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PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 16.01460/2018

ERRATA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2019/SML/PVH

LICITAÇÃO AMPLA CONCORRÊNCIA

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/ 3069
pregoes.sml@gmail.com 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

AVISO DE LICITAÇÃO

ERRATA PREGÃO ELETRÔNICO N° 037/2019/SML/PVH, TIPO MENOR PREÇO.

OBJETO:  AQUISIÇÃO  DE  PATRULHA  MECANIZADA  (CAMINHÕES  PIPA,  OFICINA  E
BASCULANTES) PÁ CARREGADEIRA, ROLO COMPACTADOR DE SOLO E LISO...,  visando
atender a Subsecretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento – SEMAGRIC,
conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no Anexo I
deste  Edital, as  quais  deverão  ser,  minuciosamente,  observados  pelos
licitantes quando da elaboração de suas propostas.

VALOR ESTIMADO:  R$ 2.750.387,25 (dois milhões setecentos e cinquenta mil,
trezentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos).

DATA DE ABERTURA: 05 de junho de 2019 às  09h:30min (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 maio de 2019

___________________________________

ERINEIDE ARAÚJO DOS SANTOS
Pregoeira
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ERRATA PREGÃO ELETRÔNICO Nº037/2019/SML/PVH

PROCESSO N° 16.01460/2018

PREÂMBULO

A  SUPERINTENDÊNCIA  MUNICIPAL  DE  LICITAÇÕES  –  SML,  vem,  por  intermédio  do
pregoeiro  e  equipe  de  apoio  designados  pela Portaria  nº  003/2019/SML  de
04/03/2019, publicado no Diário Oficial do Município nº 2409 de 04/03/2019,
publicado no Diário Oficial do Município nº 2409 de 04/03/2019, tornar público
para  conhecimento  dos  interessados  que  fará  realizar  esta  licitação  na
modalidade  PREGÃO ELETRÔNICO,  do  tipo  MENOR  PREÇO,  visando atender  à
SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SEMAGRIC, 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, Decreto
Municipal nº 10.300 de 17.02.2006, 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, DAS DATAS E HORÁRIOS DO PREGÃO

1.1. AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (CAMINHÕES PIPA, OFICINA E BASCULANTES)
PÁ  CARREGADEIRA,  ROLO  COMPACTADOR  DE  SOLO  E  LISO...,  visando  atender  a
Subsecretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento – SEMAGRIC, conforme
disposições deste Edital e seus anexos;

1.2. INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 23/05/2019 às 16h:00min. 

1.3. LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 05/06/2019 às 09h:30min.

1.4. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 05/06/2019 às 09h:30min.

1.5. DATA DO PREGÃO/DISPUTA DE PREÇOS: 05/06/2019 às 10h:30min.

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 e Preços Estimado;
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 de Contrato.

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

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
3



Proc. nº 16.01460.2018

Fls. _________________

Visto.________________

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

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; 

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.  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;

2.8. 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;

2.9. 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;

2.10. 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 despesas decorrentes da Aquisição, objeto deste termo de referência,
correrá  por  conta  dos  recursos  específicos  consignados  no  orçamento  da
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Prefeitura do Município de Porto Velho, conforme descritos no item 9 do Termo
de Referência Anexo I deste Edital;

3.2.  O  Valor  estimado  para  a  aquisição  é  de  2.750.387,25  (dois  milhões
setecentos e cinquenta mil, trezentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco
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  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  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) 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.
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4.4.  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. 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. 

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 desclassi-
ficação 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 entrega dos materiais, 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 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 da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

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. 
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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.

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 documen-
tos exigidos neste edital para fins de habilitação e proposta de preços ade-
quada 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 so-
licitação escrita e justificada do licitante, enviada ao e-mail acima, desde
que solicitado antes 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 lan-
ce final, de acordo com as especificações técnicas do objeto ofertado constan-
tes nos Anexos I e II deste Edital, sob pena de responsabilização administra-
tiva (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
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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
decimais após a vírgula, expressos em algarismos arábicos, de forma clara e
precisa, limitado rigorosamente ao objeto desta licitação, sem alternativas de
preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um re-
sultado, ficando estabelecido 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 contar da data de sua apresentação. 

6.6. 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. 

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

6.8. No caso de haver discordância entre as especificações deste objeto des-
critas 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. As licitantes deverão indicar o local disponível para Assistência Técnica
durante  o  período  de  garantia  que  deverá  ser  realizada  em  Concessionária
Autorizada do Fabricante na cidade de PORTO VELHO-RO, devendo ser informado
razão social, endereço, telefone, deverá indicar no mínimo uma assistência
técnica na cidade de Porto Velho.

8. 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.

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

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
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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;

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. 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:

ERRATA PREGÃO ELETRÔNICO Nº037/2019/SML/PVH
PROCESSO Nº 16.01460/2018
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, 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,
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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) devendo 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. 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.  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.

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 possibili-
tará, automaticamente, a condução pelo Pregoeiro dos procedimentos para obten-
ção dos benefícios previstos para as ME’S e EPP’S.

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

9.4. 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 “on line” no
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores –SICAF, em relação à habilitação
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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  Licitante  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;

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;
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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
maquinários pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos
semelhantes com o objeto deste termo.

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, conforme
disposto no Decreto nº9.904 de 17 de julho de 2017.

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;

10.5.3.1. A Escrituração Contábil Digital – ECD, compreende a versão digital
dos seguintes livros:
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a) livro diário e seus auxiliares, se houver;
b) livro razão e seus auxiliares, se houver;
c) livro Balancetes Diários;
d) Balanços 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 autenticados ou registrados 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 autenticado ou registrado 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 (=>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  sub-item  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.
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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:

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 n. 8.666/93;

b) Comprovação do acolhimento judicial do plano de recuperação judicial, nos
termos do art. 58 da Lei n. 11.101/2005, em caso de recuperação judicial; ou
da homologação 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 (10.5.1 a 10.5.7) deste Edital,
enquanto durar o termo de adesão correspondente.

10.6.3.1. Em relação à Habilitação Econômico-Financeira (10.5 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 efetuará 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;
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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;

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 DOS 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, respeitado o horário de funcionamento do Órgão.

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
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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 (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. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1. 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. 

12.2.  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).

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

13. CONTRATAÇÃO

13.1. A contratação da Adjudicatária será instrumentalizada por intermédio da
assinatura do futuro Contrato, conforme ANEXO VII deste Edital.

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
16

http://www.portovelho.ro.gov.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/


Proc. nº 16.01460.2018

Fls. _________________

Visto.________________

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

13.2. Como condição para a sua contratação o licitante vencedor deverá manter
as  condições  de  habilitação,  prestar  as  informações  solicitadas  pela
contratante, dentro dos prazos estipulados, bem como não transferir a outrem
as obrigações constantes deste Instrumento Convocatório;

13.3. 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.

13.4. 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.

13.5. 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.

14. PRAZO, LOCAL DE ENTREGA, RECEBIMENTO, GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

14.1. Conforme descrito nos itens 3 e 5 do Termo de Referência, Anexo II deste
Edital.

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

15.1. Conforme descrito nos itens 6 e 7 Termo de Referência, Anexo II deste
Edital.

16. PAGAMENTO

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

17. PENALIDADES

17.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente edi-
tal 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 ga-
rantia da ampla defesa e o contraditório, e ainda:

17.1.1.  Conforme advertências e multas constantes no item 10 do Termo de
Referência, Anexo II deste Edital.

18. DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1. 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;

18.2. 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;
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18.3. 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;
 
18.4. 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
08h00min às 14h00min;

18.5. 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;

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

18.7. 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;

18.8. 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;

18.9.  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 Penalidades previstas neste edital.

19. FORO

19.1. 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 maio de 2019

___________________________________

ERINEIDE ARAÚJO DOS SANTOS
Pregoeira
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ANEXO I DO EDITAL
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/QUANTITATIVOS

(MODELO DE PROPOSTA)

PAPEL TIMBRANDO DA EMPRESA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº___/2019/SML/PVH

PROPOSTA DE PREÇOS

Razão Social da Empresa: 

Endereço:

Telefone: Responsável (Nome e cargo): 

E-mail: CNPJ: 

Validade da Proposta: __________ Dias (Mínimo 90 Dias)

BANCO: _______________________   AGÊNCIA:____________  CONTA CORRENTE: __________

Local de Entrega: Os maquinários licitados, deverão ser entregues nos endereços constantes no Termo de
Referência, anexo II deste Edital;

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (CAMINHÕES PIPA, OFICINA E BASCULANTES) PÁ CARREGADEIRA, ROLO
COMPACTADOR DE SOLO E LISO..., para atender as necessidades da Subsecretaria Municipal de Agricultura e
Abastecimento – SEMAGRIC.

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT MARCA VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

1

PÁ  CARREGADEIRA  DE  RODAS,  com  as  especificações
mínimas a  seguir:  nova,  ano  de  fabricação  2017,
motor a diesel, turbo alimentado, potência liquida
no  volante  125  HP  (SAE  J1349),  04  (quatro)
cilindros, transmissão hidrostática, automática com
04(quatro) velocidades a frente, e 03 (três) a ré,
freio a disco banhado a óleo, capacidade da caçamba
com dentes coroada 1,9m³, certificações TEIR III, E
MAR-1:  p/  emissão  de  poluentes  para  atender  a
Legislação atual, sistema elétrico com bateria de
24  volts,  cabine  com  certificação  ROPS/FOPS de
segurança, fechada com ar condicionado de fábrica,
alarme  de  deslocamento  em  marcha  ré,  luzes  de
trabalho  noturno  dianteiro  e  traseiro,  força  de
desagregação  da  máquina  padrão  9.300  kg,  peso
operacional  de  10.400kg  assento  ajustável  com
suspensão, caixa para ferramentas, pneus 17,5-25-12
L,  sem  câmara  com  aros.  Garantia  mínima  de  12
(doze) meses sem limite de horas, com assistência
técnica  autorizada  pelo  fabricante  no  município.
Itens  adicionais:  a  Carregadeira  deverá  ser
entregue  com  03  adesivos  de  alta  resistência,
conforme padrão da Prefeitura Municipal. 

UND 1
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2

ROLO  COMPACTADOR  VIBRATÓRIO  LISO,  com  as
especificações  mínimas a  seguir:  Novo,  ano  de
fabricação  2017,  equipado  com  cilindro  dianteiro
liso, tração no tambor dianteiro e no eixo traseiro
turbo alimentado, potência liquida mínima de 100
HP,  04  (quatro)  cilindros,  largura  do  tambor
2100mm,  diâmetro  do  tambor  1400mm,  sistema
vibratório  com  frequência  de  29  HZ,  cabine
ROPS/FOPS  com  ar  condicionado  de  fábrica,  peso
operacional mínimo de 11.100 kg, certificações TEIR
III, E MAR-1: p/ emissão de poluentes para atender
a  Legislação  atual.  Garantia  de  01  (um)  ano,
assistência  técnica  e  reposição  de  peças
disponíveis  dentro  do  Município  de  Porto  Velho.
Itens adicionais: O compactador deverá ser entregue
com  03  adesivos  de  alta  resistência,  conforme
padrão da Prefeitura Municipal 

UND 02

3

ROLO  COMPACTADOR  VIBRATÓRIO  SOLO,  com  as
especificações  mínimas a  seguir:  Novo,  ano  de
fabricação  2017,  equipado  com  cilindro  dianteiro
tipo pé de carneiro com 120 patas, tração no tambor
dianteiro  e  no  eixo  traseiro  turbo  alimentado,
potência  liquida  mínima  de  100  HP,  04  (quatro)
cilíndros,  largura do tambor 2100mm, diâmetro do
tambor 1400mm, sistema vibratório com frequência de
29  HZ,  cabine  ROPS/FOPS com  ar-condicionado  de
fábrica,  peso  operacional  mínimo  de  11.100  kg,
certificações  TEIR  III,  E  MAR-1:  p/  emissão  de
poluentes para atender a Legislação atual. Garantia
de 01 (um) ano, assistência técnica e reposição de
peças  disponíveis  dentro  do  Município  de  Porto
Velho. Itens adicionais: O compactador deverá ser
entregue  com  03  adesivos  de  alta  resistência,
conforme padrão da Prefeitura Municipal. 

UND 01

4 VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA CABINE METÁLICA, 0 Km
(zero quilometro), ano de fabricação 2017 ou mais
novo,  cor  Branca,  nas  especificações  mínimas  a
seguir: com motor a diesel turbo, com 04 cilindros,
potência  de  185  CV,  transmissão  com  caixa  de
marchas com 05 (cinco) marchas avante e 01 (uma) a
ré,  tração  4x2,  pistola  de  ar  para  limpeza  na
cabine,  direção  hidráulica,  PBT  de  15.000Kg,
baterias livres de manutenção, equipado com TANQUE
NOVO  para  água  com  capacidade  mínima  de  10.000
litros para aplicação em caminhão, com quebra onda,
motor  e  bomba  composto  de  uma  caixa-bomba
multiplicadora com vazão 70 m³/h e pressão de 90
mca acionada pela tomada de força multiplicadora
inclusa no conjunto, instalada na caixa de cambio
do  veículo  com  transmissão  através  de  eixo
homocinético, chuveiro traseiro e 02 (dois) bicos
de  pato  lateral  instalado  na  parte  traseira  do
tanque , 02 (duas) mangueiras de 3 (três) polegadas
e 10 (dez) metros cada, deverá atender todas as
exigências  do  CONAMA  e  PROCONVE  P7  e  todos  os
equipamentos  obrigatórios  e  itens  de  produção
exigidos  por  Lei  e  pelo  Código  de  Trânsito
Brasileiro. Garantia mínima de 12 meses sem limite
de quilometragem; assistência técnica por empresa
instalada na cidade de  Porto Velho/RO devidamente
autorizada pelo fabricante do equipamento. primeiro
licenciamento  e  emplacamento  em  Porto  Velho,  em
nome da Prefeitura do Município de Porto Velho, com
03 adesivos de alta resistência, conforme padrão da

UND 01
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Prefeitura  Municipal.  Deverá  ter  registro  no
FINAME.

5

CAMINHÃO  OFICINA  MÓVEL,  Veículo  novo,  0  km,  ano
mínimo  2016,  cabine  metálica,  cor  predominante
branca,  ar  condicionado,  com  as  seguintes
especificações  mínimas:  motor  diesel  turbo,  4
cilindros,  potência  mínima  de  180  CV,  injeção
eletrônica conforme normas PROCONVE, transmissão 4
x 2 com no mínimo de 05 marchas a frente e uma à
ré, direção hidráulica, PTB mínimo de 15.000 kg,
equipado com BAÚ Em alumínio com assoalho em chapas
de aço carbono 3/16 do tipo xadrez com 6,0 metros
de  comprimento.  PORTAS  Traseiras,  lateral  e  uma
janela.  ILUMINAÇÃO:  Tomadas  internas  e  lâmpadas
fixas  no  teto.  BANCADA:  Composta  por  gavetas  e
portas produzidas em chapas de aço carbono. Morsa
Nº  8,  1  furadeira  e  1  parafusadeira.  ARMÁRIO
INTERNO: Composto por quatro portas produzidos em
chapas de aço carbono. GERADOR DE ENERGIA: Acionado
através da tomada de força do caminhão. COMPRESSOR
DE AR: 20 pés, tanque com capacidade de 250 litros.
175  lb/pol²,  12,42  bar.  CARRETEL  PARA  AR
COMPRIMIDO: Retrátil com 10 metros de mangueira de
bico. SOLDA ELÉTRICA: Corrente de Soldagem 60 a 400
A. Ciclo de Trabalho a 20% 400 A Ciclo de Trabalho
a  100%  180  A  Alimentação  3  x  220/380/440  V.
Dimensões  (AxLxC)  610  x  480  x  740  mm  Cabo  de
bateria. SUPORTE DE GASES: Suporte para equipamento
e  cilindros.  GUINCHO:  Capacidade  para  500  kg.
OPCIONAIS INCLUSOS: Compartimento independente para
acomodação do gerador e compressor de ar, Variação
de  dimensões  dos  armários.  Prensa  hidráulica  e
macaco hidráulico. Garantia mínima de 12 meses sem
limite  de  quilometragem;  assistência  técnica  por
empresa  instalada  na  cidade  de  Porto  Velho/RO
devidamente  autorizada  pelo  fabricante  do
equipamento. primeiro licenciamento e emplacamento
em Porto Velho, em nome da Prefeitura do Município
de  Porto  Velho,  com  03  adesivos  de  alta
resistência,  conforme  padrão  da  Prefeitura
Municipal. Deverá ter registro no FINAME.

UND 01

6 CAMINHÃO BASCULANTE, Veículo novo, 0 km, ano mínimo
2017, cabine metálica, cor predominante branca, ar
condicionado,  com  as  seguintes  especificações
mínimas: motor diesel turbo, 4 cilindros, potência
mínima  de  180  CV,  injeção  eletrônica  conforme
normas PROCONVE, transmissão 4 x 2 com no mínimo de
05 marchas a frente e uma à ré, direção hidráulica,
PTB  mínimo  de  15.000  kg,  equipado  com  caçamba
basculante  de  no  mínimo  06  m³,  com  acionamento
indireto  tipo  leque,  Rádio  AM/FM/CD/USB;  Freios
ABS; deverá atender todas as exigências do CONAMA,
PROCONVE P7 com todos os equipamentos obrigatórios
e itens de  produção  exigidos  por  Lei  e  pelo
Código  de Trânsito Brasileiro, com todos os  itens
de segurança exigidos pelo CONTRAN. Garantia mínima
de  01  ano  sem  limite  de  quilometragem,  frete
incluso  até  o  local  especificado  para  entrega.
Deverá ter registro no FINAME. Faixas reflexivas,
03  adesivos  conforme  padrão  da  Prefeitura,
Equipamentos adicionais: 02 estepes sobressalentes

UND 02
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com  rodas  e  pneus  conforme  padrão,  sendo  um
dianteiro  e  um  traseiro.  Garantia  mínima  de  12
meses  sem  limite  de  quilometragem;  assistência
técnica por empresa instalada na cidade de Porto
Velho/RO devidamente autorizada pelo fabricante do
equipamento, primeiro licenciamento e emplacamento
em  Porto  Velho,  em  nome  da  Prefeitura,  com  03
adesivos de alta resistência, conforme padrão da
Prefeitura  Municipal.  Deverá  ter  registro  no
FINAME.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA (ESCREVER POR EXTENSO) R$

(Local), ______ de ______________ de 2019

Obs: Os maquinários 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 108/SML/2018

1. OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a AQUISIÇÃO DE PATRULHA
MECANIZADA  (CAMINHÕES  PIPA,  OFICINA  E  BASCULANTES)  PÁ  CARREGADEIRA,  ROLO
COMPACTADOR DE SOLO E LISO..., para atender as necessidades da Subsecretaria
Municipal de Agricultura e Abastecimento – SEMAGRIC, conforme especificações
técnicas,  unidades  e  quantidades  definidas  no  Anexo  I  deste  Termo  de
Referência.

2. JUSTIFICATIVA

A presente justificativa, extraída dos autos do Processo nº 16.1460/2018, visa
motivar a aquisição pretendida nos autos, em atendimento ao que preceitua a
legislação aplicável, em especial o contido nas Leis Federais n. 8.666/93 e
10.520/2002.

Importante  consignar  que  as  justificativas  da  necessidade  e  quantidades
estimadas  no  processo,  em  razão  de  consumo,  foram  elaboradas  pela
Subsecretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento – SEMAGRIC, o qual
detém  conhecimento  e  informações  pertinentes  para  a  correta  instrução
processual na fase de planejamento. 

Ademais,  a  demanda  e  atendimentos  são  atribuições  inerentes  ao  Órgão
Demandante, uma vez que somente este possui conhecimento técnico e prático
acerca  do  objeto  e  dos  serviços  sob  sua  responsabilidade  que  demandam  a
utilização dos maquinários que se pretendem adquirir.

Neste sentido, foi juntado às (fls. 98-110) a Minuta do Termo de Referência
elaborado pela SEMAGRIC, devidamente aprovada pelo Ordenador de Despesas.

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 I, é que formalizamos o presente Termo de Referência, com os
elementos  técnicos  apresentados  pelo  Órgão  de  Origem  e  nos  limites  da
competência da Superintendência Municipal de Licitações.

Destaca-se da justificativa da SEMAGRIC:

“Apesar  da  Subsecretaria  Municipal  de  Agricultura  e
Abastecimento,  não  medir  esforços  nos  trabalhos  de
conservação  e  recuperação  das  estradas  vicinais  do
Município,  a  Subsecretaria  Semagric  ainda  não  possui  o
quantitativo de máquinas e caminhões necessária para atender
toda malha estradal existente no município, embora termos
adquiridos  recentemente  inúmeras  máquinas,  equipamentos  e
veículos,  a  subsecretaria  ainda  possui  um  défice  desses
equipamentos  para  manutenção  e  conservação  das  estradas
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vicinais  do  município.  À  necessidade  de  forma  diversas
frentes de trabalhos para atender  aproximadamente de 4.840
(quatro  mil  oitocentos  e  quarenta) km  de  estradas  que
precisam  de  manutenção  constantemente,  faz  com  que  a
subsecretaria semagric renove e consequentemente sua frota.
Considerando a  obrigação  do  poder  público  municipal  de
atender a população rural com estradas em perfeita condição
trafegabilidade  e  locomoção.  Deste  4.840  km  de  estradas
vicinais,  2.300  km  são  estradas  onde  ocorre  transporte
escolar  e  o  escoamento  da  produção  agrícola  do  nosso
município.  Além  de  manter  o  bom  estado  das  estradas  a
necessidade  de  revitalização  e  construção  de  pontes  e
boeiros  ao  longo  do  percurso  dessas  estradas,  além  de
encascalhamento, que precisa de reposição periodicamente.

Diante da demanda do nosso município de abertura, re-
cuperação e encascalhamento de estradas vicinais, a adminis-
tração pública municipal ainda encontra-se limitada para de-
senvolver esses serviços de acordo com sua necessidade.

Para que se possa realizar esses serviços com maior
celeridade e eficiência, faz necessária a aquisição de novas
máquinas e caminhões para completar as frentes de trabalho
já existentes. Diante do exposto a Subsecretaria Municipal
de Agricultura e Abastecimento necessita completar sua frota
com  a  aquisição  de  01  (um)  motoniveladora,  01  (um)  pá
carregadeira de rodas, 02 (dois) rolo compactador vibratório
liso, 01 (um) rolo compactador vibratório liso, 01 (um),
caminhão pipa 02 (dois) caminhões toco com caçamba, 01 (um)
caminhão oficina móvel,  que darão maior apoio as frentes de
trabalho montadas para realizar a manutenção e recuperação
das estradas vicinais do município.”

3. PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

3.1. O prazo para entrega dos maquinários será de 60 (sessenta) dias, a contar
da nota de empenho, podendo ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias, mediante
devida justificativa.

3.2. A entrega deverá ser no Pátio da Subsecretaria Municipal de Agricultura e
Abastecimento – Semagric – Rua Mário Andreazza nº 8072 – Bairro: JK II – Ao
lado da Secretaria Municipal de Obras – SEMOB; Fone: (69) 3901-2876 / 3371.
Horário de atendimento: das 08h00min as 14h00min, de segunda a sexta-feira.

3.3. Os maquinários serão recebidos, provisoriamente, para efeito de posterior
verificação da conformidade dos maquinários com a especificação do Anexo I
deste Termo de Referência;

3.4. Definitivamente,  após  a  verificação  da  qualidade  e  quantidade  dos
maquinários e consequente aceitação.

4.   GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

4.1. A garantia mínima dos maquinários contra defeito de fabricação deverá ser
do Fabricante, conforme descrito no Anexo I deste instrumento.

4.2. A fornecedora deverá indicar a empresa autorizada pelo fabricante, para
revisões de garantia e manutenção, em caso de defeito de fabricação, havendo
necessidade de locomoção das máquinas e caminhões, até a empresa autorizada
pelo fabricante, o fornecedor poderá arcar com as despesas de translado, no
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período de garantia. Podendo ser aplicado no que couber, o Código de Proteção
e Defesa do Consumidor para sanar possíveis danos ao erário.

5.   QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

5.1. Atestado  de  Capacidade  Técnica  de  fornecimento  emitido  por  pessoa
jurídica  de  direito  público  ou  privado,  comprovando  o  fornecimento  de
maquinários pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos
semelhantes com o objeto deste termo.

5.2.  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, conforme
disposto no Decreto nº9.904 de 17 de julho de 2017.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº. 8.666/93 e demais
normas pertinentes, são obrigações da Contratada:

6.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que
se  fizerem  necessários,  decorrente  de  modificações  de  quantitativos  ou
projetos ou especificações, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor contratual atualizado ou instrumento equivalente, de acordo com o art.
65, da Lei n°. 8.666/93, sendo o mesmo objeto de exame da Procuradoria Geral
do Município.

6.3. Substituir imediatamente os VEÍCULOS E MÁQUINAS após notificação formal
desta PREFEITURA, que estiverem em desacordo com as especificações deste Termo
de Referência ou que apresentarem vício de qualidade.

6.4. Responsabilizar-se,  integralmente pelas  despesas  com  manuseio  e
transporte dos equipamentos, desde a fábrica até o seu destino final.

6.5. Responsabilizar-se,  integralmente,  por  todos  os  tributos,  taxas  e
contribuições (inclusive para fiscais), que direta ou indiretamente, incidam
ou vierem a incidir sobre a presente aquisição.

6.6. Responsabilizar–se  pelos  atrasos  e/ou  prejuízos  decorrentes  de
paralisação parcial ou total da fabricação/transporte e entrega dos VEÍCULOS e
MÁQUINAS.

6.7. Arcar com todas as despesas destinadas a cobertura de seguros, encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais. 

6.8. Responsabilizar-se por danos causados diretamente à administração ou a
terceiros decorrentes de sua culpa, ou dolo na execução do futuro contrato ou
instrumento equivalente, não excluindo ou reduzindo desta responsabilidade a
fiscalização ou acompanhamento do contratante.

6.9. A futura contratada obriga-se a manter durante toda a execução do futuro
contrato ou instrumento equivalente, em compatibilidade com as obrigações por
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ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
certame licitatório.

6.10. Responsabilizar-se integralmente, pela entrega dos VEÍCULOS e MÁQUINAS,
não podendo repassar o futuro contrato ou instrumento equivalente a terceiros.

6.11. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização
da contratante, cujas reclamações se obriga a atender prontamente.

6.12. Caso, a qualquer tempo a CONTRATANTE ou a CONTRATADA, sejam favorecidas
com  benefícios  fiscais,  isenções  e/ou  reduções  tributárias,  as  vantagens
auferidas refletirão numa redução do preço.

6.13. Na data de retirada da Autorização de Fornecimento, a contratada deverá
estar com os seguintes documentos dentro do período de validade, ou então
reapresentá-los: Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço  –  FGTS,  mediante  apresentação  de  Certificado  de  Regularidade  de
Situação – CRS, emitido pela Caixa Econômica Federal; Prova de regularidade
relativa a Seguridade Social, demonstrando situação regular no cumprimento dos
encargos  sociais  instituídos  por  lei;  Certidão  Negativa  de  Débitos  com  a
Fazenda Federal; Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual; Certidão
Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal.

6.14. Os veículos deverão ser entregues licenciados e emplacados no Estado de
Rondônia, em nome DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, com todas as
taxas e despesas necessárias quitadas (IPVA, primeiro emplacamento, jogo de
placas, despachante, etc.).

6.15. Fica vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, pela contratada
a outra Empresa, cessão ou transferência total ou parcial do objeto deste
termo.

6.16. Prestar  todos  os  esclarecimentos  que  lhe  forem  solicitados  pelo
Município  de  Porto  Velho/RO  no  concernente  ao  objeto  deste  TR,  inclusive
documentação  e  atos  praticados  até  o  recebimento  definitivo  e  cujas
reclamações formalmente realizadas obriga-se a atender prontamente;

6.17. Os maquinários deverão ser entregues dentro do prazo estabelecido, sob
pena de responsabilidade contratual, salvo caso fortuito ou motivo de força
maior.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. Oferecer todas as informações necessárias para que a contratada possa fa-
zer a entrega dos maquinários dentro das especificações técnicas recomendadas.

7.2. Comunicar à empresa contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com
a aquisição dos maquinários;

7.3. Efetuar o pagamento da empresa contratada em conformidade ao estabelecido
neste Termo de Referência;

7.4. Rejeitar, no todo ou em parte, o (s) maquinários entregues fora das
especificações deste Termo de Referência.
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8. FORMA DE PAGAMENTO

8.1. Após o recebimento dos maquinários, o processo será instruído com a res-
pectiva Nota Fiscal/Fatura devidamente certificada pelo setor competente ou
documento equivalente com registro de despesas devidamente liquidada, obser-
vando-se ainda, o cumprimento integral das disposições contidas neste Termo de
Referência e em seu Anexo I.

8.2. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da
data da liquidação da despesa.

8.3.  A  contratada  deverá  apresentar  obrigatoriamente,  junto  com  a  Nota
Fiscal/Fatura, as certidões demonstrando sua regularidade fiscal e trabalhis-
ta, ou seja, a comprovação de que se encontra quites junto a Fazenda Nacional,
Estadual, Municipal, INSS, FGTS e Justiça do Trabalho.

8.4. Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça
a  liquidação  da  despesa,  esta  ficará  com  o  pagamento  pendente  até  que  a
Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste
caso, qualquer ônus à Contratante.

8.5. A Nota Fiscal deverá ser emitida em nome da Prefeitura do Município de
Porto Velho, CNPJ: 05.903.125/0001-45 – Endereço: PCA PE João Nicoletti, nº
826, Bairro Centro – CEP: 76800-000 – Porto Velho/RO.

8.5.1. As Notas Fiscais, emitidas em 2 (duas) vias, devendo conter no corpo da
Nota a descrição do objeto, o número do empenho e o número da Conta Bancária
da CONTRATADA, para depósito do pagamento.

8.6.  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
pagamento;
VP: Valor da parcela em atraso;
I: Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim, apurado:

I = __i 
   365

I = 6/100
     365

I = 0,00016438

9. RECURSOS   ORÇAMENTÁRIOS

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

Projeto/Atividade/Operação Especial
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16.01.20.782.240.2.643  – Conservação de Rodovias Vicinais

Elementos de despesa: 4.4.90.52

9.2.  Conforme pesquisa de preços atestada pelo Departamento de Cotações de
Preços  –  DECOT/SML,  o  Valor  Estimado  para  a  futura  aquisição  é  de R$
2.767.720,58 (dois milhões setecentos e sessenta e sete mil setecentos e vinte
reais e cinquenta e oito centavos).

10.   PENALIDADES

10.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente,
serão aplicadas as penalidades previstas nas Leis 10.520/02, 12.846/2013 e
8.666/93 à Contratada que:

10.1.1. Advertência;

10.1.2. Multas:

10.1.3. No caso de não cumprimento do prazo de entrega do bem contratado, será
aplicado à CONTRATADA inadimplente, multa moratória de valor equivalente a 2%
(dois por cento) do valor contratual;

10.1.4. Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Município de Porto
Velho poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA inadimplente as
sanções previstas no artigo nº 87 da LLCA 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;

10.1.5. Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a CONTRATADA
ceder o contrato, no todo ou em parte, a Pessoa Física ou Jurídica, sem
autorização da contratante, devendo reassumir o contrato no prazo máximo de 15
(quinze) dias corridos, contados a partir da data da aplicação da multa, sem
prejuízo de outras sanções contratuais;

10.1.6. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos quando,
por  culpa  da  CONTRATADA,  ocorrer  a  suspensão,  e  se  for  o  caso,
descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Município de Porto Velho,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade
que aplicou a penalidade;

10.1.7. 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.

10.2. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, o
qual prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei,
sendo-lhe franqueada vista aos autos do processo;

10.3. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da entrega dos
serviços, advir de caso fortuito ou motivo de força maior;
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10.4. Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da
notificação,  à  autoridade  superior  àquela  que  aplicou  a  sanção,  ficando
sobrestada  até  o  julgamento  do  pleito,  nos  termos  do  artigo  109,  da  Lei
8.666/93;

10.5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro
de Fornecedores do Município de Porto Velho-RO, e no caso de suspensão de
licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo
das multas previstas no Edital e seus anexos e demais cominações legais.

11. SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO E/OU TRANSFERÊNCIA

11.1. É vedada a Subcontratação, Cessão e/ou Transferência Total ou Parcial do
objeto deste termo.

12. ANEXOS

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

ANEXO I – Descrição do objeto e valor de referência.

Porto Velho-RO, 06 de dezembro de 2018

REGENILSON OLIVEIRA GOMES
Cadastro 40105

De acordo:
FRANCISCO EVALDO DE LIMA

Subsecretário Municipal De Agricultura E Abastecimento

AUTORIZO O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO na forma legal, conforme delegação de
competência  no  Art.  1º,  inciso  I,  aprovado  no  Decreto  nº  12.931  de
19/02/2013.

ROBSON DAMASCENO DA SILVA JÚNIOR
Secretário Municipal de Integração
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ANEXO I 

DESCRIÇÃO DO OBJETO, QUANTITATIVOS E PREÇOS DE REFERÊNCIA

 ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

1 PÁ  CARREGADEIRA  DE  RODAS, com  as
especificações mínimas a seguir: nova, ano
de fabricação 2017, motor a diesel, turbo
alimentado,  potência  líquida  liquida  no
volante  125  HP  (SAE  J1349),  04  (quatro)
cilindros,  transmissão  automática  ou
hidrostática  com  04(quatro)  velocidades  a
frente,  e  03  (três)  a  ré,  freio  a  disco
banhado  a  óleo,  capacidade  da  caçamba
coroada  padrão  1,9m³,  certificações  TEIR
III, E MAR-1: p/ emissão de poluentes para
atender a Legislação atual, sistema elétrico
com  bateria  de  24  volts,  cabine  com
certificação ROPS ROPS/FOPS, fechada com ar
condicionado  de  fábrica,  alarme  de
deslocamento em marcha ré, luzes de trabalho
noturno  dianteiro  e  traseiro,  força  de
desagregação  da  máquina  padrão  9.300  kg,
peso  operacional  de  10.400kg  assento
ajustável  com  suspensão,  caixa  para
ferramentas, pneus 17,5-25-12 L, sem câmara
com aros. Garantia mínima de 12 (doze) meses
sem limite de horas, com assistência técnica
autorizada  pelo  fabricante  no  município.
Itens adicionais: a Carregadeira deverá ser
entregue  com  03  adesivos  de  alta
resistência, conforme padrão da Prefeitura
Municipal.

UND 1 R$ 362.000,00 R$ 362.000,00

2 ROLO  COMPACTADOR  VIBRATÓRIO  LISO,  com  as
especificações  mínimas a seguir: Novo, ano
de  fabricação  2017,  equipado  com  cilindro
dianteiro liso, tração no tambor dianteiro e
no eixo traseiro turbo alimentado, potência
liquida  mínima  de  100  HP,  04  (quatro)
cilindros,  largura  do  tambor  2100mm,
diâmetro  do  tambor  1400mm,  sistema
vibratório com frequência de 29 HZ, cabine
ROPS/FOPS  com  ar  condicionado  de  fábrica,
peso  operacional  mínimo  de  11.100  kg,
certificações TEIR III, E MAR-1: p/ emissão
de  poluentes  para  atender  a  Legislação
atual. Garantia de 01 (um) ano, assistência
técnica  e  reposição  de  peças  disponíveis
dentro do Município de Porto Velho. Itens
adicionais:  O  compactador  deverá  ser
entregue  com  03  adesivos  de  alta
resistência, conforme padrão da Prefeitura
Municipal.

UND 02 R$ 411.000,00 R$ 822.000,00

3 ROLO  COMPACTADOR  VIBRATÓRIO  SOLO,  com  as
especificações  mínimas a seguir: Novo, ano
de  fabricação  2017,  equipado  com  cilindro
dianteiro tipo pé de carneiro com 120 patas,
tração  no  tambor  dianteiro  e  no  eixo
traseiro turbo alimentado, potência liquida

UND 01 R$ 332.887,50 R$ 332.887,50
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mínima  de  100  HP,  04  (quatro)  cilíndros,
largura do tambor 2100mm, diâmetro do tambor
1400mm, sistema vibratório com frequência de
29 HZ, cabine ROPS/FOPS com ar-condicionado
de  fábrica,  peso  operacional  mínimo  de
11.100 kg, certificações TEIR III, E MAR-1:
p/  emissão  de  poluentes  para  atender  a
Legislação atual. Garantia de 01 (um) ano,
assistência  técnica  e  reposição  de  peças
disponíveis  dentro  do  Município  de  Porto
Velho.  Itens  adicionais:  O  compactador
deverá ser entregue com 03 adesivos de alta
resistência, conforme padrão da Prefeitura
Municipal. 

4 VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA CABINE METÁLICA,
0 Km  (zero-quilômetro), ano de fabricação
2017  ou  mais  novo,  cor  Branca,  nas
especificações mínimas a seguir: com motor a
diesel turbo, com 04 cilindros, potência de
185 CV, transmissão com caixa de marchas com
05 (cinco) marchas avante e 01 (uma) a ré,
tração 4x2, pistola de ar para limpeza na
cabine, direção hidráulica, PBT de 15.000Kg,
baterias livres de manutenção, equipado com
TANQUE NOVO para água com capacidade mínima
de 10.000 litros para aplicação em caminhão,
com quebra onda, motor e bomba composto de
uma caixa-bomba multiplicadora com vazão 70
m³/h  e  pressão  de  90  mca  acionada  pela
tomada  de  força  multiplicadora  inclusa  no
conjunto, instalada na caixa de câmbio do
veículo  com  transmissão  através  de  eixo
homocinético, chuveiro traseiro e 02 (dois)
bicos  de  pato  lateral  instalado  na  parte
traseira do tanque, 02 (duas) mangueiras de
3 (três) polegadas e 10 (dez) metros cada,
deverá atender todas as exigências do CONAMA
e  PROCONVE  P7  e  todos  os  equipamentos
obrigatórios  e  itens  de  produção  exigidos
por  Lei  e  pelo  Código  de  Trânsito
Brasileiro. Garantia mínima de 12 meses sem
limite de quilometragem; assistência técnica
por  empresa  instalada  na  cidade  de  Porto
Velho/RO  devidamente  autorizada  pelo
fabricante  do  equipamento.  primeiro
licenciamento e emplacamento em Porto Velho,
em nome da Prefeitura do Município de Porto
Velho, com 03 adesivos de alta resistência,
conforme  padrão  da  Prefeitura  Municipal.
Deverá ter registro no FINAME.

UND 01 R$ 283.999,75 R$ 283.999,75

5 CAMINHÃO OFICINA MÓVEL, Veículo novo, 0 km,
ano  mínimo  2016,  cabine  metálica,  cor
predominante branca, ar-condicionado, com as
seguintes  especificações  mínimas:  motor
diesel turbo, 4 cilindros, potência mínima
de  180  CV,  injeção  eletrônica  conforme
normas PROCONVE, transmissão 4 x 2 com no
mínimo de 05 marchas a frente e uma à ré,
direção hidráulica, PTB mínimo de 15.000 kg,
equipado com BAÚ Em alumínio com assoalho em

UND 01 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00
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chapas de aço carbono 3/16 do tipo xadrez
com  6,0  metros  de  comprimento.  PORTAS
Traseiras, lateral e uma janela. ILUMINAÇÃO:
Tomadas internas e lâmpadas fixas no teto.
BANCADA:  Composta  por  gavetas  e  portas
produzidas em chapas de aço carbono. Morsa
Nº 8, 1 furadeira e 1 parafusadeira. ARMÁRIO
INTERNO:  Composto  por  quatro  portas
produzidos em chapas de aço carbono. GERADOR
DE ENERGIA: Acionado através da tomada de
força do caminhão. COMPRESSOR DE AR: 20 pés,
tanque  com  capacidade  de  250  litros.  175
lb/pol²,  12,42  bar.  CARRETEL  PARA  AR
COMPRIMIDO:  Retrátil  com  10  metros  de
mangueira de bico. SOLDA ELÉTRICA: Corrente
de Soldagem 60 a 400 A. Ciclo de Trabalho a
20% 400 A Ciclo de Trabalho a 100% 180 A
Alimentação  3  x  220/380/440  V.  Dimensões
(AxLxC) 610 x 480 x 740 mm Cabo de bateria.
SUPORTE DE GASES: Suporte para equipamento e
cilindros. GUINCHO: Capacidade para 500 kg.
OPCIONAIS  INCLUSOS:  Compartimento
independente  para  acomodação  do  gerador  e
compressor de ar, Variação de dimensões dos
armários.  Prensa  hidráulica  e  macaco
hidráulico. Garantia mínima de 12 meses sem
limite de quilometragem; assistência técnica
por  empresa  instalada  na  cidade  de  Porto
Velho/RO  devidamente  autorizada  pelo
fabricante  do  equipamento.  primeiro
licenciamento e emplacamento em Porto Velho,
em nome da Prefeitura do Município de Porto
Velho, com 03 adesivos de alta resistência,
conforme  padrão  da  Prefeitura  Municipal.
Deverá ter registro no FINAME.

6 CAMINHÃO BASCULANTE, Veículo novo, 0 km, ano
mínimo  2017,  cabine  metálica,  cor
predominante branca, ar condicionado, com as
seguintes  especificações  mínimas:  motor
diesel turbo, 4 cilindros, potência mínima
de  180  CV,  injeção  eletrônica  conforme
normas PROCONVE, transmissão 4 x 2 com no
mínimo de 05 marchas a frente e uma à ré,
direção hidráulica, PTB mínimo de 15.000 kg,
equipado com caçamba basculante de no mínimo
06 m³, com acionamento indireto tipo leque,
Rádio  AM/FM/CD/USB;  Freios  ABS;  deverá
atender  todas  as  exigências  do  CONAMA,
PROCONVE  P7  com  todos  os  equipamentos
obrigatórios  e  itens  de  produção  exigidos
por  Lei  e   pelo   Código   de  Trânsito
Brasileiro, com todos os itens de segurança
exigidos pelo CONTRAN. Garantia mínima de 01
ano  sem  limite  de  quilometragem,  frete
incluso  até  o  local  especificado  para
entrega.  Deverá  ter  registro  no  FINAME.
Faixas  reflexivas,  03  adesivos  conforme
padrão  da  Prefeitura,  Equipamentos
adicionais:  02  estepes  sobressalentes  com
rodas  e  pneus  conforme  padrão,  sendo  um
dianteiro e um traseiro. Garantia mínima de

UND 02 R$ 274.750,00 R$ 549.500,00
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12  meses  sem  limite  de  quilometragem;
assistência técnica por empresa instalada na
cidade  de  Porto  Velho/RO  devidamente
autorizada pelo fabricante do equipamento,
primeiro  licenciamento  e  emplacamento  em
Porto Velho, em nome da Prefeitura, com 03
adesivos  de  alta  resistência,  conforme
padrão da Prefeitura Municipal.  Deverá ter
registro no FINAME.
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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___/2019/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___/2019/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 CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
PORTO VELHO, POR INTERMÉDIO DA SUBSECRETARIA
MUNICIPAL  DE  AGRICULTURA  E  ABASTECIMENTO  –
SEMAGRIC, DE UM LADO, E DO OUTRO A EMPRESA
__________________________, PARA OS FINS QUE
ESPECIFICAM.

Aos ___ dias do mês de ___ do ano de dois mil e dezenove, 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 Rua Dom Pedro II, Praça Padre João Nicoletti,
nº  826,  centro,  neste  ato  representado  pelo  SUBSECRETÁRIO  MUNICIPAL  DE
AGRICULTURA  E  ABASTECIMENTO  –  SEMAGRIC,  representada  pelo  Sr.  Secretário
___________, 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, resultante do procedimento licitatório na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO Nº __/SML/PVH, nos termos do  PARECER Nº___/SPACC/PGM/2019,
devidamente autorizado nos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16.01460/2018,
mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (CAMINHÕES PIPA, OFICINA E BASCULANTES)
PÁ  CARREGADEIRA,  ROLO  COMPACTADOR  DE  SOLO  E  LISO...,  visando  atender  a
Subsecretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento – SEMAGRIC observadas
as disposições do edital e seus anexos, notadamente o Anexo II, Termo de
Referência, do Edital, para atender à contratante.

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

a) Parecer nº ___/SPACC/PGM/2019, às fls.___;
b) Processo Administrativo nº: 16.01460/2018; fls. ___;
c) Proposta da CONTRATADA, fls. ___, constante dos autos;

2. CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. O presente contrato será executado por Preço unitário.

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

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor Total desta contratação é de R$_________ (_______________).
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4. CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1. Após o recebimento dos maquinários, o processo será instruído com a res-
pectiva Nota Fiscal/Fatura devidamente certificada pelo setor competente ou
documento equivalente com registro de despesas devidamente liquidada, obser-
vando-se ainda, o cumprimento integral das disposições contidas neste Termo de
Referência e em seu Anexo I.

4.2. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da
data da liquidação da despesa.

4.3.  A  contratada  deverá  apresentar  obrigatoriamente,  junto  com  a  Nota
Fiscal/Fatura, as certidões demonstrando sua regularidade fiscal e trabalhis-
ta, ou seja, a comprovação de que se encontra quites junto a Fazenda Nacional,
Estadual, Municipal, INSS, FGTS e Justiça do Trabalho.

4.4. Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça
a  liquidação  da  despesa,  esta  ficará  com  o  pagamento  pendente  até  que  a
Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste
caso, qualquer ônus à Contratante.

4.5. A Nota Fiscal deverá ser emitida em nome da Prefeitura do Município de
Porto Velho, CNPJ: 05.903.125/0001-45 – Endereço: PCA PE João Nicoletti, nº
826, Bairro Centro – CEP: 76800-000 – Porto Velho/RO.

4.5.1. As Notas Fiscais, emitidas em 2 (duas) vias, devendo conter no corpo da
Nota a descrição do objeto, o número do empenho e o número da Conta Bancária
da CONTRATADA, para depósito do pagamento.

4.6.  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
pagamento;
VP: Valor da parcela em atraso;
I: Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim, apurado:

I = __i 
   365

I = 6/100
     365 I = 0,00016438

5. CLÁUSULA QUINTA – REAJUSTE

5.1. O  valor  deste  contrato  é  irreajustável,  considerando  o  período  da
vigência contratual, nos termos da legislação vigente.
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6. CLÁUSULA SEXTA – PRAZO DE VIGÊNCIA

6.1. O  prazo  de  vigência  deste  contrato  ficará  adstrita  à  vigência  dos
respectivos créditos orçamentários, contados da data de sua assinatura, em
conformidade com o art. 57, da Lei nº 8.666/93.

7. CLÁUSULA SÉTIMA –   PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E RECEBIMENTO

7.1. O prazo para entrega dos maquinários será de 60 (sessenta) dias, a contar
da nota de empenho, podendo ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias, mediante
devida justificativa.

7.2. A entrega deverá ser no Pátio da Subsecretaria Municipal de Agricultura e
Abastecimento – Semagric – Rua Mário Andreazza nº 8072 – Bairro: JK II – Ao
lado da Secretaria Municipal de Obras – SEMOB; Fone: (69) 3901-2876 / 3371.
Horário de atendimento: das 08h00min as 14h00min, de segunda a sexta-feira.

7.3. Os maquinários serão recebidos, provisoriamente, para efeito de posterior
verificação da conformidade dos maquinários com a especificação do Anexo I
deste Termo de Referência;

7.4. Definitivamente,  após  a  verificação  da  qualidade  e  quantidade  dos
maquinários e consequente aceitação.

8. CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

8.1. A garantia mínima dos maquinários contra defeito de fabricação deverá ser
do Fabricante, conforme descrito no Anexo I deste instrumento.

8.2. A fornecedora deverá indicar a empresa autorizada pelo fabricante, para
revisões de garantia e manutenção, em caso de defeito de fabricação, havendo
necessidade de locomoção das máquinas e caminhões, até a empresa autorizada
pelo fabricante, o fornecedor poderá arcar com as despesas de translado, no
período de garantia. Podendo ser aplicado no que couber, o Código de Proteção
e Defesa do Consumidor para sanar possíveis danos ao erário.

9. CLÁUSULA NONA – RECURSOS

9.1. As despesas decorrentes desta Aquisição, correrão á conta dos recursos
específicos consignados no orçamento da Prefeitura do Município de Porto Ve-
lho, assim detalhados:

Projeto/Atividade/Operação Especial
16.01.20.782.240.2.643  – Conservação de Rodovias Vicinais
Elementos de despesa: 4.4.90.52

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº. 8.666/93 e
demais normas pertinentes, são obrigações da Contratada:

10.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que
se  fizerem  necessários,  decorrente  de  modificações  de  quantitativos  ou
projetos ou especificações, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
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valor contratual atualizado ou instrumento equivalente, de acordo com o art.
65, da Lei n°. 8.666/93, sendo o mesmo objeto de exame da Procuradoria Geral
do Município.

10.3. Substituir imediatamente os VEÍCULOS E MÁQUINAS após notificação formal
desta PREFEITURA, que estiverem em desacordo com as especificações deste Termo
de Referência ou que apresentarem vício de qualidade.

10.4. Responsabilizar-se,  integralmente pelas  despesas  com  manuseio  e
transporte dos equipamentos, desde a fábrica até o seu destino final.

10.5. Responsabilizar-se,  integralmente,  por  todos  os  tributos,  taxas  e
contribuições (inclusive para fiscais), que direta ou indiretamente, incidam
ou vierem a incidir sobre a presente aquisição.

10.6. Responsabilizar–se  pelos  atrasos  e/ou  prejuízos  decorrentes  de
paralisação parcial ou total da fabricação/transporte e entrega dos VEÍCULOS e
MÁQUINAS.

10.7. Arcar com todas as despesas destinadas a cobertura de seguros, encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais. 

10.8. Responsabilizar-se por danos causados diretamente à administração ou a
terceiros decorrentes de sua culpa, ou dolo na execução do futuro contrato ou
instrumento equivalente, não excluindo ou reduzindo desta responsabilidade a
fiscalização ou acompanhamento do contratante.

10.9. A futura contratada obriga-se a manter durante toda a execução do futuro
contrato ou instrumento equivalente, em compatibilidade com as obrigações por
ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
certame licitatório.

10.10. Responsabilizar-se integralmente, pela entrega dos VEÍCULOS e MÁQUINAS,
não podendo repassar o futuro contrato ou instrumento equivalente a terceiros.

10.11. Prestar  todos  os  esclarecimentos  que  forem  solicitados  pela
fiscalização  da  contratante,  cujas  reclamações  se  obriga  a  atender
prontamente.

10.12. Caso, a qualquer tempo a CONTRATANTE ou a CONTRATADA, sejam favorecidas
com  benefícios  fiscais,  isenções  e/ou  reduções  tributárias,  as  vantagens
auferidas refletirão numa redução do preço.

10.13. Na data de retirada da Autorização de Fornecimento, a contratada deverá
estar com os seguintes documentos dentro do período de validade, ou então
reapresentá-los: Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço  –  FGTS,  mediante  apresentação  de  Certificado  de  Regularidade  de
Situação – CRS, emitido pela Caixa Econômica Federal; Prova de regularidade
relativa a Seguridade Social, demonstrando situação regular no cumprimento dos
encargos  sociais  instituídos  por  lei;  Certidão  Negativa  de  Débitos  com  a
Fazenda Federal; Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual; Certidão
Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal.

10.14. Os veículos deverão ser entregues licenciados e emplacados no Estado de
Rondônia, em nome DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, com todas as
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taxas e despesas necessárias quitadas (IPVA, primeiro emplacamento, jogo de
placas, despachante, etc.).

10.15.  Fica  vedada  a  subcontratação  total  ou  parcial  do  objeto,  pela
contratada a outra Empresa, cessão ou transferência total ou parcial do objeto
deste termo.

10.16. Prestar  todos  os  esclarecimentos  que  lhe  forem  solicitados  pelo
Município  de  Porto  Velho/RO  no  concernente  ao  objeto  deste  TR,  inclusive
documentação  e  atos  praticados  até  o  recebimento  definitivo  e  cujas
reclamações formalmente realizadas obriga-se a atender prontamente;

10.17. Os maquinários deverão ser entregues dentro do prazo estabelecido, sob
pena de responsabilidade contratual, salvo caso fortuito ou motivo de força
maior.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

11.1.  Oferecer todas as informações necessárias para que a contratada possa
fazer a entrega dos maquinários dentro das especificações técnicas recomenda-
das.

11.2.  Comunicar à empresa contratada toda e qualquer ocorrência relacionada
com a aquisição dos maquinários;

11.3.  Efetuar  o  pagamento  da  empresa  contratada  em  conformidade  ao
estabelecido neste instrumento;

11.4. Rejeitar, no todo ou em parte, o (s) maquinários entregues fora das
especificações deste instrumento.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PENALIDADES

12.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente,
serão aplicadas as penalidades previstas nas Leis 10.520/02, 12.846/2013 e
8.666/93 à Contratada que:

12.1.1. Advertência;

12.1.2. Multas:

12.1.3. No caso de não cumprimento do prazo de entrega do bem contratado, será
aplicado à CONTRATADA inadimplente, multa moratória de valor equivalente a 2%
(dois por cento) do valor contratual;

12.1.4. Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Município de Porto
Velho poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA inadimplente as
sanções previstas no artigo nº 87 da LLCA 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;

12.1.5. Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a CONTRATADA
ceder o contrato, no todo ou em parte, a Pessoa Física ou Jurídica, sem
autorização da contratante, devendo reassumir o contrato no prazo máximo de 15
(quinze) dias corridos, contados a partir da data da aplicação da multa, sem
prejuízo de outras sanções contratuais;
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12.1.6. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos quando,
por  culpa  da  CONTRATADA,  ocorrer  a  suspensão,  e  se  for  o  caso,
descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Município de Porto Velho,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade
que aplicou a penalidade;

12.1.7. 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.

12.2. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, o
qual prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei,
sendo-lhe franqueada vista aos autos do processo;

12.3. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da entrega dos
serviços, advir de caso fortuito ou motivo de força maior;

12.4. Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da
notificação,  à  autoridade  superior  àquela  que  aplicou  a  sanção,  ficando
sobrestada  até  o  julgamento  do  pleito,  nos  termos  do  artigo  109,  da  Lei
8.666/93;

12.5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro
de Fornecedores do Município de Porto Velho-RO, e no caso de suspensão de
licitar,  o  licitante  deverá  ser  descredenciado  por  igual  período,  sem
prejuízo das multas previstas no Edital e seus anexos e demais cominações
legais.

13  . CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA   – RESCISÃO

13.1. 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 conclusão dos serviços,
sem prejuízo das demais medidas cabíveis.

13.2. 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 veículos, a sua paralisação sem justa
causa e sem prévia comunicação ao CONTRATANTE;
c)  A  subcontratação,  cessão  ou  transferência,  totais  ou  parciais,  da
Contratada sem prévia manifestação da Contratante;
d) A decretação de falência da Contratada ou a instauração de insolvência
civil;
e) A dissolução da sociedade ou falecimento dos sócios da CONTRATADA;
f)  Razões  de  interesse  público,  justificadas  e  determinadas  pela  máxima
autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a Contratante;
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g) Ocorrência de caso fortuito ou força maior impeditiva da execução deste
contrato, regularmente comprovada nos autos.

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

13.4. 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.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PRERROGATIVAS

14.1. 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
fundamentada da autoridade superior.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – VINCULAÇÃO

15.1. O presente termo contratual está plenamente vinculado ao Edital fls.__,
e a proposta da CONTRATADA, fls.___, conforme documentos constantes nos autos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

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

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – CASOS OMISSOS

17.1. O presente contrato de prestação de serviços, será executado sob a égide
da Lei nº 8.666/93 e alterações. 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.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – HABILITAÇÃO

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

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – FORO

19.1. As  partes  elegem  o  Foro  da  Comarca  de  Porto  Velho/RO  para  dirimir
dúvidas e controvérsias oriundas do presente Termo.
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20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – PUBLICAÇÃO

20.1.  Após  a  assinatura  deste  contrato,  o  CONTRATANTE providenciará  a
publicação do mesmo ou de resumo no Diário Oficial dos Municípios do Estado 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 2019

SECRETÁRIO MUNICIPAL 

REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA

VISTO:
JOSÉ LUIZ STORER JÚNIOR 

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

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
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