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fls.__________________

Visto.________________

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

EDITAL 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 02.00171/2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020/SML/PVH 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE– SRPP

Nº003/2020/SML/PVH

LICITAÇÃO COM ITENS PARA: 

ITENS  EXCLUSIVOS  PARA  ME/EPP:  01,  02,  03,
06,07,08,09,10,11,12,15,16,17,18,21,24,25,26,27,28,31,
32,35,38,39,40,41,42,45,46,47,48,53,54,55,56,57,58,59,
60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,  CONSIDERANDO  OS
VALORES ESTIMADOS ATÉ R$ 80.000,00(oitenta mil reais).
EM  ATENDIMENTO  A  LEI  123/2006  E  SUAS  ALTERAÇÕES,
CONFORME ART. 48, INCISO I.

ITENS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA: 04, 13, 19, 22, 29, 33,
36,  46,  49,51.  DESTINADOS  À  PARTICIPAÇÃO  DOS
INTERESSADOS QUE ATENDEM AOS REQUISITOS DESTE EDITAL.

ITENS:05,14,20,23,30,34,37,44,50,52  COTA RESERVADA  DE
ATÉ 25% PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP.

AVISO

Senhores Licitantes, 

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

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

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

PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2020/SML/PVH - SRPP Nº003/2020
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE  SEGURANÇA  (EPI), visando  atender  as  necessidades  da  Administração  Pública
Municipal Direta e Indireta do Município de Porto Velho, conforme especificações
definidas nos  Anexos I e II deste edital, as quais deverão ser, minuciosamente,
observadas pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas. 

VALOR ESTIMADO:  R$ 2.836.607,85 (Dois milhões, oitocentos e trinta e seis mil,
seiscentos e sete reais e oitenta e cinco centavos).

DATA DE ABERTURA: 12 de Fevereiro de 2020 às 10h (horário de Brasília).

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

DISPONIBILIDADE DO EDITAL: O Instrumento Convocatório e todos os elementos que o
integram  estão  disponíveis  para  consulta  e  retirada  somente  nos  endereços
eletrônicos www.portovelho.ro.gov.br e www.licitacoes-e.com.br  .   

Porto Velho – RO, 29 de Janeiro de 2020. 

Tatiane Mariano
Pregoeira
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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020/SML/PVH
REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE N. 003/2020

PROCESSO Nº 02.00171/2019

PREÂMBULO

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

1. OBJETO, DATAS E HORÁRIOS DO PREGÃO

1.1. REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
SEGURANÇA (EPI), visando atender as necessidades da Administração Pública Municipal
Direta e Indireta do Município de Porto Velho, conforme disposições deste Edital e
seus anexos.

1.2. INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 31/01/2020 às 15h;

1.3. LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 12/02/2020 às 10h;

1.4. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 12/02/2020 às 10h;

1.5. DATA DO PREGÃO/DISPUTA DE PREÇOS: 12/02/2020 às 11h;

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

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

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

2.2.  Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Superintendência Municipal de
Licitações – SML, designado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados
gerados  ou  transferidos  para  o  aplicativo  “Licitações”,  constante  da  página
eletrônica  do  Banco  do  Brasil  S/A,  no  endereço,  www.licitacoes-e.com.br,  opção
“acesso identificado”.
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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. PARA OS ITENS DE AMPLA CONCORRÊNCIA, o licitante enquadrado na condição de
ME/EPP E EQUIPARADAS, que pretender utilizar-se das prerrogativas asseguradas pela
Lei Complementar nº 123/06, deverá assinalar em campo próprio do Sistema que atende
aos requisitos do artigo 3º da Lei mencionada.

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

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

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

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

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

2.11.  Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
Sessão Pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão.

3. DESPESA, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR ESTIMADO

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

3.2. VALOR ESTIMADO: R$ 2.836.607,85 (Dois milhões, oitocentos e trinta e seis mil,
seiscentos e sete reais e oitenta e cinco centavos).
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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 endereço
eletrônico www.licitacoes-e.com.br;

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

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

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

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

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

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

f) estrangeiras que não funcionem no País;

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

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

5. PROPOSTA DE PREÇOS

5.1. Do envio eletrônico da proposta:

5.1.1.  Os  licitantes  deverão  inserir  suas  propostas  iniciais  no  sistema  do
licitações-e até a data e horário definidos nos subitens 1.2 a 1.6 deste edital.
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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 desclassificação
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 produtos/materiais, objeto deste edital, tais como
transporte, mão de obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais, embalagens, prêmios de seguro, fretes, e outras despesas inci-
dentes ou necessárias à efetivação do cumprimento das obrigações decorrentes do pre-
sente Pregão;

5.1.7. Informações como: Marca, modelo/referência para o item que couber tal exigên-
cia, deverão constar do campo próprio do sistema, devendo, quando forem solicitadas
neste instrumento convocatório, outras informações julgadas necessárias e pertinen-
tes a serem prestadas no campo “Informações Adicionais” do formulário proposta do
sistema eletrônico e na proposta escrita.

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

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

5.2. ABERTURA DAS PROPOSTAS E SESSÃO PÚBLICA DOS LANCES

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

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

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

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

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

5.2.6. Sendo efetuado lance aparentemente inexequível, o Pregoeiro poderá alertar o
proponente  sobre  o  valor  ofertado,  através  do  sistema,  podendo  o  mesmo  ser
confirmado ou reformulado pelo proponente.

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

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

CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO

Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: pregoes.sml@gmail.  com  



Proc. 02.00171/2019

fls.__________________

Visto.________________

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

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, conta-
das da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema eletrônico, os documentos exigidos
neste edital para fins de habilitação e proposta de preços adequada ao lance final
ou valor negociado, quando houver, por meio eletrônico (e-mail: prego  e  s.sml@gmail.  -  
com).

6.2. O prazo estabelecido pelo(a) Pregoeiro(a), poderá ser prorrogado por solicita-
ção escrita e justificada do licitante, enviada ao e-mail acima, desde que solicita-
do antes de findo o prazo estabelecido no item 6.1 e formalmente aceita pelo(a) Pre-
goeiro(a).

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

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

II. Constar Preços unitários e total, em Real, utilizando-se apenas duas casas deci-
mais após a vírgula, expressos em algarismos arábicos, de forma clara e precisa, li-
mitado rigorosamente ao objeto desta licitação, sem alternativas de preços ou qual-
quer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, ficando es-
tabelecido 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 respon-
sável da empresa perante a Administração promotora do presente Pregão. 

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

6.8.  O pregoeiro poderá, caso julgue necessário, solicitar mais esclarecimentos
sobre a composição dos preços propostos.
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6.9. No caso de haver discordância entre as especificações deste objeto descritas no
Sistema  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.

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 os itens, sob pena de
desclassificação.

8.1.1. Os preços unitários e totais referidos no item 8.1 deverão estar compatíveis
aos de mercado, assim entendidos aqueles estimados pela Administração para esta
contratação;

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

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

8.2. Serão desclassificadas, ainda, as propostas que:

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

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

III. Que após a fase de lances ou negociação, quando houver, permanecerem com seus
preços  unitários e total 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. DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS

8.3.1. A Contratada deverá submeter à requisitante amostra dos EPI, para os itens:
04,  10,  13,  16,  18,  49,  65  e  68 devidamente  identificados,  para  análise  da
qualidade.

8.3.2. A entrega/apresentação da(s) amostra(s) deverá ser realizada pela Licitante
provisoriamente arrematante do Lote, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis,
contados solicitação formal a ser realizada pelo Pregoeiro, no endereço Rua Aparício
Carvalho, 3616, Bairro Setor Industrial– Porto Velho/RO, CEP: 76.821-094. Servidores
da área requisitante efetuarão à análise das amostras no prazo de até 03 (três) dias
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úteis, aprovando ou contraindicando, através de parecer devidamente fundamentado, os
produtos apresentados para análise.

8.3.3. As amostras aceitas ou incompatíveis ficarão sob a guarda da Subsecretaria
Municipal  de  Serviços  Básicos/SEMUSB  até  a  homologação  do  Pregão.  Após  a
homologação, as amostras deverão ser retiradas no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
sendo que a SEMUSB não se responsabilizará por qualquer dano causado aos materiais
durante o período de análise ou por eventual demora no recolhimento dos mesmos. Após
este período a SEMUSB providenciará o descarte das amostras. 

8.3.4. Nas amostras serão avaliados os seguintes itens:

8.3.4.1. Prazo de validade;
8.3.4.2. Durabilidade;
8.3.4.3 Resistência;
8.3.4.4 Conforto;
8.3.4.5 Segurança;
8.3.4.6 Certificado de Aprovação  - CA

8.4. DISPOSIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

8.4.1. 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.

8.4.2. 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.

8.4.3.  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.

8.4.4. 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.

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020/SML/PVH
PROCESSO Nº 02.00171/2019
PROPOSTA DE PREÇOS/DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL, CNPJ/MF E ENDEREÇO DA EMPRESA

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

8.7.  Ocorrendo o previsto acima e, havendo mais de um licitante interessado em
negociar, o pregoeiro(a) consignará o prazo de 1 (um) dia útil para manifestação dos
interessados, o pregoeiro(a) deverá observar a ordem de classificação final do item
para negociação, como forma de garantir a lisura do procedimento. 
 
8.8.  O  Pregoeiro,  em  qualquer  fase  de  julgamento,  poderá  promover  quaisquer
diligências julgadas necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo
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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. 

8.9.  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.

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

9. PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

9.1. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OU EQUIPARADAS a ME e EPP, Entende-se por
empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até  5% (cinco por cento) superiores à
proposta mais bem classificada.

9.2. Após a disputa, ocorrendo à situação de empate prevista nos artigos 44 e 45 da
Lei Complementar nº 123/06 e alterações, o sistema eletrônico possibilitará, automa-
ticamente, a condução pelo Pregoeiro dos procedimentos para obtenção 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. As disposições contidas neste item 9 aplicam-se apenas às microempresas ou em-
presas de pequeno porte que apresentarem propostas para a licitação. 

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

10. HABILITAÇÃO

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

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

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

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

10.1.4. DECLARAÇÕES:

10.1.4.1. Declaração de superveniência de fato impeditivo de habilitação, conforme
modelo constante no Anexo IV deste Edital.
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10.1.4.2.  Declaração quanto  ao  cumprimento  às  normas  relativas  ao  trabalho  de
menores, conforme modelo constante no Anexo V deste Edital.

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

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

10.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA

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

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

c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedade civil, acompanhado de prova da
diretoria em exercício;

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira, em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, se a atividade assim o exigir, bem assim, documento em que
identificados os seus administradores;

10.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

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

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

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

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

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

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

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

10.4.1. Apresentação de atestados de capacidade técnica, exclusivamente em nome do
licitante,  expedidos  por  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou  privado,  que
comprovem o fornecimento dos materiais compatíveis 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;

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:

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

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

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

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

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

b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA)

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

10.5.4.1. As empresas enquadradas no subitem 10.5.4, letras “a” e “b”, deverão
observar ainda o que dispõe o Art. 175 da Lei nº 6.404/76;
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10.5.5. Para comprovar a boa situação financeira, as Licitantes terão que apresentar
junto com o Balanço atual e as Demonstrações Contábeis, análise devidamente assinada
pelo Contabilista responsável, dos seguintes índices:

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

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

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

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

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

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

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

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

10.6. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

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

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

10.6.3.  De igual forma poderá ser substituída pelo Registro Cadastral no  SICAF a
documentação exigida para atender ao disposto nos subitens 10.2 (alíneas “a” a “c”),
10.3 (alíneas “b” a “g”) e (10.5.1 a 10.5.7) deste Edital, quando durar o termo de
adesão correspondente. 
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10.6.3.1. Em relação à Habilitação Econômico-Financeira (10.5.1 a 10.5.7), ainda que
a informação conste do SICAF e a licitante não apresente o Balanço Patrimonial, o
Pregoeiro ou Equipe de Apoio realizará consulta para emissão do Balanço Patrimonial
disponibilizado no sistema. 

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

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

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

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

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

10.6.7. Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão
ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa efetuada por Tradutor
Juramentado  e  também  devidamente  consularizados  ou  registrados  no  Cartório  de
Títulos e Documentos.

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

10.6.9. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma
restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a
critério  da  Administração,  para  regularização  da  documentação,  pagamento  ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com
efeito  de  certidão  negativa.(de  acordo  com  a  Lei  Complementar  123/2006  e
alterações).

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

11. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS, E DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

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

11.1.1. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação, no prazo de até 24 (vinte e
quatro) horas, informando no sistema as providências dela descorrentes. 
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11.2.  Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá  prazo de, no mínimo, 30 minutos,
durante o qual, qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo
próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso. 

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

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

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

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

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

11.5.1. Os  instrumentos  de  que  tratam  este  subitem  (impugnações,  recursos  ou
contrarrazões)  deverão  ser  remetidos  exclusivamente  para  o  e-mail
pregoes.sml@gmail.com, respeitados os  prazos  definidos  em  lei e neste edital e
ainda, observando-se em todo caso o horário de expediente deste Órgão, ou seja, dias
úteis (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  ;  

11.7. Da Adjudicação e Homologação:

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

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

12. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1. A Ata de Registro de Preços observará:

12.2. Do Cadastro Reserva de Fornecedores:

12.2.1. Com o objetivo de formar cadastro de fornecedores, após o encerramento da
etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do
licitante mais bem classificado.
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12.2.2. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor
igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última
proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

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

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

12.3. Da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 

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

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

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

12.3.4. As contratações decorrentes do registro obedecerão à ordem de classificação
dos fornecedores constantes na Ata.

12.3.5. A licitante não estará obrigada a assinar a Ata de Registro de Preços quando
convocada após o prazo de validade de sua proposta. Porém, se o fizer, estará
obrigada a fornecer os produtos por todo período de vigência da Ata, nos termos do
art. 35 do Decreto Municipal nº 15.402/2018.

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

12.3.7.  O disposto no item  12.3.6, não se aplica aos licitantes convocados nos

termos do art. 64, § 2o da Lei 8.666/1993, que não aceitarem a contratação, nas
mesmas condições propostas pelo primeiro adjudicatário, inclusive quanto ao prazo e
preço.

12.4. Da Adesão ao Registro de preços:

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

12.4.2. Caberá  ao  fornecedor  beneficiário  da  Ata  de  Registro  de  Preços  e  ao
Município, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não
do  fornecimento  decorrente  de  adesão,  desde  que  não  prejudique  as  obrigações
presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos
participantes.
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12.4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item 12.4.1 não
poderão  exceder,  por  órgão  ou  entidade,  a  50%  (cinquenta  por  cento) dos
quantitativos dos itens deste  instrumento  convocatório  e registrados na Ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes nos
termos do Decreto Municipal nº 15.598 de 09.11.2018, publicado no Diário Oficial dos
Municípios do Estado de Rondônia – (AROM), nº 2338 de 21.11.2018.

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

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

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

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

13. DO INSTRUMENTO DE CONTRATAÇÃO

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

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

14. REAJUSTE

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

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

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

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

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

17. PAGAMENTO

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

18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente instrumen-
to, serão aplicadas  as  penalidades  previstas  nas Leis 10.520/02, 12.846/2013 e
8.666/93. As sanções administrativas, serão aplicadas, observando sempre a garantia
da ampla defesa e o contraditório, e ainda:
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18.1.1. Conforme advertências e multas constantes no Termo de Referência, Anexo II
deste Edital.

19. DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. 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;

19.2. 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;

19.3. 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.
 
19.4. Na contagem dos prazos deste edital será excluído o dia de início e incluído o
dia  do  vencimento,  considerando  o  horário  de  funcionamento  da  Superintendência
Municipal de Licitações – SML, de segunda a sexta-feira(dias úteis) das 8h00min às
14h00min;

19.5. 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.

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

19.7. 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.

19.8. 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.

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

20. FORO

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

Porto Velho/RO, 29 de Janeiro de 2020.

Tatiane Mariano
Pregoeiro (a)
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ANEXO I DO EDITAL
(MODELO DE PROPOSTA)

PAPEL TIMBRANDO DA EMPRESA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020/SML

PROPOSTA DE PREÇOS
Razão Social da Empresa:                              Endereço Completo com CEP: 

Banco:____________ Agência:______________ Conta-Corrente: ____________

TELEFONE: 
Responsável (Nome e cargo): 

E-MAIL: 
CNPJ: 

VALIDADE DA PROPOSTA: __________ DIAS (MÍNIMO 90 DIAS)

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

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA
(EPI), visando atender às necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de
Porto Velho.

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT MARCA
VALOR

UNIT.R$
VALOR 

TOTAL R$

ITENS PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP VALORES ATÉ R$ 80.000,00

1 AVENTAL  LONGO  DE  PVC,  confeccionado  em
tecido de poliéster revestido de PVC em uma
das  faces.  Possui  tiras  de  ajuste
confeccionado  em  tecido  de  poliéster
revestido de PVC, medida 120x70cm.

UNID. 627

2 AVENTAL  LONGO  DE  RASPA  DE  COURO,
confeccionado em raspa de couro vacum, sem
emendas,  com  tiras  de  raspas  presos  por
costuras  para  ajustes  no  pescoço  e  na
cintura.  Medidas  aproximadas  100x60
cm(AxL).

UNID. 793

3 BOTAS DE PVC CANO MÉDIO, confeccionada em
policloreto de vinilia (PVC) injetada em
uma  só  peça  e  massa  nitrílica  de  alta
qualidade. 
Tamanhos: 35; 36; 38; 39; 40; 41; 42; 43;
44; 45; 47

PAR 352

PARTICIPAÇÃO AMPLA CONCORRÊNCIA – COTA PRINCIPAL

4
BOTA  DE  COURO  COM  ELÁSTICO,  SOLADO
ANTIDERRAPANTE  E  BIQUEIRA  DE  AÇO-
confeccionada  em  couro  com  curtimento
atravessado,  1,8/2,0  mm  linhas  de
espessura, fechamento em elástico, forração
em tecido não tecido transpirável, palmilha
de  montagem  em  poliéster  resinado
fixada/costurada junto ao cabedal (processo
Strobel), solado em PU Bidensidade bicolor
com  sistema  de  absorção  de  impacto,
injetado diretamente ao cabedal. Tamanhos:
35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44 

PAR 846

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVO ME/EPP E EQUIPARADAS – COTA DE ATÉ 25%

5
BOTA  DE  COURO  COM  ELÁSTICO,  SOLADO
ANTIDERRAPANTE  E  BIQUEIRA  DE  AÇO-
confeccionada  em  couro  com  curtimento
atravessado,  1,8/2,0  mm  linhas  de
espessura, fechamento em elástico, forração
em tecido não tecido transpirável, palmilha
de  montagem  em  poliéster  resinado
fixada/costurada junto ao cabedal (processo

PAR 282
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Strobel), solado em PU Bidensidade bicolor
com  sistema  de  absorção  de  impacto,
injetado diretamente ao cabedal. Tamanhos:
35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44 

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP VALORES ATÉ R$ 80.000,00

6 BOTA  DE  COURO  COM  ELÁSTICO  E  SOLADO
ANTIDERRAPANTE, confeccionada em couro com
curtimento atravessado, 1,8/2,0 mm linhas
de  espessura,  fechamento  em  elástico,
forração em tecido não tecido transpirável,
palmilha de montagem em poliéster resinado
fixada/costurada junto ao cabedal (processo
Strobel), solado em PU Bidensidade bicolor
com  sistema  de  absorção  de  impacto,
injetado  diretamente  ao  cabedal.
Tamanhos:35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42;
43; 44

PAR 523

7 BOTA DE SEGURANÇA com elástico coberto, com
bico reforçado em plástico, com fechamento
em  elástico  nas  laterais  do  cabedal
confeccionado em couro curtido ao cromo,
com  forração  em  sintético,  palmilha  de
montagem em sintético fixada pelo processo
Strobel  e  palmilha  higiênica
(ANTIBACTERIANA), solado de Pu, bidensidade
preto injetado diretamente ao cabedal, na
cor preto. Tamanhos:  33; 34; 35; 36; 37;
38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45        

PAR 1.352

8 BOTA DE SEGURANÇA, tipo impermeável, de uso
profissional, confeccionada em policloreto
de vinila (pvc) injeto em uma só peça na
cor branco, cano longo com forro. Tamanhos:
34; 35; 36; 37; 38; 39, 40; 41; 42, 43, 44;
45

PAR 210

9 BOTINA DE SEGURANÇA: em couro com elástico
lateral cor preta, cabedal confeccionado em
vaqueta com forro sintético, palmilha de
montagem  sintético  antibacteriana,  com
biqueira  de  aço,  solado  com  CP,
antiestático,  PU  bidensidade  com  salto.
Tamanhos: 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41;
42; 43; 44; 45

PAR 186

10 CAPACETE DE SEGURANÇA COM ARANHA E JUGULAR
NA COR VERDE, capacete de segurança classe
A-B,  tipo:  aba  frontal.  Modelo:  três
nervuras. Injetado em polietileno de alta
densidade. Indicado para proteção da cabeça
do  usuário  contra  impactos  e  quedas  de
objetos, e também contra riscos de choques
elétricos 

UNID. 1.235

11 CAPACETE DE SEGURANÇA COM ARANHA E JUGULAR
DE COR PRETA, capacete de segurança classe
A-B,  tipo:  aba  frontal.  Modelo:  três
nervuras. Injetado em polietileno de alta
densidade. Indicado para proteção da cabeça
do  usuário  contra  impactos  e  quedas  de
objetos, e também contra riscos de choques
elétricos.

UNID. 12

12 CAPACETE DE SEGURANÇA COM ARANHA E JUGULAR
PARA ENGENHEIRO DE COR BRANCA, capacete de
segurança classe A-B, tipo: aba frontal.
Modelo:  três  nervuras.  Injetado  em
polietileno  de  alta  densidade.  Indicado
para proteção da cabeça do usuário contra
impactos  e  quedas  de  objetos,  e  também

UNID. 221
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contra riscos de choques elétricos.

PARTICIPAÇÃO AMPLA CONCORRÊNCIA – COTA PRINCIPAL

13

CAPA DE CHUVA EM PVC COM CAPUZ,  forrada
amarela, capa de segurança confeccionada em
PVC, com forro póliester, mangas longas,
capuz, fechamento frontal com quatro botões
plásticos de pressão, costuras através de
solda eletrônica.

UNID. 3014

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVO ME/EPP E EQUIPARADAS – COTA DE ATÉ 25%

14 CAPA DE CHUVA EM PVC COM CAPUZ,  forrada
amarela, capa de segurança confeccionada em
PVC, com forro póliester, mangas longas,
capuz, fechamento frontal com quatro botões
plásticos de pressão, costuras através de
solda eletrônica.

UNID. 1004

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP VALORES ATÉ R$ 80.000,00

15 CALÇA PARA MOTOSSERRISTA, Proteção contra
corte  da  motosserra  da  virilha  até  o
tornozelo do usuário, confeccionado em 50%
Poliamida  e  50%  Algodão,  7  camadas  de
proteção de alta tenacidade, protegendo o
usuário  na  parte  frontal  da  cintura  ao
tornozelo e na parte posterior da virilha
ao tornozelo, proteção imediata ao contato
da motosserra.

UNID. 20

16 CARTUCHO tipo  baioneta  para  vapores
orgânicos.  Compatível  coma  máscara
semifacial.

UNID. 519

17 CINTO  DE  SEGURANÇA  - cinta  de  segurança
tipo paraquedista. Produtos produzidos com
tecnologia  de  ponta  e  altos  padrões  de
qualidade
confeccionado em poliéster, com ferragens
bicromatizadas  (proporcionam  maior
resistência contra a corrosão), utilizados
em  retenção  de  quedas.  Posicionamento:
ajustes  através  de  fivelas  de  encaixe
rápido: 1 na cintura e 2 nas pernas. Apoio
lombar almofadado com indicação dos pontos
de conexão impressas na tira e no passador
dorsal; tiras verdes na parte superior e
preta  nas  pernas  para  facilitar  a
colocação.Produzida  conforme  normas
específicas. Costuras em zig- zag contínuas
e  em  cor  contrastante  com  a  tira  para
facilitar a inspeção Tamanho do cinturão 2
• Ponto de conexão:
- Dorsal: 1 meia argola para retenção de
quedas
-  Lateral:  2  meias  argolas  para
posicionamento.

UNID. 47

18 CONE  DE  SINALIZAÇÃO  REFLETIVO,  dimensões
75cm  x  40cm  x  40cm,  refletivos  cores
laranja e branco, em conformidade com a NBR
15071, material borracha flexível laranja
com duas faixas refletivas brancas, com 08
sapatas.

UNID. 685

PARTICIPAÇÃO AMPLA CONCORRÊNCIA – COTA PRINCIPAL

19

CREME PROTETOR DE PELE, creme 3 em 1 é um
creme de proteção para pele aprovado como
óleo resistente, para trabalhos de pintura
e outros. Pote de 200g, cor branca.

UNID. 2495

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

CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO

Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: pregoes.sml@gmail.  com  



Proc. 02.00171/2019

fls.__________________

Visto.________________

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

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVO ME/EPP E EQUIPARADAS – COTA DE ATÉ 25%

20
CREME PROTETOR DE PELE, creme 3 em 1 é um
creme de proteção para pele aprovado como
óleo resistente, para trabalhos de pintura
e outros. Pote de 200g, cor branca.

UNID. 831

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP VALORES ATÉ R$ 80.000,00

21 COLETE REFLETIVO, confeccionado em PVC de
poliéster cítrico, com forro, composto por
peça única com tiras em "X" na frente e nas
costas  com  faixas  centrais  refletivas
noturnas ou diurnas.

UNID. 224

PARTICIPAÇÃO AMPLA CONCORRÊNCIA – COTA PRINCIPAL

22 DESCANSO  PARA  PERNAS  E  PÉ  ERGONÔMICO,  O
Suporte de descanso para pés proporciona
maior conforto. Seu uso constante, além de
proporcionar  extremo  conforto,  evita  a
compressão  das  artérias  e  veias  sob  o
fêmur, melhorando a circulação sanguínea e
possui  Certificado  Funda  centro  de
conformidade com a Norma NR 17. 

UNID. 885

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVO ME/EPP E EQUIPARADAS – COTA DE ATÉ 25%

23

DESCANSO  PARA  PERNAS  E  PÉ  ERGONÔMICO,  O
Suporte de descanso para pés proporciona
maior conforto. Seu uso constante, além de
proporcionar  extremo  conforto,  evita  a
compressão  das  artérias  e  veias  sob  o
fêmur, melhorando a circulação sanguínea e
possui  Certificado  Funda  centro  de
conformidade com a Norma NR 17. 

UNID. 294

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP VALORES ATÉ R$ 80.000,00

24 FITA  ZEBRADA,  Filme  de  polietileno  (sem
adesivo) Zebrada amarelo/preto 200m o rolo.

UNID. 723

25 FILTRO PARA PARTÍCULAS DE POEIRA, névoas e
fumos  não  oleosos,  classe  P2,  para  uso
simultâneo com filtros químicos, compatível
com a máscara semifacial

UNID. 414

26 GARRAFA  TÉRMICA,  TIPO  BOTIJÃO,  COM
CAPACIDADE PARA ATÉ 09 LITROS, com torneira
de plástico, alça e pés retráteis,  bocal
superior  em  tamanho  ideal  para  repor  os
líquidos  e  inserir  gelo,  isolamento  com
espuma  de  poliuterano  e  dupla  camada  de
PEAD (polietileno de alta densidade).

UNID. 144

27 JAQUETA  PARA  MOTOSSERRISTA,  Blusão  de
segurança confeccionada em poliéster, com
fibras internas de proteção em poliéster,
forro em poliéster e algodão.

UNID. 21

28 LUVA  DE  LÁTEX  VERDE,  cano  longo
confeccionada e látex, nitrico, superfície
da mão não pigmentada (antiderrapante), com
forro interno. Tamanhos P, M e G

PAR 518

PARTICIPAÇÃO AMPLA CONCORRÊNCIA – COTA PRINCIPAL

29 LUVA DE PVC ÁSPERA CANO CURTO, luva de PVC
áspera com forro encartelada desenvolvida
com  material  de  alta  qualidade  e
resistência.  Excelente  para  proteção  das
mãos  durante  o  manuseio  de  produtos
mecânicos e químicos. Tamanhos, P, M e G.

PAR 5697

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVO ME/EPP E EQUIPARADAS – COTA DE ATÉ 25%

LUVA DE PVC ÁSPERA CANO CURTO, luva de PVC PAR 1899
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30 áspera com forro encartelada desenvolvida
com  material  de  alta  qualidade  e
resistência.  Excelente  para  proteção  das
mãos  durante  o  manuseio  de  produtos
mecânicos e químicos. Tamanhos, P, M e G.

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP VALORES ATÉ R$ 80.000,00

31 LUVA  DE  PVC  CANO  MÉDIO,  utilizada  para
proteção das mãos no manuseio de produtos
químicos e mecânicos. Composta de PVC e com
forro  em  algodão  dando  maior
confortabilidade  para  usuário  poder
trabalhar com ela. Atende à norma EN-388,
que  corresponde  à  proteção  do  operador
contra riscos mecânicos. Tamanhos P, M e G.

PAR 605

32 LUVA DE PVC ÁSPERA CANO LONGO 70cm, Luva de
PVC  áspera  com  forro  encartelada
desenvolvida com material de alta qualidade
e resistência. Excelente para proteção das
mãos  durante  o  manuseio  de  produtos
mecânicos e químicos. Tamanhos P, M e G.

PAR 1140

PARTICIPAÇÃO AMPLA CONCORRÊNCIA – COTA PRINCIPAL

33 LUVA DE MALHA PIGMENTADA, tricotada em 4
fios,  para  proteção  contra  riscos
mecânicos; cano curto, com punho de malha,
dorso pigmentada em PVC, palma pigmentada
em PVC, forro em algodão. Tamanhos P, M e
G.

PAR 25535

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVO ME/EPP E EQUIPARADAS – COTA DE ATÉ 25%

34

LUVA DE MALHA PIGMENTADA, tricotada em 4
fios,  para  proteção  contra  riscos
mecânicos; cano curto, com punho de malha,
dorso pigmentada em PVC, palma pigmentada
em PVC, forro em algodão. Tamanhos P, M e
G.

PAR 8511

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP VALORES ATÉ R$ 80.000,00

35
LUVA DE RASPA, confeccionada em couro, com
tiras de reforço externo entre em polegar e
o  indicador,  reforço  interno  na  palma,
dedos e punhos, tamanho único.

PAR 777

PARTICIPAÇÃO AMPLA CONCORRÊNCIA – COTA PRINCIPAL

36 LUVAS  DE  IMPACTO,  recoberta  na  palma  e
dedos em couro sintético com reforço em TPU
no dorso, palma e dedo, forro interno em
para-aramida, punho em velcro. Tamanhos P,
M e G.

PAR 519

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVO ME/EPP E EQUIPARADAS – COTA DE ATÉ 25%

37 LUVAS  DE  IMPACTO,  recoberta  na  palma  e
dedos em couro sintético com reforço em TPU
no dorso, palma e dedo, forro interno em
para-aramida, punho em velcro. Tamanhos P,
M e G.

PAR 172

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP VALORES ATÉ R$ 80.000,00

38 LUVA  DE  MALHA  PIGMENTADA  CANO  LONGO,
tricotada em 4 fios, para proteção contra
riscos mecânicos; cano curto, com punho de
malha,  dorso  pigmentada  em  PVC,  palma
pigmentada  em  PVC,  forro  em  algodão.
Tamanhos P, M e G.

PAR 485

39 LUVA  DE  VAQUETA,  no  tamanho  único,  para
proteção de usuário de serviços gerais cano

PAR 4.363
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curto, com punho de elástico, dorso normal,
palma  reforçada,  sem  forro,  com  tira  de
reforço  entre  polegar  e  o  indicador,
acabamento com custuras reforçadas.  

40 LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA com quatro fios
de algodão, palma e face palmar dos dedos
com pigmentos antiderrapantes de PVC, punho
com elásticos. Composição: 70% algodão, 30%
poliéster. Tamanhos P, M  G.

PAR 96

41 MASCARA COM FILTRO DE MATERIAL ORGÂNICO,
Respirador purificador de ar tipo peça um
quatro facial, com corpo confeccionado em
elastômero preto, com borda interna. Nas
laterais do corpo da peça estão localizadas
duas aberturas, uma de cada lado, nas quais
são  encaixados  dois  dispositivos  de
material plástico peto, dotados, cada um,
de uma válvula de exalação em sua parte
interna e de uma tampa da mesma cor, com
encaixe tipo pressão. A peça facial possui
uma abertura localizada em sua parte centro
inferior,  na  qual  é  fixado  um  suporte
plástico preto, dotado de uma válvula de
inalação em sua parte traseira e uma rosca
externa em sua parte dianteira, onde são
rosqueados  os  filtros  químicos.  Nas
laterais do corpo da peça estão localizadas
quatro  alças,  duas  superiores  e  duas
inferiores, feitas do mesmo material que
constitui a peça, onde estão fixadas quatro
presilhas plásticas com regulagem, através
das quais passam as pontas de dois tirantes
elásticos pretos. O respirador é utilizado
com  os  seguintes  filtros:  1  –  Filtros
químicos  classe  1:  Euro  Safety  Vapores
Orgânicos – vapores orgânicos; Euro Safety
Gases Ácidos – gases ácidos; Euro Safety
Vapores Orgânicos e Gases Ácidos - vapores
orgânicos  e  gases  ácidos;  Euro  Safety
Amônia  e  Metilaminas  -  amônia  e
metilaminas.

UNID. 62

42 MASCARA  COM  FILTRO  DE  MATERIAL  QUÍMICO,
respirador purificador de ar de segurança,
tipo peça um quarto facial, tamanho único,
confeccionado  em  composto  de  borracha  e
silicone, na cor cinza, com borda interna.
nas  laterais  do  corpo  da  peça,  estão
localizadas  duas  aberturas,  uma  de  cada
lado,  nas  quais  são  encaixados  dois
dispositivos  de  material  plástico  cinza
claro, dotados de uma válvula de inalação
em  sua  parte  traseira  e  de  uma  rosca
externa em sua parte dianteira, onde são
rosqueados os filtros químicos, mecânicos e
combinados.  a  peça  facial  possui  uma
abertura localizada em sua parte frontal
inferior,  na  qual  é  encaixado  um
dispositivo  de  material  plástico  cinza
claro, dotado internamente de uma válvula e
de uma tampa da mesma cor. o respirador
possui, na parte central do seu corpo, um
ponto  (saliência)  para  o  encaixe  de  um
suporte  plástico  cinza  claro,  dotado  de
quatro  hastes,  onde  são  fixadas  quatro
fivelas plásticas, através das quais passam
as  pontas  de  dois  tirantes  elásticos
ajustáveis  na  cor  preta:  um  tirante
localizado na parte superior e o outro, na
parte inferior. No tirante localizado na

UNID. 479
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parte  superior,  encontram-se  costuradas
duas alças plásticas na cor cinza claro,
para  encaixe  na  cabeça  do  usuário.  Os
filtros  químicos,  mecânicos  e  combinados
são confeccionados em plástico rígido na
cor preta, com um sistema de encaixe tipo
rosca em sua parte traseira e possui uma
etiqueta autocolante de cor específica para
cada tipo de filtro e uso. ref.: peça 1/4
facial  mastt  2002;  1)  filtros  químicos
classe 1: cma 1 - vapores orgânicos; cmb 1
- gases ácidos; cmc 1 - vapores orgânicos e
gases ácidos; cmd 1 - amônia e aminas; abek
1 - multigases. 2) filtros mecânicos: he 1
poeiras,  névoas,  fumos  e  radionuclídeos
(p3); se 1 poeiras, névoas e fumos (p2); he
2  -  poeiras  e  névoas  (p1).  3)  filtros
combinados  (químico  classe  1  e  mecânico
p2):  cmp  1  -  vapores  orgânicos  mais
poeiras, névoas e fumos.

PARTICIPAÇÃO AMPLA CONCORRÊNCIA – COTA PRINCIPAL

43 MASCARA  DESCARTÁVEL,  Respirador  sem
manutenção tipo peça semi-facial filtrante
(PFF1); formato dobrável: prático de usar e
armazenar  espuma  nasal  para  melhorar  a
vedação e aumentar o conforto. Elásticos
revestidos flexíveis e confortáveis Solda
frontal superior. Parte inferior se molda
melhor ao queixo;

UNID. 8139

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVO ME/EPP E EQUIPARADAS – COTA DE ATÉ 25%

44 MASCARA  DESCARTÁVEL,  Respirador  sem
manutenção tipo peça semi-facial filtrante
(PFF1); formato dobrável: prático de usar e
armazenar  espuma  nasal  para  melhorar  a
vedação e aumentar o conforto. Elásticos
revestidos flexíveis e confortáveis Solda
frontal superior. Parte inferior se molda
melhor ao queixo;

UNID. 1265

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP VALORES ATÉ R$ 80.000,00

45 MACACÃO EM ALGODÃO, O Macacão de Segurança
VIC85111 é confeccionado em não tecido 100%
polipropileno  (polímero  microporoso
respirável)  de  alta  densidade  com
tratamento antiestático.

UNID. 104

46 ÓCULOS DE PROTEÇÃO LATERAL, incolor contra
UVA/UVB  vision  4000  H,  lente  incolor  em
policarbonato, ponte nasal de policarbonato
injetada  na  mesma  peça  da  lente,  escudo
lateral de policarbonato, ângulo das lentes
reguláveis, ajuste telescópio da haste em
04 posições, embalagem individual.

UNID. 2967

47 PROTETOR  AUDITIVO  TIPO  CONCHA de  ruído,
conchas  confeccionadas  e  montada
simetricamente  nas  extremidades  de  uma
haste  em  forma  de  arco,  em  material
plástico, almofada esterna confeccionada em
espuma  resistente  a  temperatura,  filtro
confeccionado  em  espuma  de  nylon  com
atenuação mínima de 21 decibéis.

UNID. 640

48 PROTETOR  AUDITIVO  TIPO  PLUG,  do  tipo
inserção, com 15dB de atenuação, com três
falanges, confeccionados em silicone, com
cordão de polipropileno em caixa plástica.

UNID. 1.715
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PARTICIPAÇÃO DE AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA PRINCIPAL

49 PROTETOR  LOMBAR,  na  cor  preta,  com  uma
cinta  em  elástico,  confeccionada  em
elástico  preto  com  ajuste  em  velcro  e
suspensórios reguláveis, possui em segundo
cinto adicional interno para melhor ajuste
e  evitar  o  afrouxamento  no  corpo  e
suspensórios para melhor ajuste no corpo.
Tamanhos: P - manequim 38 a 40; Tamanho M -
manequim 40 a 42; Tamanho G - manequim 44 a
46; Tamanho GG - manequim 48 a 50.

UNID. 1038

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVO ME/EPP E EQUIPARADAS – COTA DE ATÉ 25%

50 PROTETOR  LOMBAR,  na  cor  preta,  com  uma
cinta  em  elástico,  confeccionada  em
elástico  preto  com  ajuste  em  velcro  e
suspensórios reguláveis, possui em segundo
cinto adicional interno para melhor ajuste
e  evitar  o  afrouxamento  no  corpo  e
suspensórios para melhor ajuste no corpo.
Tamanhos: P - manequim 38 a 40; Tamanho M -
manequim 40 a 42; Tamanho G - manequim 44 a
46; Tamanho GG - manequim 48 a 50.

UNID. 346

PARTICIPAÇÃO DE AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA PRINCIPAL

51 PROTETOR SOLAR FPS 30 OU SUPERIOR DE USO
PROFISSIONAL, loção cremosa com proteção da
pele  contra  a  ação  nociva  das  radiações
ultravioletas  UVA  e  UVB,  hipoalergênico,
não oleoso, não comedogênico, resistente a
água e ao suor, contém vitamina e que evita
o  envelhecimento  precoce  da  pele.
Dermatologicamente testado e registrado no
Ministério da Saúde, bisnaga plástica de
120g com tampa flip-top.

UNID. 14130

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVO ME/EPP E EQUIPARADAS – COTA DE ATÉ 25%

52 PROTETOR SOLAR FPS 30 OU SUPERIOR DE USO
PROFISSIONAL, loção cremosa com proteção da
pele  contra  a  ação  nociva  das  radiações
ultravioletas  UVA  e  UVB,  hipoalergênico,
não oleoso, não comedogênico, resistente a
água e ao suor, contém vitamina e que evita
o  envelhecimento  precoce  da  pele.
Dermatologicamente testado e registrado no
Ministério da Saúde, bisnaga plástica de
120g com tampa flip-top.

UNID. 3178

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP VALORES ATÉ R$ 80.000,00

53 PROTETOR FACIAL COM TELA, fabricado em tela
de nylon na cor preta nos tamanhos 6" e 8".
Pode  vir  com  carneira  em  plástico  com
regulagem  simples  (com  sete  níveis  de
ajuste).

UNID. 68

54 PERNEIRAS  COM  VELCRO,  vestimenta  de
segurança tipo perneira, confeccionada em
couro  sintético  (bidin)  de  15mm  de
espessura, forrada internamente, com velcro
para a fixação da perneira, contendo três
lâminas de aço, revestida de acordo com o
sistema star tecmater®, na parte frontal da
perneira, de 16 mm de comprimento e 0,6 mm
de espessura. Possui três furos laterais
para  respiro.  -medidas:  40  cm  de
comprimento na frente, 20 cm de comprimento
atrás,  9  cm  de  comprimento  sobre  o
metatarso, 15mm de espessura e 40 cm de
circunferência. -peso: 1,015 kg. O par uso:

UND. 72
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proteção dos membros inferiores do usuário
contra lesões provocadas por materiais ou
objetos  cortantes,  partículas  volantes,
escoriantes,  perfurantes,  picadas  de
animais peçonhentos e névoas na aplicação
de produtos químicos. Aplicação: indicado
para trabalhos que envolvam risco de lesão
aos membros inferiores.

55 ROUPA  IMPERMEÁVEL,  Macacão  de  segurança
para  saneamento,  confeccionada  em  tecido
sintético, plastificado com PVC em ambas as
faces (trevira), costuras por meio de solda
eletrônica, com capuz, fechamento frontal
através  de  zíper  e  botões  de  pressão,
acoplado  com  luva  de  PVC  (fabricante  da
luva:  BSB  Produtora  de  Equipamentos  de
Proteção Individual S/A.) e botas de PVC
forradas (fabricante da Bota: BSB Produtora
de Equipamentos de Proteção Individual S/A.

UNID. 88

56 TOUCA  ÁRABE,  capuz  de  segurança
confeccionado em tecido de malha dupla de
poliéster (helanca/Brim), aba bico de pato,
reforçado na aba com tiras em viés, tiras
inteiriças em velcro para ajuste na parte
frontal.

UNID. 3.530

57 TELA PLÁSTICA PARA VIVEIRO, O rolo com 50
metros  altura  de  1  metro  Fio  da  tela
plástica: 1,18 mm a 1,22 mm Material da
tela  plástica:  Plástico  Cor  da  tela
plástica: Preta Espessura da junção da tela
plástica: 1,65 mm a 1,70 mm . Malha da tela
plástica: 13 mm - 1/2''

UNID. 11

58 CONE DE SINALIZAÇÃO NÃO REFLETIVO, laranja
e branco, material pvc rígido. laranja com
duas  faixas  injetadas  na  cor  branca,
dimensões 75 cmx 40cm x40cm

UNID. 185

59 BOTA  DE  SEGURANÇA  DE  ALTA  TEMPERATURA,
Descrição: Calçado de segurança tipo bota,
com fechamento em elástico, confeccionado
em couro na cor preta curtido ao cromo,
palmilha  de  montagem  em  fibras  não
metálicas, resistentes à perfuração, na cor
branca, fixada pelo sistema strobel, forro
em  não  tecido  na  cor  cinza,  solado
bicomponente  de  borracha  e  poliuretano
injetado diretamente no cabedal, biqueira
de  composite,  resistente  à  absorção  de
energia no calcanhar e ao contato com o
calor.  Tamanhos: 35; 38; 39; 40; 41; 42;
43; 44

PAR 216

60 LUVA  TÉRMICA  DE  ALTA  TEMPERATURA  350°c,
forrada cinco dedos, 45 cm, confeccionada
em  tecido  de  algodão  com  tratamento
antichamas, impermeabilizada com silicone .
Forração descartável sendo uma camada em
tecido e uma em não tecido, reforço entre
polegar e indicador em aramida, costurado
com linha de aramia.

PAR 5

61 PROTETOR FACIAL COM ESPUMA NA CABEÇA, dupla
face  anti-gog,  opticamente  clara,  óculos
compatível  resistente  a  condensação,  com
espuma  na  cabeça  para  resistir  a  suor,
cabeça ajustável para ajuste personalizado

UNID. 20

62 COLETE SALVA VIDAS, tamanho médio para até
75kg com limites de até 90kg. Confeccionado
em nylon 70x240, gomado e reforçado, três

UNID. 18
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fitas de polipropilenoexpandido com engates
rápidos, ajustes com sistema de travas tipo
“lock”,   enchimento  de  espuma  grossa  de
células  fechadas,  com  capacidade  de
flutuabilidade   garantia  de  01  ano.
Legislação  e normas:  desenvolvido  e
fabrocado  de  acordo  com  a  norma
regulamentadora 05/DPC, para navegação em
águas  abrigadas,  rios,  repressas,  lagos,
beira mar e etc.Homologado pela Marinha do
Brasil,  nº062/2012,  passante  da  cintura
para ajustes ao corpo e pescoço. Apito com
amarração  e  bolsa  larga  nos  ombros  para
maior conforto e ergonomia. Informações de
classes  e  cuidados  de  uso  estampados  no
colete. Tamanho médio para até 75kg.

63 APOIO PUNHO teclado, material tecido e gel
especial, com base aderente, comprimento:
460 mm, largura: 150mm, altura apoio punho:
25mm.  Características  adicionais:
ergonômico

UNID. 67

64 CONE  DE  SINALIZAÇÃO  NÃO  REFLETIVO, com
listras  preto  e  amarelo  com  base
emborrachada,  material  PVC  rígido.  Preto
com duas faixas injetadas na cor amarela,
dimensões 75cmx40cmx40cm

UNID. 180

65 PROTETOR  FACIAL  COM  TELA  DE  AÇO  para
operador de roçadeira, constituído de coroa
e  carneira  de  material  plástico,  com
regulagem de tamanho através de catraca.
Malha de aço 8’x12’. Fabricado em tela de
aço com cerca de 310mmm de largura e 195mm
de altura.  A malha é  fixada por  mio de
pinos plásticos.

UNID. 246

66 PLACAS  DE  SINALIZAÇÃO  DE  SEGURANÇA  DO
TRABALHO  TIPO  CAVALETE:  características
técnicas:  dimensões  do  cavalete:  90x90;
tamanho  da  placa:80x80cm;  película  grau
prismático tipo abnt: 14644:2013; estrutura
de  aço;  pintura  eletrostática  preta;  o
cavalete  pode  ser  fechado  e  desmontado,
facilitando o transporte e armazenamento.

UNID. 48

67 SINALIZADOR  GIROFLEX  LUMINOSO  EM  LED
12V/24V: AUTOMOTIVO 64 LEDS CABO ESPIRAL DE
3 MTS ESTICADO. ALTURA 155MM PESO 0,45KG

UNID. 12

68 PROTETOR  DE  ROÇAGEM  FLEXÍVEL,  possui
fixação  no  solo  através  de  02  hastes
metálicas, é equipado com tela d nylon que
retem os detritos que podem ser lançados
durante a roçagem

UNID. 12

69 PROTETOR  DE  ROÇAGEM RETRÁTIL: 1,5m  de
altura e 3.0 de comprimento, desenvolvido
para facilitar o transporte e armazenagem,
o protetor de roçagem retrátil possui um
sistema exclusivo que permite a regulagem
do comprimento diminuindo seu tamanho pela
metade

UNID. 24

70 ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA SOL  (radiação não
ionizante). óculo com proteção com lente de
segurança em policarbonato com tratamento
anti-  risco  e  contra  raios  uv  (ultra
violeta).

UNID. 1.222

71 CINTO DUPLO PARA ROÇADEIRA STIHL Fs85Fs160
Fs220 ORIGINAL OU SIMILAR

UNID. 92
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VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$________(Escrever por extenso)

__________(Local), ________ de ___________ de 2020. 

Obs: Os materiais 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 253/SML/2019 - RETIFICADO

1. OBJETO

1.1. O  Presente  Termo  de  Referência  tem  por  objeto  o  REGISTRO  DE  PREÇOS
PERMANENTE(SRPP) PARA EVENTUAL  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA (EPI), visando
atender às necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de
Porto Velho, pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes nos
Anexos deste Termo.

1.2. Órgão Gerenciador: Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos –
SGP.

1.3. Órgãos participantes: Subsecretaria Municipal de Serviços Básicos -  SEMUSB,
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento – SEMAGRIC, Secretaria Municipal
de Integração - SEMI (SEMA/SEMDESTUR), Secretaria Geral de Governo – SGG, Secretaria
Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte – SEMTRAN, Secretaria Municipal de
Esporte  e  Lazer-  SEMES,  Fundação  Cultural  de  Porto  Velho –  FUNCULTURAL,
Subsecretaria  Municipal  de  Obras  e  Pavimentação-  SUOP;  Secretaria  Municipal  de
Educação-  SEMED,   Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação –
SEMUR;  Secretaria  Municipal  de  Saúde-  SEMUSA e  Secretaria Municipal  de
Administração- SEMAD.

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

a) ITENS EXCLUSIVOS – corresponde aos itens com valores máximos estimados de até R$
80.000,00 (oitenta mil reais), destinados exclusivamente a participação de ME/EPP,
sem prejuízo de sua participação na cota reservas e na cota principal.

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

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

2. JUSTIFICATIVA

A presente justificativa, extraída dos autos do  Processo nº 02.00171/2019, visa
motivar  a  aquisição  pretendida  nos  autos,  em  atendimento  o  que  preceitua  a
legislação  aplicável,  em  especial  o  contido  nas  Leis  Federais  n.  8.666/93,
10.520/2002 e 123/2006 e Decretos Municipais nº 15.402/2018 e 15.403/2018.

Importante consignar que a justificativa da necessidade e quantidades estimadas no
processo, em razão do consumo, bem como a descrição dos itens foram elaboradas pelo
órgão  participante  e  consolidadas  pela  Superintendência  Municipal  de  Gestão  de
Gastos  Públicos  –  SGP,  na  qualidade  de  órgão  gerenciador,  os  quais  detêm
conhecimento e informações pertinentes para a correta instrução processual na fase
de planejamento das compras públicas.

Ademais, controle de estoque, demanda e atendimentos são atribuições inerentes às
unidades demandantes, uma  vez  que  somente  essas possuem conhecimento técnico e
prático acerca do objeto sob sua responsabilidade que demandam a utilização dos
materiais que se pretendem licitar.
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Nesse sentido, consta às fls. (1014-1023) dos autos, a Minuta do Termo de Referência
elaborada pela SGP, devidamente aprovada pela autoridade competente.

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

2.1. Justificativa apresentada pela SGP:

Em cumprimento ao disposto na Lei Complementar nº 689 de 31 de outubro de 2017, a
qual altera e acrescenta competências atribuídas a esta SGP pela Lei Complementar nº
652 de 03 de março de 2017, no art. 1º, Inc. I, no Decreto Municipal nº 9.733 de
2005, art. 7º, e Decreto Municipal nº 10.300, de 17 de fevereiro de 2006, que
regulamenta o pregão na forma eletrônica, com base o artigo 15, inciso II da lei de
licitações e contratos 8.666/93 e Decreto Municipal nº 15.402, de 22 de agosto de
2018, publicado no DOM nº 2279 e suas alterações, que regulamenta o Sistema de
Registro de Preços  – SRP, a presente Minuta de Termo de Referência tem por objeto o
Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual Aquisição de
material de segurança (EPI), buscando dar continuidade às atividades desenvolvidas
na Administração Pública Municipal direta e indireta do Município de Porto Velho/RO,
mediante o procedimento licitatório na Modalidade Pregão, para selecionar empresa
que atue no ramo para registro em Ata de Preços, a contar da data de sua publicação
no DOM, conforme especificações constantes no Anexo I deste Termo de Referência.

Tendo em vista que há necessidade constante de aquisição de material de segurança
(EPI), justifica-se a utilização do Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP.
O Sistema de Registro de Preços Permanente -SRPP está previsto no Decreto Municipal
nº15.402/2018 e suas alterações, em seu art.29 que assim dispõe:

As  contratações  cuja  demanda  seja  de  caráter  permanente  da
Administração poderão utilizar o  Sistema de  Registro de  Preços
Permanente - SRPP, desde que devidamente justificadas. 

§ 1º.São consideradas demandas de caráter permanentes aquelas que se
repetem a cada exercício financeiro. 

§ 2º.As atas decorrentes do SRPP poderão ter seu conteúdo renovado
enquanto perdurar a necessidade do órgão, obedecidos aos critérios
de atualização periódica.

Os  materiais  de  segurança  (EPI),  solicitados  destinam-se  à  utilização,  pelos
servidores que atuam nas Unidades Administrativas, sendo elas: SEMUSB, SEMISB/SUOP,
SEMAD,  SEMI  (SEMA/SEMDESTUR),  SEMES,  SEMED,  SGG,  SEMTRAN,  FUNCULTURAL,  SEMUR  e
SEMUSA, buscando dar continuidade às atividades desenvolvidas pelas mesmas, nas
frentes de trabalhos, especificamente aqueles investidos nos cargos de: motorista e
operadores  de  máquinas  pesadas,  nas  oficinas  de  manutenção,  limpezas  de  ruas,
encarregados de serviços gerais e equipe de fiscalização das ações rotineiras, entre
outros.

2.1.1  Destaca-se  das  justificativas  das  Unidades  Participantes  os  seguintes
excertos:

“A aquisição Justifica-se pela necessidade de proporcionar condições de trabalho de
forma segura e adequada aos servidores e o cumprimento da Legislação trabalhista,
bem como promover  a  redução  de  riscos de acidentes no ambiente de trabalho e
proporcionar boas condições de saúde e bem estar, e tendo em vista o desgastes
sendo necessário a troca periódica  SEMUSB, fls. 162;
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“Tendo  em  vista,  que  conforme  a  Lei  6.514/77,  os  equipamentos  de  proteção
individual são destinados a proteção contra riscos capazes de ameaçar a segurança e
a saúde física dos trabalhadores. Assim, os equipamentos são de grande importância
para preservar a integridade física dos servidores que desempenham atividades de
serviços gerais e de manutenção das unidades- SEMAD, fls. 183;

Justifica a referida participação devido ao grande número de manutenção com pequenos
reparos e /o reformas, serviços destes na área de construção civil, hidráulico,
elétrico, pinturas, roçagem com coleta de entulho nos espaços poliesportivos- SEMES,
fls. 212;

Os  equipamentos  fazem  parte  de  material  de  proteção  individual,  destinados  a
proteção contra riscos capazes de ameaçar a segurança e a saúde do trabalhador.
Assim os equipamentos são de grande importância para preservar a integridade física
dos empregados lotados na sede administrativa da SEMED, dos quais os servidores
prestam seus serviços nos Departamentos de Suporte logístico, divisão de manutenção
e conservação, divisão de transporte escolas, bem como nas unidades dessa  SEMED,
fls. 234;

O quantitativo e razão dos itens solicitados foram baseados considerando que as
ações da defesa civil envolvem situações de risco e emergência que necessitam e
EPI.  …  Assim,  visando  proteger  os  servidores  bem  como  dar  continuidade  das
atividades das divisões de: Monitoramento de risco, Assistência Social, Operação e
Socorro, Vistorias Técnicas e de apoio das divisões, mantendo condições essenciais
ao bom funcionamento desta Coordenadoria de defesa civil, não se vislumbra outro
situação que não seja a aquisição de EPI… SGG-, fls,265;

A aquisição visa suprir as necessidades desta Secretaria no que diz respeito a
distribuição de equipamentos individuais de proteção - EPI, para os servidores que
atuam  na  atividade  de  limpeza,  fiscalização  e  operações  de  transporte  e
fiscalização e operações de trânsito… Justifica-se pela necessidade de proporcionar
condições  de  trabalho  segura  e  adequada  aos  servidores  no  desempenho  de  suas
atividades  e  o  cumprimento  da  legislação  trabalhista,  atender  a  reiteradas
comunicações  da  CIPA,  bem  como  promover  a  redução  de  riscos  de  acidentes  no
ambiente de trabalho e proporcionar boas condições de saúde e bem estar. SEMTRAN,
fls.286/287;

Informamos que há necessidade de equipamentos de proteção individual- EPI, para que
os servidores desta pasta exerçam suas atividades legais com a proteção e segurança
necessária,  a  fim  de  que  não  haja  transtornos  futuros  em  decorrência  da  não
proteção… diante disso há necessidade de montagem e desmontagem de estrutura de
som,  iluminação,  comunicação  visual,  havendo  necessidade  de  equipamentos  de
proteção individual, por isso o quantitativo de cintos, luvas….- FUNCULTURAL, fls.
330;

A aquisição de materiais de segurança- EPI, tem por finalidade manter a integridade
física  e  mental  dos  servidores  para  assim  poderem  exercer  suas  funções  com
qualidade  e  eficiência  prevenindo-  se  de  acidentes  ou  doenças  por  picadas  de
animais peçonhentos, bactérias, fungos, etc. Ou seja, no que se refere  a serviços
gerais e ao patrimonio. Evitando dessa maneira custos aos cifres públicos, já que a
maioria dos servidores da SEMAGRIC, se desloca diariamente entre os distritos de
Porto  Velho,  passando  por  estradas  vicinais  as  vezes  sem  condições  de
trafegabilidade enfrentando condições  climáticas  sazonais  deviso  ao nosso clima
amazônico ser bastante chuvoso, úmido e muitas vezes inconstantes- SEMAGRIC, fls.
338;

Os equipamentos são de grande importância para preservar a integridade física dos
trabalhadores  (garis,  operadores  de  máquinas  pesadas,  artífices  especializadas,
entre outro) lotados no SUOP… é obrigação do empregador fornecer gratuitamente, EPI
adequado ao risco (individual e coletivo), e em perfeito estado de conservação-
SUOP, fls. 349;
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Considerando as atividades realizadas pela SEMA, SEMDESTUR, tais como: manutenção
de árvores, urbanas (poda, plantio e erradicação), produção de mudas, manutenção
dos parques e ecoparques, coordenação e supervisão de feiras e mercados, e que para
a realização os servidores utilizam ferramentas e máquinas e anda exposição ao sol,
chuva e pó… e o cumprimento da legislação trabalhista, bem como promover a redução
de riscos de acidentes no ambiente de trabalho e proporcionar boas condições de
saúde e bem estar- SEMI (SEMA/SEMDESTUR), fls. 408;

Faz  necessária  em  virtude  de  proporcionar  a  segurança,  o  conforto,  evitando
possíveis danos a saúde pela falta do equipamento de segurança, mantendo dessa de
forma a integridade física do servidor, assim com atender a legislação pertinente-
SEMUR, fls. 465;

A  solicitação  dos  equipamentos  será  para  atender  as  demandas  dos  seguintes
departamento:  DA,  DAB,  DMAC,  DAF, DVS, que entre  outras,  citaram  as  seguintes
justificativas:  proporcionar  conforto,  fundamentais  para  proteger  a  saúde  e
integridade física do trabalhador, evitar acidentes, contaminações ou auxiliar na
redução,  bem  como  minimizar  seus  efeitos,  visitas  técnicas  feitas  por  todos
servidores do setor de engenharia, proteção ergonômica dos trabalhadores,  bem como
garantir  a  integridade  física  dos  servidores,  preservar  e  assegurar  padrões
adequados de saúde e bem estar no ambiente de trabalho, contribuindo para melhoria
da qualidade e produtividade no trabalho, e ao cumprimento da legislação vigente.
SEMUSA, fls. 498/510.

2.2. Os bens descritos neste Termo de Referência, nos termos da Lei nº. 10.520/2002,
enquadram-se  na  classificação  de  bens  comuns,  uma  vez  que  possuem  padrões  de
desempenho e qualidade segundo especificações usuais no mercado.

3. DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E SRP PERMANENTE (SRPP):

3.1. O registro de preços obedecerá aos ditames do Decreto nº 15.402/2018 e o
Decreto nº 15.598/2018 e será realizado mediante o  Sistema de Registro de Preço
Permanente – SRPP.

3.2. A Superintendência Municipal de Gastos Públicos  - SGP é o órgão gerenciador
como responsável pela condução do conjunto de procedimentos relativos a implantação
do Sistema de Registro de Preços e gerenciamento da ARP dele decorrente, podendo,
também, atuar na qualidade de órgão interessado.

3.3. A Superintendência Municipal de Gastos Públicos  - SGP será responsável pelos
atos  de  controle  e  administração  da  Ata  de  Registro  de  Preços  decorrentes  da
licitação.

3.4. São  órgãos  participantes  os  órgãos  ou  entidades  da  administração  pública
Municipal que integra a respectiva Ata de Registro de Preços, participando dos
procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e a Ata de Registro de
Preços, inclusive, com suas expectativas de consumo individuais previstas no ato
convocatório.

3.5. O  órgão  participante  será  responsável  pela  manifestação  de  interesse  em
participar  do  registro  de  preços,  providenciando  o  encaminhamento  ao  órgão
gerenciador (SGP) sua estimativa de consumo, local de entrega e, quando couber,
cronograma de contratação e respectivas especificações ou termo de referência ou
projeto básico, nos termos da Lei n.º 8.666/1993, e da Lei n.º 10.520/2002, adequado
ao registro de preços do qual pretende fazer parte.

3.6. Para registro e divulgação dos itens a serem licitados e para realização dos
atos previstos no Decreto 15.402/2018 será adotado o procedimento de Intenção de
Registro de Preços – IRP.
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3.7. Cabe ao órgão gerenciador a divulgação da Intenção de Registro de Preços – IRP
no sistema licitações – e.

3.8. O órgão participante deve manifestar, junto ao órgão gerenciador, mediante a
utilização da Intenção de Registro de Preços, sua concordância com o objeto a ser
licitado, antes da realização do procedimento licitatório.

3.9. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência da
SGP – Órgão Gerenciador.

3.10. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando
desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar a SGP para
manifestação sobre a possibilidade de adesão.

3.11. As  aquisições  ou  contratações  adicionais  decorrentes  da  adesão  à  Ata  de
Registro de Preços não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por
cento)  dos  quantitativos  dos  itens  ou  lotes   do  instrumento  convocatório  e
registrados  na  Ata  de  Registro  de  Preços  para  o  órgão  gerenciador  e  órgãos
participantes.

3.11.1.O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das
adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, por órgão ou entidade. O
quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder,
na totalidade, ao dobro  do quantitativo de cada item ou lote registrado na Ata de
Registro  de  Preços  para  o  órgão  gerenciador  e  órgãos  participantes,
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

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

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

3.14.  Homologado o resultado do  Pregão, as  licitantes classificadas, observado o
disposto no Decreto 15.402/2018, serão convocadas para assinar a Ata de Registro de
Preços, no prazo  de até 5 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento do
documento oficial de convocação.

3.15. O prazo para que as licitantes classificadas compareçam após serem convocadas,
poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, desde que ocorra motivo
justificado e aceito pela SGP.

3.16. É facultado ao contratante, quando a convocada não assinar a Ata de Registro
de Preços no prazo e condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes,
na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições
propostas pela primeira classificada.

3.17.  Publicada  na  Imprensa  Oficial,  a  Ata  de  Registro  de  Preços  implicará
compromisso  de  fornecimento  nas  condições  estabelecidas,  conforme  disposto  no
Decreto 15.402/2018.

3.18. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar,
facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

3.19. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses,
incluídas eventuais prorrogações, contado da data da sua assinatura, excluído o dia
do começo e incluído o do vencimento.
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3.20. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis,
exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas
na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 e os Decretos federais nº
9.488 de 30/08/18 e o Decreto 7.892/13.

3.21.  Nessa hipótese,  a  Administração,  se  julgar conveniente, poderá optar por
cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

3.22. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por
motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem
a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

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

3.24. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços
aos valores de mercado observará a classificação original.

3.25. O fornecedor poderá ter seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio
de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

3.26. O cancelamento do registro ocorrerá, a pedido, quando:

3.26.1. O fornecedor que comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da
Ata, por ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força
maior;

3.26.2. O  fornecedor  não puder cumprir o compromisso, em função de o preço de
mercado tornar-se superior aos preços registrados, desde que devidamente comprovado
e a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento.

3.27. O cancelamento do registro ocorrerá, por iniciativa da contratante, quando:

3.27.1. O fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este
se tornar superior aos praticados no mercado.

3.27.2. O fornecedor deixar de cumprir qualquer condição de habilitação exigida no
processo licitatório.

3.27.3. Houver razões de interesse público, devidamente comprovados e justificadas.

3.27.4. Não forem cumpridas as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços.

3.27.5. O fornecedor não comparecer ou se recusar a assinar, no prazo estabelecido,
o termo contratual decorrente da Ata de Registro de Preços.

3.27.6. Em qualquer das hipóteses anteriores, concluído o processo, a SGP fará o
devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos  fornecedores
registrados a nova ordem de classificação.

4. PRAZO, LOCAL DE ENTREGA, CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

4.1.  A entrega deverá ser realizada nos endereços de cada Unidade Administrativa
envolvida, conforme Anexo III, observando o horário das 8:00 as 14:00 horas em dias
úteis de segunda-feira a sexta-feira;

4.1.1.  Caso ocorra alteração de endereço, será informada à empresa, pela própria
Unidade, bem como constará no empenho o local da entrega;

4.1.2 O fornecimento do (s) material(s) dar-se-á, no prazo de até 30 (trinta) dias,
contados da data de recebimento da respectiva nota de empenho;
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4.1.3. As aquisições do (s) material (s) constantes do presente Registro de Preços
ocorrerão  de  acordo  com  as  necessidades  e  conveniências  das  Unidades
Administrativas, e desde que exista o respectivo crédito orçamentário, mediante a
emissão de Nota de Empenho;

4.1.4. O não atendimento do prazo fixado no item 3.1.2 poderá implicar na aplicação
das sanções definidas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e ainda:

4.2. Do recebimento do material

4.2.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666/1993, será designado um representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as
ocorrências  relacionadas  com  a  execução  e  determinando  o  que  for  necessário  à
regularização de falhas ou defeitos observados. 

4.2.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta,
não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos,
de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

4.2.3.  O  representante  da  Administração  anotará  em  registro  próprio  todas  as
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem
como  o  nome  dos  funcionários  eventualmente  envolvidos,  determinando  o  que  for
necessário à regularização  das  falhas  ou  defeitos observados e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

4.2.4. Realizada a entrega pela Contratada, a Contratante, realizará o recebimento
conforme a seguir:

a) Provisoriamente, em até 05 (cinco) dias, para efeito de posterior verificação da
conformidade do material com a especificação, mediante aposição de carimbo de rece-
bimento provisório por servidor responsável pelo Almoxarifado no verso da fatura/
nota fiscal; 

b) Definitivamente, em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento provisório,
após criteriosa inspeção e verificação por Comissão de Recebimento, designada pela
autoridade  competente,  de  que  o  material  adquirido  encontra-se  em  perfeitas
condições de utilização, além de atender às especificações do material contratado.

4.2.5. Por ocasião da entrega, caso seja detectado que o (s) material(is) solicitado
não atende às especificações previamente definidas neste Termo de Referência, poderá
a Administração rejeitá-lo, integralmente ou em parte, obrigando-se a contratada
providenciar a substituição do material não aceito, no prazo máximo de 05 (cinco)
dias corridos.

4.2.6. Só será reconhecida a entrega como realizada se os quantitativos dos itens da
nota fiscal forem aceitos. Se algum material constante na mesma for recusado, a nota
ficará esperando regularização e a data de entrega será a data do “fechamento do
empenho” com a entrega de todos os itens conforme solicitado.

4.2.7. O  recebimento  provisório  ou  definitivo  do  objeto  não  exclui  a
responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do
contrato. 

4.3. No ato da entrega, os materiais deverão respeitar a NR 06 aprovada pela port.
GM n. 3214/78 do MTE, com redação determinada pela portaria n° 25, de 15.10.2001,
Vide arts. 166 e 167 da CLT. 6.4.

4.3.1  No  ato  da  entrega,  todos  os  itens  deverão  conter  o  CA  (Certificado  de
aprovação), no caso que couber
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5  . QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

5.1. Apresentação de atestados de capacidade técnica, exclusivamente em nome do
licitante,  expedidos  por  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou  privado,  que
comprovem o fornecimento dos materiais compatíveis 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  à
verificação  de  sua  veracidade  por  parte  da  Administração,  conforme  disposto  no
Decreto nº 9.904 de 17 de julho de 2017 (redação dada pelo Decreto nº 9.723/2019.

6.DA GARANTIA

6.1 Os materiais deverão possuir garantia de no mínimo 12 (doze) meses a partir da
data da entrega. 

7. DAS AMOSTRAS

7.1. A Contratada deverá submeter à requisitante amostra dos EPI, para os itens: 04,
10, 13,16, 18, 49, 65 e 68 devidamente identificados, para análise da qualidade. 

7.2. A entrega/apresentação da(s) amostra(s) terá que ser feita no prazo máximo de
até 05 (cinco) dias úteis, contadas da solicitação formal, no endereço: Rua Aparício
Carvalho,  3616.  Setor  Industrial–  Porto  Velho/RO  CEP:  76.821-094.  A  área
requisitante  efetuará  a  análise  em  até  03  (três)  dias  úteis,  aprovando  ou
contraindicando (através de parecer devidamente fundamentado).

7.3. As amostras aceitas ou incompatíveis ficarão sob a guarda da Subsecretaria
Municipal  de  Serviços  Básicos/SEMUSB  até  a  homologação  do  Pregão.  Após  a
homologação, as amostras deverão ser retiradas no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
sendo que a SEMUSB não se responsabilizará por qualquer dano causado aos materiais
durante o período de análise ou por eventual demora no recolhimento dos mesmos. Após
este período a SEMUSB providenciará o descarte das amostras.

7.3.1. Nas amostras serão avaliados os seguintes itens:
7.3.1.1. Prazo de validade;
7.3.1.2. Durabilidade;
7.3.1.3. Resistência;
7.3.1.4. Conforto;
7.3.1.5. Segurança;
7.3.1.6. Certificado de Aprovação  - CA

8.   VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE  

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

9. DO INSTRUMENTO DE CONTRATAÇÃO

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

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

10.1. As obrigações da Contratada são as resultantes da aplicação das Leis nº.
8.666/93 e nº 10.520/02, demais normas pertinentes, bem como, as previstas neste
Termo de Referência;

10.2. Fornecer, sem qualquer ônus para o Município, quaisquer componentes adicionais
necessários para o fiel fornecimento dos Materiais e a sua utilização adequada;

10.3.  Comunicar ao órgão solicitante, qualquer anormalidade de caráter urgente e
prestar os esclarecimentos julgados necessários;

10.4. Responsabilizar  por  eventuais  danos  ou  prejuízos  causados  direta  ou
indiretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus
representantes ou empregados na execução do contrato;

10.5. Assumir todos e quaisquer ônus referentes a salário, horas extras, adicionais
e demais encargos sociais relativos a seus empregados;

10.6. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
adjudicação da licitação;

10.7. Entregar os materiais solicitados dentro das especificações contidas no Anexo
I deste Termo de Referência, responsabilizando-se pela troca, no prazo de validade
em caso de danificação do material ou em sua embalagem, desde que a danificação na
embalagem comprometa o  uso  futuro  do  material em questão, independentemente do
motivo alegado, conforme parecer técnico da unidade solicitante;

10.8. A  inobservância  ao  disposto  no  subitem  implicará  no  não  pagamento  à
contratada, até a sua regularização;

10.9. Em caso de extravio dos Materiais antes de sua recepção pela Contratante, a
contratada deverá arcar com todas as despesas;

10.10. Em todo caso de devolução ou extravio dos Materiais, a contratada será
responsável pelo pagamento, fretes, carretos, seguros e tributos, se ocorrerem;

10.11. Deverá comunicar ao órgão solicitante no prazo máximo de 05  (cinco) dias que
antecedam o prazo de vencimento da entrega, os motivos que venham a impossibilitar o
seu cumprimento;

10.12.  Reparar  corrigir,  remover,  às  suas  expensas,  no  todo  ou  em  parte,  os
materiais em que se verifique qualquer dano em decorrência do transporte, bem como,
providenciar a substituição do mesmo, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos;

10.13. Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou
venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os materiais solicitados;

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

10.15. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem na aquisição dos Materiais solicitados, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor contratado;

10.16. Fornecer todos os materiais solicitados, no preço, prazo e forma estipulados
na proposta e disponibilizar itens de boa qualidade, entendida de acordo com as
especificações contidas neste Termo de Referência e em seu Anexo I.;

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1  Prestar  as  informações  e  os  esclarecimentos  pertinentes  que  venham  a  ser
solicitados; empenhar os recursos necessários, garantindo o pagamento; rejeitar, no
todo ou em parte, os materiais entregues fora das especificações deste Termo de
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Referência e cumprir com as disposições editalícias e da Ata de Registro de Preços
Permanente.

12. PAGAMENTO

12.1. Após o recebimento dos materiais, o processo será instruído com a respectiva
Nota Fiscal e a Fatura devidamente certificadas pelo setor competente ou documento
equivalente com registro de despesas devidamente liquidada, observando-se ainda, o
cumprimento integral das disposições contidas neste Termo de Referência.

12.2. pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da data da liquida-

ção da despesa.

12.3.  Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da

despesa, àquela será devolvida à contratada e o pagamento ficará pendente até que a

contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento

iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal,

não acarretando qualquer ônus para o Município de Porto Velho/RO.

12.4. Por ocasião do pagamento, será verificado se a contratada mantém todas as

condições jurídicas que habilitaram no certame, ou seja, a comprovação de que se

encontra quites junto a Fazenda Nacional, Estadual, Municipal, INSS, FGTS e Justiça

do Trabalho (certidão negativa).

12.5.  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

13. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

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

13.2.  Em  conformidade  com  a  Pesquisa  de  Preços,  atestada  pelo  Departamento  de
Cotações de Preços – DECOT/SML às (fls.1.050 – 1.069) dos autos, o Valor Estimado
para a aquisição é de: R$ 2.836.607,85 (Dois milhões, oitocentos e trinta e seis
mil, seiscentos e sete reais e oitenta e cinco centavos)

14. SUBCONTRATAÇÃO CESSÃO E/OU TRANSFERÊNCIA

14.1. É vedada a subcontratação, cessão e/ou transferência total ou parcial do obje-
to deste termo.
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15.   ALTERAÇÃO SUBJETIVA  

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

16. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas deste Termo de referência, serão
aplicadas as penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, Lei
10.520/02 e Lei 12.846/2013,garantida sempre a ampla defesa e o contraditório, bem
como as infrações abaixo elencados:

I – Advertência;

II – Multa, nos seguintes percentuais:

a)  No atraso injustificado da entrega do objeto contratado, ou por ocorrência de
descumprimento contratual, 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia sobre
o valor da parcela inadimplida, limitado a 10% (dez por cento);

b) Nas hipóteses em que o atraso injustificado no adimplemento das obrigações seja
medido em horas, aplicar-se-á mora de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por
hora sobre o valor total do empenho, limitado a 10% (dez por cento);

c)  No  caso  de  atraso  injustificado  para  substituição  do  objeto,  0,5%  (cinco
centésimos por cento) ao dia sobre o valor do produto, incidência limitada a 10
(dez) dias;

d) Na hipótese de atraso injustificado para substituição do objeto, superior a 10
(dez) dias, 8% (oito por cento) sobre o valor do produto;

e) Em caso de reincidência no atraso de que tratam as alíneas "a", "b" e "c" quando
da  ocorrência  do  3º  (terceiro)  atraso,  poderá  ser  aplicada  sanção  mais  grave
prevista  no  inciso  III  deste  item,  concomitantes  e  sem  prejuízo  de  outras
cominações;

f) Caso a multa a ser aplicada ultrapasse os limites fixados nas alíneas "a" e "b",
poderá  ser  aplicada  sanção  mais  grave  prevista  no  Inciso  III  deste  item,
concomitantes e sem prejuízo de outras cominações;

III – Inadimplemento absoluto das obrigações sujeitas a contratado à aplicação das
seguintes multas:

a) Pelo descumprimento total, será aplicada multa de 10% sobre o valor contratado;

b) Pelo descumprimento parcial, será aplicada multa de até 5% sobre o valor do
contrato, levando em consideração para fixação do valor final, a relevância da
parcela inadimplida;

IV – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos, de acordo com o Art.
87, inciso III da Lei nº 8.666/93.

V –  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a União, Estados,
Distrito  Federal  ou  Municípios,  com  fulcro  no  Art.  7º,  da  Lei  Federal  nº
10.520/2002,  quando  a  CONTRATADA  deixar  de  cumprir  as  obrigações  assumidas,
praticando falta grave, dolosa ou revestida de má-fé.

16.2. A aplicação de quaisquer das penalidades ora previstas não impede a rescisão
contratual.
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16.3. A aplicação das penalidades será precedida da concessão de oportunidade para
exercício da ampla defesa e do contraditório, por parte do contratado, na forma da
lei.

16.4. Reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada.

16.5. Os prazos  para  adimplemento  das  obrigações consignadas no presente termo
admitem prorrogação nos casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei nº
8.666/93, devendo a solicitação dilatória, sempre por escrito, ser fundamentada e
instruída  com  os  documentos  necessários  à  comprovação  das  alegações,  recebida
contemporaneamente  ao  fato  que  ensejá-la,  sendo  considerados  injustificados  os
atrasos não precedidos da competente prorrogação.

16.6. As multas, aplicadas após o regular processo administrativo, serão descontadas

dos pagamentos eventualmente devidos ao Contratado.

16.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo  que  assegurará  o  contraditório  e  a  ampla  defesa  à  Contratada,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a
Lei nº 9.784, de 1999.

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

17. ANEXOS

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

Anexo I – ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVO;
Anexo II – PREÇOS DE REFERÊNCIA;
Anexo III – LOCAIS DE ENTREGA;

Porto Velho-RO, 17 de Janeiro de 2020.

Responsável pela elaboração:

CHRISTIANE RIBEIRO GONÇALVES
Gerente da DSRP/SGP/SGG

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

APROVO nos termos da Lei Federal nº 8.666/93:

VALÉRIA JOVÂNIA DA SILVA
Superintendente Municipal de Gestão de Gastos Públicos
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ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA

ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVO

ITEM
DESCRIÇÃO UND.

PEDIDO
MÍNIMO

QUANT. A
REGISTRAR 

1.
AVENTAL  LONGO  DE  PVC,  Conforme  Anexo  I  do
Edital;

UNID. 365 627

2.
AVENTAL  LONGO  DE  RASPA  DE  COURO,  Conforme
Anexo I do Edital;

UNID. 426 793

3.
BOTAS DE PVC CANO MÉDIO, Conforme Anexo I do
Edital;

PAR 289 352

4.
BOTA  DE  COURO  COM  ELÁSTICO,  SOLADO
ANTIDERRAPANTE  E  BIQUEIRA  DE  AÇO-  Conforme
Anexo I do Edital;

PAR 739 1.128

5.
BOTA  DE  COURO  COM  ELÁSTICO  E  SOLADO
ANTIDERRAPANTE, Conforme Anexo I do Edital;

PAR 295 523

6.
BOTA  DE SEGURANÇA com elástico  coberto, com
bico reforçado em plástico,  Conforme Anexo I
do Edital;       

PAR 1.346 1.352

7.
BOTA  DE SEGURANÇA,  tipo impermeável,  de uso
profissional,  com bico reforçado em plástico,
Conforme Anexo I do Edital;       

PAR 192 210

8.

BOTINA  DE  SEGURANÇA:  em  couro  com  elástico
lateral  cor  preta,  cabedal  confeccionado  em
vaqueta  com  forro  sintético,  com  bico
reforçado  em  plástico,  Conforme  Anexo  I  do
Edital;       

PAR 184 186

9.
CAPACETE DE SEGURANÇA COM ARANHA E JUGULAR NA
COR VERDE, Conforme Anexo I do Edital;

UNID. 623 1.235

10.
CAPACETE DE SEGURANÇA COM ARANHA E JUGULAR DE
COR PRETA, Conforme Anexo I do Edital;

UNID. 8 12

11.
CAPACETE  DE  SEGURANÇA  COM  ARANHA  E  JUGULAR
PARA ENGENHEIRO DE COR BRANCA, Conforme Anexo
I do Edital;

UNID. 151 221

12.
CAPA  DE  CHUVA  EM  PVC  COM  CAPUZ,  forrada
amarela, Conforme Anexo I do Edital;

UNID. 2.490 4.018

13.
CALÇA PARA MOTOSSERRISTA, Conforme Anexo I do
Edital;

UNID. 5 20

14. CARTUCHO Conforme Anexo I do Edital; UNID. 425 519

15.
CINTO  DE  SEGURANÇA,  Conforme  Anexo  I  do
Edital;

UNID. 23 47

16.
CONE DE SINALIZAÇÃO REFLETIVO,  Conforme Anexo
I do Edital;

UNID. 589 685

17.
CREME PROTETOR DE PELE,  Conforme Anexo I do
Edital;

UNID. 1.736 3.326

18. COLETE REFLETIVO, Conforme Anexo I do Edital; UNID. 144 224

19.
DESCANSO PARA PERNAS E PÉ ERGONÔMICO, Conforme
Anexo I do Edital;

UNID. 871 1.179

20. FITA ZEBRADA, Conforme Anexo I do Edital; UNID. 566 723

21.
FILTRO  PARA  PARTÍCULAS  DE  POEIRA,  Conforme
Anexo I do Edital;

UNID. 219 414

22.
GARRAFA TÉRMICA, TIPO BOTIJÃO, COM CAPACIDADE
PARA  ATÉ  09  LITROS,  Conforme  Anexo  I  do
Edital;

UNID. 95 144

23.
JAQUETA PARA MOTOSSERRISTA,  Conforme Anexo I
do Edital;

UNID. 19 21

24.
LUVA  DE  LÁTEX  VERDE, Conforme  Anexo  I  do
Edital;

PAR 365 518

25.
LUVA DE PVC ÁSPERA CANO CURTO, Conforme Anexo
I do Edital;

PAR 3.905 7.596

26.
LUVA DE PVC CANO MÉDIO,  Conforme Anexo I do
Edital;

PAR 317 605

27.
LUVA DE PVC ÁSPERA CANO LONGO 70cm,  Conforme
Anexo I do Edital;

PAR 621 1.140

28.
LUVA DE MALHA PIGMENTADA, Conforme Anexo I do
Edital;

PAR 17.057 34.046

29. LUVA DE RASPA, Conforme Anexo I do Edital; PAR 406 777
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30. LUVAS DE IMPACTO, Conforme Anexo I do Edital; PAR 349 691

31.
LUVA DE MALHA PIGMENTADA CANO LONGO, Conforme
Anexo I do Edital;

PAR 251 485

32.
LUVA  DE VAQUETA,  no  tamanho  único,  Conforme
Anexo I do Edital;

PAR 2.198 4.363

33.
LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA Conforme Anexo I
do Edital;

PAR 96 96

34.
MASCARA  COM  FILTRO  DE  MATERIAL  ORGÂNICO,
Conforme Anexo I do Edital;

UNID. 31 62

35.
MASCARA  COM  FILTRO  DE  MATERIAL  QUÍMICO,
Conforme Anexo I do Edital;

UNID. 307 479

36.
MASCARA  DESCARTÁVEL,  Conforme  Anexo  I  do
Edital;

UNID. 5.322 9.404

37.
MACACÃO  EM  ALGODÃO,  Conforme  Anexo  I  do
Edital;

UNID. 98 104

38.
ÓCULOS DE PROTEÇÃO LATERAL,  Conforme Anexo I
do Edital;

UNID. 1.595 2.967

39.
PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA Conforme Anexo I
do Edital;

UNID. 352 640

40.
PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG,Conforme Anexo I
do Edital;

UNID. 971 1.715

41. PROTETOR LOMBAR, Conforme Anexo I do Edital; UNID. 749 1.384

42.
PROTETOR  SOLAR  FPS  30  OU  SUPERIOR  DE  USO
PROFISSIONAL, Conforme Anexo I do Edital;

UNID. 9.067 17.308

43.
PROTETOR FACIAL COM TELA, Conforme Anexo I do
Edital;

UNID. 48 68

44.
PERNEIRAS  COM  VELCRO,  Conforme  Anexo  I  do
Edital;

UND. 42 72

45. ROUPA IMPERMEÁVEL, Conforme Anexo I do Edital; UNID. 86 88
46. TOUCA ÁRABE, Conforme Anexo I do Edital; UNID. 2.436 3.530

47.
TELA PLÁSTICA PARA VIVEIRO,  Conforme Anexo I
do Edital;

UNID. 10 11

48.
CONE DE SINALIZAÇÃO NÃO REFLETIVO, laranja e
branco, Conforme Anexo I do Edital;

UNID. 3 185

49.
BOTA  DE  SEGURANÇA  DE  ALTA  TEMPERATURA,
Conforme Anexo I do Edital;

PAR 108 216

50.
LUVA  TÉRMICA  DE  ALTA  TEMPERATURA  350°c,
Conforme Anexo I do Edital;

PAR 3 5

51.
PROTETOR FACIAL COM ESPUMA NA CABEÇA, Conforme
Anexo I do Edital;

UNID. 10 20

52.
COLETE  SALVA  VIDAS,  Conforme  Anexo  I  do
Edital;

UNID. 18 18

53. APOIO PUNHO Conforme Anexo I do Edital; UNID. 37 67

54.
CONE  DE  SINALIZAÇÃO  NÃO  REFLETIVO, Conforme
Anexo I do Edital;

UNID. 90 180

55.
PROTETOR  FACIAL  COM  TELA  DE  AÇO,  Conforme
Anexo I do Edital;

UNID. 123 246

56.
PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
TIPO CAVALETE: Conforme Anexo I do Edital;

UNID. 24 48

57.
SINALIZADOR GIROFLEX LUMINOSO EM LED  12V/24V,
Conforme Anexo I do Edital;

UNID. 6 12

58.
PROTETOR DE ROÇAGEM FLEXÍVEL, Conforme Anexo I
do Edital;

UNID. 12 12

59.
PROTETOR DE ROÇAGEM RETRÁTIL: Conforme Anexo I
do Edital;

UNID. 12 24

60.
ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA SOL, Conforme Anexo I
do Edital;

UNID. 611 1.222

61.
CINTO DUPLO PARA ROÇADEIRA Conforme Anexo I do
Edital;

UNID. 92 92
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ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA
PREÇOS DE REFERÊNCIA

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
VALOR

UNITÁRIO
(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 

1
AVENTAL  LONGO  DE  PVC,  Conforme
especificações técnicas contidas no Anexo
I do Edital;

UNID. 627 28.35 17.775,45

2
AVENTAL LONGO DE RASPA DE COURO, Conforme
especificações técnicas contidas no Anexo
I do Edital;

UNID. 793 46,51 36.882,43

3
BOTAS  DE  PVC  CANO  MÉDIO,  Conforme
especificações técnicas contidas no Anexo
I do Edital;

PAR 352 44,75 15.752,00

PARTICIPAÇÃO DE AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA PRINCIPAL

4
BOTA  DE  COURO  COM  ELÁSTICO,  SOLADO
ANTIDERRAPANTE E BIQUEIRA DE AÇO

PAR 846 96.95 82.019,70

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - COTA DE ATÉ 25% 

5

BOTA  DE  COURO  COM  ELÁSTICO,  SOLADO
ANTIDERRAPANTE  E  BIQUEIRA  DE  AÇO,
Conforme especificações técnicas contidas
no Anexo I do Edital;

PAR 282 96.95 27.339,90

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

6
BOTA  DE  COURO  COM  ELÁSTICO  E  SOLADO
ANTIDERRAPANTE,  Conforme  especificações
técnicas contidas no Anexo I do Edital;

PAR 523 66,00 34.518,00

7
BOTA  DE  SEGURANÇA,  Conforme
especificações técnicas contidas no Anexo
I do Edital;       

PAR 1.352 57,25 77.402,00

8
BOTA  DE  SEGURANÇA,  Conforme
especificações técnicas contidas no Anexo
I do Edital;

PAR 210 53,74 11.285,40

9
BOTINA  DE  SEGURANÇA,  Conforme
especificações técnicas contidas no Anexo
I do Edital;

PAR 186 52,50 9.765,00

10

CAPACETE  DE  SEGURANÇA  COM  ARANHA  E
JUGULAR  NA  COR  VERDE,  Conforme
especificações técnicas contidas no Anexo
I do Edital;

UNID. 1.235 21,58 26.651,30

11

CAPACETE  DE  SEGURANÇA  COM  ARANHA  E
JUGULAR  DE  COR  PRETA,  Conforme
especificações técnicas contidas no Anexo
I do Edital;

UNID. 12 20,13 241,56

12

CAPACETE  DE  SEGURANÇA  COM  ARANHA  E
JUGULAR  PARA  ENGENHEIRO  DE  COR  BRANCA,
Conforme especificações técnicas contidas
no Anexo I do Edital;

UNID. 221 21,45 4.740,45

PARTICIPAÇÃO DE AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA PRINCIPAL

13

CAPA DE CHUVA EM PVC COM CAPUZ,  forrada
amarela, Conforme especificações técnicas
contidas no Anexo I do Edital;

UNID. 3014 30,49 91.896,86
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PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - COTA DE ATÉ 25% 

14
CAPA DE CHUVA EM PVC COM CAPUZ,  forrada
amarela, Conforme especificações técnicas
contidas no Anexo I do Edital;

UNID. 1004 30,49 30.611,96

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

15

CALÇA  PARA  MOTOSSERRISTA,  Conforme
especificações técnicas contidas no Anexo
I do Edital;

UNID. 20 315,00 6.300,00

16

CARTUCHO,  Conforme  especificações
técnicas contidas no Anexo I do Edital;
baioneta  para  vapores  orgânicos.
Compatível coma máscara semifacial.

UNID. 519 23,00 11.937,00

17
CINTO  DE  SEGURANÇA,  Conforme
especificações técnicas contidas no Anexo
I do Edital;

UNID. 47 267,50 12.572,5

18
CONE DE SINALIZAÇÃO REFLETIVO,  Conforme
especificações técnicas contidas no Anexo
I do Edital;

UNID. 685 71,37 48.888,45

PARTICIPAÇÃO DE AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA PRINCIPAL

19

CREME  PROTETOR  DE  PELE,  Conforme
especificações técnicas contidas no Anexo
I do Edital;

UNID. 2495 28,35 70.733,25

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - COTA DE ATÉ 25% 

20

CREME  PROTETOR  DE  PELE,  Conforme
especificações técnicas contidas no Anexo
I do Edital;

UNID. 831 28,35 23.558,85

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

21
COLETE REFLETIVO, Conforme especificações
técnicas contidas no Anexo I do Edital;

UNID. 224 27,43 6.144,32

PARTICIPAÇÃO DE AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA PRINCIPAL

22
DESCANSO  PARA  PERNAS  E  PÉ  ERGONÔMICO,
Conforme especificações técnicas contidas
no Anexo I do Edital;

UNID. 885 68,49 60.613,65

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - COTA DE ATÉ 25% 

23

DESCANSO  PARA  PERNAS  E  PÉ  ERGONÔMICO,
Conforme especificações técnicas contidas
no Anexo I do Edital;

UNID. 294 68,49 20.136,06

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

24
FITA  ZEBRADA,  Conforme  especificações
técnicas contidas no Anexo I do Edital;

UNID. 723 13,68 9.890,64

25
FILTRO  PARA  PARTÍCULAS  DE  POEIRA,
Conforme especificações técnicas contidas
no Anexo I do Edital;

UNID. 414 82,10 33.989,40

26

GARRAFA  TÉRMICA,  TIPO  BOTIJÃO,  COM
CAPACIDADE PARA ATÉ 09 LITROS,  Conforme
especificações técnicas contidas no Anexo
I do Edital;

UNID. 144 130,77 18.830,88

27
JAQUETA  PARA  MOTOSSERRISTA,  Conforme
especificações técnicas contidas no Anexo
I do Edital;

UNID. 21 345,00 7.245,00

28
LUVA  DE  LÁTEX  VERDE,  Conforme
especificações técnicas contidas no Anexo
I do Edital;

PAR 518 7,75 4.014,50
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PARTICIPAÇÃO DE AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA PRINCIPAL

29
LUVA DE PVC ÁSPERA CANO CURTO,  Conforme
especificações técnicas contidas no Anexo
I do Edital;

PAR 5697 12,67 72.180,99

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - COTA DE ATÉ 25% 

30

LUVA DE PVC ÁSPERA CANO CURTO,  Conforme
especificações técnicas contidas no Anexo
I do Edital;

PAR 1899 12,67 24.060,33

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

31
LUVA  DE  PVC  CANO  MÉDIO,  Conforme
especificações técnicas contidas no Anexo
I do Edital;

PAR 605 21,05 12.735,25

32
LUVA  DE  PVC  ÁSPERA  CANO  LONGO  70cm,
Conforme especificações técnicas contidas
no Anexo I do Edital;

PAR 1140 27,25 31.065,00

PARTICIPAÇÃO DE AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA PRINCIPAL

33
LUVA  DE  MALHA  PIGMENTADA, Conforme
especificações técnicas contidas no Anexo
I do Edital;

PAR 25535 3,58 91.415,30

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - COTA DE ATÉ 25% 

34

LUVA  DE  MALHA  PIGMENTADA, Conforme
especificações técnicas contidas no Anexo
I do Edital;

PAR 8511 3,58 30.469,38

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

35
LUVA  DE  RASPA,  Conforme  especificações
técnicas contidas no Anexo I do Edital;

PAR 777 14,84 11.530,68

PARTICIPAÇÃO DE AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA PRINCIPAL

36
LUVAS DE IMPACTO, Conforme especificações
técnicas contidas no Anexo I do Edital;

PAR 519 229,12 118.913,28

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - COTA DE ATÉ 25% 

37
LUVAS DE IMPACTO, Conforme especificações
técnicas contidas no Anexo I do Edital;

PAR 172 229,12 39.408,64

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

38
LUVA  DE  MALHA  PIGMENTADA  CANO  LONGO,
Conforme especificações técnicas contidas
no Anexo I do Edital;

PAR 485 11,43 5.543,55

39
LUVA  DE  VAQUETA,  no  tamanho  único,
Conforme especificações técnicas contidas
no Anexo I do Edital;

PAR 4.363 15,94 69.546,22

40
LUVA  DE  SEGURANÇA  TRICOTADA Conforme
especificações técnicas contidas no Anexo
I do Edital;

PAR 96 5,91 567,36

41
MASCARA COM FILTRO DE MATERIAL ORGÂNICO,
Conforme especificações técnicas contidas
no Anexo I do Edital;

UNID. 62 80,33 4.980,46

42
MASCARA COM FILTRO DE MATERIAL QUÍMICO,
Conforme especificações técnicas contidas
no Anexo I do Edital;

UNID. 479 164,50 78.795,50
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PARTICIPAÇÃO DE AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA PRINCIPAL

43
MASCARA  DESCARTÁVEL,  Conforme
especificações técnicas contidas no Anexo
I do Edital;

UNID. 8139 63,24 514.710,36

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - COTA DE ATÉ 25% 

44
MASCARA  DESCARTÁVEL,  Conforme
especificações técnicas contidas no Anexo
I do Edital;

UNID. 1265 63,24 79.998,60

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

45
MACACÃO  EM  ALGODÃO,  Conforme
especificações técnicas contidas no Anexo
I do Edital;

UNID. 104 76,60 7.966,40

46
ÓCULOS  DE  PROTEÇÃO  LATERAL,  Conforme
especificações técnicas contidas no Anexo
I do Edital;ções, embalagem individual.

UNID. 2.967 11,63 34.506,21

47
PROTETOR  AUDITIVO  TIPO  CONCHA Conforme
especificações técnicas contidas no Anexo
I do Edital;

UNID. 640 41,75 26.720,00

48
PROTETOR  AUDITIVO  TIPO  PLUG,  Conforme
especificações técnicas contidas no Anexo
I do Edital;

UNID. 1.715 2.11 3.618,65

PARTICIPAÇÃO DE AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA PRINCIPAL

49
PROTETOR LOMBAR,  Conforme especificações
técnicas contidas no Anexo I do Edital;

UNID. 1038 71,00 73.698,00

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - COTA DE ATÉ 25% 

50
PROTETOR LOMBAR,  Conforme especificações
técnicas contidas no Anexo I do Edital;

UNID. 346 71,00 24.566,00

PARTICIPAÇÃO DE AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA PRINCIPAL

51
PROTETOR SOLAR FPS 30 OU SUPERIOR DE USO
PROFISSIONAL, Conforme  especificações
técnicas contidas no Anexo I do Edital;

UNID. 14130 25,17 355.652,10

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP - COTA DE ATÉ 25% 

52
PROTETOR SOLAR FPS 30 OU SUPERIOR DE USO
PROFISSIONAL, Conforme  especificações
técnicas contidas no Anexo I do Edital;

UNID. 3178 25,17 79.990,26

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

53
PROTETOR  FACIAL  COM  TELA,  Conforme
especificações técnicas contidas no Anexo
I do Edital;

UNID. 68 38,25 2.601,00

54

PERNEIRAS  COM  VELCRO,  Conforme
especificações técnicas contidas no Anexo
I do Edital;

UND. 72 39,96 2.877,12

55
ROUPA  IMPERMEÁVEL,  Conforme
especificações técnicas contidas no Anexo
I do Edital;

UNID. 88 301,67 26.546,96

56
TOUCA  ÁRABE,  Conforme  especificações
técnicas contidas no Anexo I do Edital;

UNID. 3.530 18,00 63.540,00
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57
TELA  PLÁSTICA  PARA  VIVEIRO,  Conforme
especificações técnicas contidas no Anexo
I do Edital;

UNID. 11 77,33 850,63

58
CONE  DE  SINALIZAÇÃO  NÃO  REFLETIVO,
laranja e branco, Conforme especificações
técnicas contidas no Anexo I do Edital;

UNID. 185 52,27 9.669,95

59
BOTA  DE  SEGURANÇA  DE  ALTA  TEMPERATURA,
Conforme especificações técnicas contidas
no Anexo I do Edital;

PAR 216 143,00 30.888,00

60
LUVA TÉRMICA DE ALTA TEMPERATURA 350°c,
Conforme especificações técnicas contidas
no Anexo I do Edital;

PAR 5 79,50 397,50

61
PROTETOR  FACIAL  COM  ESPUMA  NA
CABEÇA,Conforme  especificações  técnicas
contidas no Anexo I do Edital;

UNID. 20 51,43 1.028,60

62
COLETE  SALVA  VIDAS,  Conforme
especificações técnicas contidas no Anexo
I do Edital;

UNID. 18 120,19 2.163,42

63
APOIO  PUNHO  teclado,Conforme
especificações técnicas contidas no Anexo
I do Edital;

UNID. 67 36,30 2.432,10

64
CONE  DE  SINALIZAÇÃO  NÃO  REFLETIVO,
Conforme especificações técnicas contidas
no Anexo I do Edital;

UNID. 180 48,27 8.688,60

65
PROTETOR FACIAL COM TELA DE AÇO, Conforme
especificações técnicas contidas no Anexo
I do Edital;

UNID. 246 84,70 20.836,20

66

PLACAS  DE  SINALIZAÇÃO  DE  SEGURANÇA  DO
TRABALHO  TIPO  CAVALETE,  Conforme
especificações técnicas contidas no Anexo
I do Edital;

UNID. 48 62,03 2.977,44

67
SINALIZADOR GIROFLEX LUMINOSO EM LED 12V/
24V,  Conforme  especificações  técnicas
contidas no Anexo I do Edital;

UNID. 12 500,00 6.000,00

68
PROTETOR  DE  ROÇAGEM  FLEXÍVEL,  Conforme
especificações técnicas contidas no Anexo
I do Edital;

UNID. 12 406,80 4.881,60

69
PROTETOR  DE  ROÇAGEM RETRÁTIL: Conforme
especificações técnicas contidas no Anexo
I do Edital;

UNID. 24 603,33 14.479,92

70
ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA SOL (radiação não
ionizante),  Conforme  especificações
técnicas contidas no Anexo I do Edital;

UNID. 1.222 27,37 33.446,14

71
CINTO  DUPLO  PARA  ROÇADEIRA,  Conforme
especificações técnicas contidas no Anexo
I do Edital;

UNID. 92 86,17 7.927,64

VALOR TOTAL R$ 2.836.607,85 (Dois milhões,oitocentos e trinta e seis mil, seiscentos e sete reais
e oitenta e cinco centavos)
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ANEXO III – DO TERMO DE REFERÊNCIA 
LOCAIS DE ENTREGA DOS MATERIAIS 

ITEM SECRETARIA ENDEREÇO

01 SEMUSB
Rua Aparício de Moraes, 3616, Setor Industrial – Telefone: (69) 3901-
300. E-mail: astec.semusb@gmail.com 

02 FUNCULTURAL 
Rua Elias Gorayeb, 1514 (entre Dom Pedro e Afonso Pena) 3º andar –
Bairro. E-mail: funcultural.pvh@gmail.com 

03 SGG

Rua D. Pedro II – Praça Pe. João Nicoletti, 826, Palácio Presidente
Tancredo  Neves.  CEP:  76.801-066.  Porto  Velho  –  RO.  E-mail:
gabineteprefeitopvh@gmail.com 

04 SEMUSA
Rua General Osório, 81, Centro. CEP: 76.801.086. Porto Velho/RO. Te-
lefone: (69) 3901-2961. E-mail: dasemusa@mail.com

05 SEMAD
Rua Duque de Caxias, 186 – Bairro Arigolândia – Porto Velho/RO. Tele-
fone: (69) 3901-3077. E-mail: semad.dead@gmail.com 

06 SEMED
Rua Elias Gorayeb, 1514 (entre Dom Pedro e Afonso Pena) 3º andar –
Bairro. Fone: (69) 3901-3322

07 SEMES
Av. Carlos Gomes, 2776-  São Cristóvão, Porto Velho-RO. Telefone:
(69) 3901-3202. E-mail: semeslazer@gmail.com

08
SEMI (SEMA e
SEMDESTUR)

Av. Brasília, 2512, São Cristóvão – Porto Velho/RO. Telefone: (69)
3901-1331. E-mail: astec.sema@portovelho.ro.gov.br 

09 SEMTRAN
AV. Amazonas, 698- Entre ruas Brasília e Getúlio Vargas- Bairro Santa
Bárbara. CEP: 76.804.210.Porto Velho – RO Fone: 3901-3161. E-mail:
astec.semtran@portovelho.ro.gov.br 

10 SEMUR 
Av. Abunã, 868 – Bairro Olaria (entre Ruas José Bonifácio e José de
Alencar) – CEP 76.801-292. Porto Velho/RO. Telefone: (69) 3901-3190.
E-mail: astec.semur@portovelho.ro.gov.br

11 SEMAGRIC
Rua Mário Andreazza com José Amador dos Reis, s/n, Bairro JK II – Te-
lefone: (69) 3901-3371. E-mail: semagric01@hotmail.com 

12 SUOP
Rua Mário Andreazza, 8072. Bairro JK III. CEP 76.829-374. Porto Ve-
lho- RO. Telefone: (69) 3901-3650.
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ANEXO III DO EDITAL

MODELO

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

REFERENTE AO 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 04/2020/SML
PROCESSO N. 02.00171/2019

 
_________________________________(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 

REFERENTE AO 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 04/2020/SML
PROCESSO N. 02.00171/2019

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

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

REFERENTE AO 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 04/2020/SML
PROCESSO N. 02.00171/2019

Declaramos, em atendimento ao previsto no edital de PREGÃO ELETRÔNICO em referência,
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 

DECLARAÇÃO QUANTO AO PORTE DA EMPRESA

REFERENTE AO 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 04/2020/SML
PROCESSO N. 02.00171/2019

Para  efeitos  do  artigo  3º  da  Lei  Complementar  nº  123/2006  e  participação  na
licitação deflagrada na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, conforme Processo em epígrafe,
Declaramos que a empresa (RAZÃO SOCIAL), CNPJ nº ____________________________, está
enquadrada como:

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

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

Local e data 

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

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020/SML/PVH

Aos _______ dias do mês de _______ do ano dois mil e _____ (2020), o MUNICÍPIO DE
PORTO  VELHO,  CNPJ  05.903.125/0001-45,  com  sede  _________________,  neste  ato
representada  pelo  Superintendente  Municipal  __________________,
_______________________,  RG.  _______  SSP/RO,  CPF.  ___________________,ÓRGÃO
GERENCIADOR, e de outro as empresas:___________________________________CONTRATADA,
firmam  a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no PROCESSO
02.00171/2019 e homologada à fl. ___,referente o Pregão Nº004/2020/SML/PVH, visando
atender as necessidades da Administração Direta e Indireta, inclusive Autarquias e
Fundações no âmbito do Município de Porto Velho, nos termos da Lei nº 8.666 de 21 de
junho de 1993 e os Decretos Municipais nº 10.300/2006 e nº 15.402/2018 e suas
alterações, consoante as seguintes cláusulas e condições.

1. OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto a  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA (EPI)
visando atender as necessidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta
do Município de Porto Velho, conforme descrições e preços constantes do Edital do
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2020/SML/PVH, para o REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2020/PVH.

2. VALIDADE DA ATA

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

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

3. UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

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

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

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

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

4. DA ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE

4.1. Os registro constantes do Sistema de Registro de Preços Permanente serão objeto
de atualização, conforme prazos previstos em edital, por tempo não superior a 12
(doze) meses nas seguintes hipóteses:

a) Adequação dos preços registros aos de mercado;
b) Inclusão de novos itens e de novos beneficiários;
c) Alteração do quantitativo previsto.

4.2. A inclusão de novos itens e de novos beneficiários, bem como as alterações
quantitativas, no curso do Sistema de registro de Preços Permanente – SRPP, deverão
observar procedimento licitatório próprio e, ainda:

a) O ramo de atividade pertinente dos beneficiários;
b) A Ata de Registro de Preços resultante deste procedimento licitatório deverá
integrar o SRPP;
c) O término do prazo de vigência desta ARP deverá ser compatível com as demais Atas
integrantes do SRPP.

4.3. A atualização do Sistema de Registro de Preços Permanente será precedida de
nova licitação, observados os seguintes critérios:

4.3.1. Pode ser realizada nos mesmos autos ou em autos apartados, instruídos com
base no mesmo edital inicial e nas respectivas atas vigentes;

4.3.2. A mesma publicidade, mesmos critérios de cotação de preços, de habilitação e
prazo para apresentação de propostas conferidas à licitação que precedeu o registro
de preços inicial;

4.3.3. A  Administração  Pública  poderá  convidar,  por  meio  eletrônico,  todos  os
cadastrados e os licitantes do certame inicial;

4.3.4. A Administração deverá previamente consultar o atual beneficiário do item,
para verificar o interesse de manutenção do registro, mediante apresentação de nova
proposta no prazo estabelecido;

4.3.5. Na hipótese de concordância do beneficiário do item, o preço atualmente
registrado será considerado como preço máximo para efeito de formulação de proposta
para o respectivo item;

4.3.6. Em caso de discordância ou ausência de resposta pelo beneficiário e não
ocorrendo alguma das condições previstas no art. 22, incisos I e II, do Decreto nº
15.402.2018, de 22.08.2018, a Administração poderá utilizar o preço registrado como
valor de referência para a licitação.

4.4. No  procedimento  da  nova  sessão  observar-se-ão  as  regras  específicas  da
modalidade pregão.

4.5. Na hipótese de estabelecimento de preço máximo, na forma do item 4.3.5, será
observado ainda:

I. A desclassificação, prévia das propostas de preços superiores ao preço máximo
estabelecido;
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II. A  ausência  de  propostas  de  preços  com  valor  inferior  ao  preço  máximo
estabelecido para determinado item, fator que sinalizará que os preços registrados s
encontram dentro da realidade mercadológica, situação em que, após a habilitação,
será publicada nova Ata;

4.6. Não havendo proposta para determinado item, e não configura a hipótese do
paragrafo  anterior,  este  será  excluído  do  SRPP,  e  deverá  observar,  para  sua
reinclusão, o prevido no art. 31 do Decreto nº 15.402.2018, de 22.08.2018.

4.7.  Os novos registro de preços, itens e quantitativos passarão a integrar o
respectivo SRPP, com a inclusão no catálogo de produtos e serviços.

5. REVISÃO DE PREÇOS – REDUÇÃO

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

I. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo
mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
II. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos
valores de mercado deverá observar primeiramente o cadastro reserva, não existindo,
deverá ser observada a classificação original.

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

I. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados;
II. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

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

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

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

I.  Cabe  ao  fornecedor  protocolar  junto  ao  órgão  gerenciador,  Requerimento
solicitando a revisão de Preços devidamente justificado e instruído com documentos
capazes  de  evidenciar  o  surgimento  de  uma  onerosidade  excessiva  em  relação  às
obrigações inicialmente assumidas, produzida pelo aumento no custo do bem ou serviço
no mercado atual, valendo-se de, por exemplo, notas fiscais antigas e recentes,
lista de preços de fabricantes, comprovantes de transporte de mercadorias, dentre
outros pertinentes, a juízo do órgão gerenciador, ou ainda, tabelas Oficias ou atos
de emanados do Poder Público que comprovem a onerosidade.
II. Após a entrega de documentos por parte do fornecedor, conforme disposto no
inciso I, o órgão gerenciador através da Divisão de Reequilíbrio e Análise de
Preços, realizará ampla pesquisa de marcado junto, a no mínimo 3 (três) fornecedores
do ramo da atividade, moldes do que dispõe o inciso I do Art. 6º deste  Decreto
Municipal nº 15.402/2018, bem como com a conferência das documentações, com vistas a
verificação da ocorrência da majoração alegada pelo detentor da ARP.
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5.4. O Requerimento de Revisão de preços será apreciado pela Divisão de Controle de
Reequilíbrio  e  Análise  de  Preços,  e  posteriormente  submetido  à  Superintendente
Municipal de Gestão de Gastos Públicos – SGP, para eventual homologação.

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

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

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

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

6. INALTERABILIDADE DO OBJETO

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

7. CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

I. Descumprir disposições da respectiva Ata de Registro de Preços, do edital ou das
leis aplicáveis ao caso;
II. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
III. Restar frustrada a negociação de preços, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado;
IV. Tiver deferida sua solicitação de cancelamento, nos termos do art. 25 do Decreto
Municipal nº 15.402/2018;
V. Estiver presentes razões de interesse público. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. PAGAMENTO

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

10. DO PRAZO, DA FORMA DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

10.1. Obedecerão às disposições contidas no Termo de Referência, Anexo II do Edital;

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

11.1. As obrigações da CONTRATADA e da CONTRATANTE são as resultantes da aplicação
da Lei nº. 8.666/93, demais normas pertinentes, bem como, às previstas no Termo de
Referência, Anexo II do Edital;

12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1.Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas deste Instrumento convocatório ou
condições previstas no Termo de Referência e seu anexo, serão aplicadas as penalida-
des previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002, artigo 6º, I, da Lei 12.846/2013 e
nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, relativas às infrações abaixo elencadas,
garantida sempre à ampla defesa e o contraditório;

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

13. DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Fica a Contratada ciente que a assinatura desta Ata implica na aceitação de
todas  as  cláusulas  e  condições  estabelecidas,  não  podendo  invocar  qualquer
desconhecimento  como  elemento  impeditivo  do  perfeito  cumprimento  desta  Ata  de
Registro de Preços e dos ajustes dela decorrentes.
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13.2. A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e
rescisões obedecerão ao Decreto Municipal nº 15.402/2018, Lei Federal nº 8.666/93,
demais normas, complementares e disposições desta Ata e do Edital que a precedeu,
aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos.

13.3.  Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais, o anexo do
Edital de Licitação – ___________________________”, o Edital de Licitação – PREGÃO
ELETRÔNICO Nº004/2020/SML/PVH e a proposta da Contratada.

13.4. Os Preços Registrados: em anexo dessa ata.

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

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

Porto Velho ___ de _____ de 2020

______________________________
Superintendente 

__________________________________
Pregoeiro

_____________________________
Empresa do Preço Registrado

(Futura Contratada

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

CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO

Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: pregoes.sml@gmail.  com  



Proc. 02.00171/2019

fls.__________________

Visto.________________

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

ANEXO VII-A DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE

FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA

ARPP Nº 003/2020/PVH
PROCESSO Nº. 02.00171/2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/20/SML/PVH 

FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA

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

ITEM
da 
ARP

DESCRIÇÃO MARCA FORNECEDOR ORD.
CLASSIFICAÇÃO 
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ANEXO VIII DO EDITAL

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE SEGURANÇA (EPI), QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,
POR  INTERMÉDIO  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL
____________,  DE  UM  LADO,  E  DO  OUTRO,  A
EMPRESA_______________________,  PARA  OS  FINS
QUE ESPECIFICAM.

Aos ___dias do mês de ___do ano de dois mil e vinte, o MUNICÍPIO DE
PORTO VELHO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o
nº 05.903.125/0001-45, com sede na _______________, neste ato representado pela
Secretaria  Municipal  de  __________, representada  pelo
Sr.________________________,  brasileiro,  ______,  portador  da  cédula  de
identidade nº_____e do CPF nº______,CONTRATANTE, e a Empresa________________,
inscrita  no  CNPJ  nº.  ____________,  com  sede  na__________,  nº________,
Bairro_______, nesta Capital, neste ato legalmente representada pelo (a) Sr.
(a)______________,  brasileiro  (a),________,  portador  (a)  da  Cédula  de
Identidade  nº____/SSP/___  e  CPF  nº_______,  CONTRATADA,  resolvem  celebrar  o
presente contrato, que tem por finalidade estabelecer os direitos e obrigações
das partes na execução contratual, tudo de acordo com a legislação vigente, em
especial  a  Lei  nº  8.666/93  e  alterações,  posteriores,  resultante  do
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº____/2020/
SML/PVH, nos termos do PARECER Nº___/SPACC/PGM/2020, devidamente autorizado nos
autos  do  PROCESSO  ADMINISTRATIVO  Nº  02.00171/2019,  mediante  as  cláusulas  e
condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  DE  SEGURANÇA  (EPI), conforme  especificações,
unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II do Edital, para atender a
Contratante.

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

a) Parecer nº: ___/SPACC/PGM/2020, às fls.___;
b) Processo Administrativo nº: 02.00171/2019, fls. ___;
c) Proposta da CONTRATADA, fls. ___, constante dos autos;

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

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

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

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

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

4. CLÁUSULA QUARTA –   FORMA DE PAGAMENTO  

4.1. Após o recebimento dos materiais, o processo será instruído com a respec-
tiva Nota Fiscal e a Fatura devidamente certificadas 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.
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4.2. pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da data da li-

quidação da despesa.

4.3. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da

despesa, àquela será devolvida à contratada e o pagamento ficará pendente até

que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo

para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação

do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Município de Porto

Velho/RO.

4.4. Por ocasião do pagamento, será verificado se a contratada mantém todas as

condições jurídicas que habilitaram no certame, ou seja, a comprovação de que

se encontra quites junto a Fazenda Nacional, Estadual, Municipal, INSS, FGTS e

Justiça do Trabalho (certidão negativa).

4.5.  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   – DO   REAJUSTE  

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

6. CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

6.1. Este contrato  ficará  limitado  à  vigência  de  créditos  orçamentários
referentes ao exercício financeiro da sua assinatura, conforme prevê o Art. 57
Caput, da Lei 8.666/93.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA, CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

7.1.  A  entrega  deverá  ser  realizada  nos  endereços  de  cada  Unidade
Administrativa envolvida, conforme Anexo III, observando o horário das 8:00 as
14:00 horas em dias úteis de segunda-feira a sexta-feira;

7.1.1. Caso ocorra alteração de endereço, será informada à empresa, pela pró-
pria Unidade, bem como constará no empenho o local da entrega;

7.1.2 O fornecimento do (s) material(s) dar-se-á, no prazo de até 30 (trinta)
dias, contados da data de recebimento da respectiva nota de empenho;
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7.1.3. As aquisições do (s) material (s) constantes do presente Registro de
Preços ocorrerão de acordo com as necessidades e conveniências das Unidades
Administrativas, e desde que exista o respectivo crédito orçamentário, mediante
a emissão de Nota de Empenho;

7.1.4. O não atendimento do prazo fixado no  item 7.1.2  poderá implicar na
aplicação das sanções definidas no art. 87 da Lei nº 8.666/93 e ainda:

7.2. Do recebimento do material

7.2.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666/1993, será designado um representante
para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio
todas  as  ocorrências  relacionadas  com  a execução e  determinando o  que  for
necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

7.2.2.  A  fiscalização  de  que  trata  este  item  não  exclui  nem  reduz  a
responsabilidade  da  Contratada,  inclusive  perante  terceiros,  por  qualquer
irregularidade,  ainda  que  resultante  de  imperfeições  técnicas  ou  vícios
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da
Lei nº 8.666, de 1993. 

7.2.3.  O representante da Administração anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano,
bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que
for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando
os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

7.2.4.  Realizada  a  entrega  pela  Contratada,  a  Contratante,  realizará  o
recebimento conforme a seguir:

a) Provisoriamente, em até 05 (cinco) dias, para efeito de posterior verifica-
ção da conformidade do material com a especificação, mediante aposição de ca-
rimbo de recebimento provisório por servidor responsável pelo Almoxarifado no
verso da fatura/nota fiscal; 

b)  Definitivamente,  em  até  10  (dez)  dias  úteis,  contados  do  recebimento
provisório, após criteriosa inspeção e verificação por Comissão de Recebimento,
designada pela autoridade competente, de que o material adquirido encontra-se
em perfeitas condições de utilização, além de atender às especificações do
material contratado.

7.2.5.  Por  ocasião  da  entrega,  caso seja detectado  que  o (s)  material(is)
solicitado não atende às especificações previamente definidas neste Termo de
Referência,  poderá  a  Administração  rejeitá-lo,  integralmente  ou  em  parte,
obrigando-se a contratada providenciar a substituição do material não aceito,
no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos.

7.2.6.  Só será reconhecida a entrega como realizada se os quantitativos dos
itens da nota fiscal forem aceitos. Se algum material constante na mesma for
recusado, a nota ficará esperando regularização e a data de entrega será a data
do “fechamento do empenho” com a entrega de todos os itens conforme solicitado.

7.2.7. O  recebimento  provisório  ou  definitivo  do  objeto  não  exclui  a
responsabilidade  da  contratada  pelos  prejuízos  resultantes  da  incorreta
execução do contrato. 
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7.3. No ato da entrega, os materiais deverão respeitar a NR 06 aprovada pela
port. GM n. 3214/78 do MTE, com redação determinada pela portaria n° 25, de
15.10.2001, Vide arts. 166 e 167 da CLT. 6.4.

7.3.1. No ato da entrega, todos os itens deverão conter o CA (Certificado de
aprovação), no caso que couber.

8. CLÁUSULA OITAVA – DO RECURSOS

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

9. CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da Contratada são as resultantes da aplicação das Leis nº.
8.666/93 e nº 10.520/02, demais normas pertinentes, bem como, as previstas nes-
te Termo de Referência;

9.2. Fornecer,  sem  qualquer  ônus  para  o  Município,  quaisquer  componentes
adicionais  necessários  para  o  fiel  fornecimento  dos  Materiais  e  a  sua
utilização adequada;

9.3. Comunicar ao órgão solicitante, qualquer anormalidade de caráter urgente e
prestar os esclarecimentos julgados necessários;

9.4. Responsabilizar  por  eventuais  danos  ou  prejuízos  causados  direta  ou
indiretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus
representantes ou empregados na execução do contrato;

9.5. Assumir  todos  e  quaisquer  ônus  referentes  a  salário,  horas  extras,
adicionais e demais encargos sociais relativos a seus empregados;

9.6. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes
da adjudicação da licitação;

9.7. Entregar os materiais solicitados dentro das especificações contidas no
Anexo I deste Termo de Referência, responsabilizando-se pela troca, no prazo de
validade em caso de danificação do material ou em sua embalagem, desde que a
danificação  na  embalagem  comprometa  o  uso  futuro  do  material  em  questão,
independentemente  do  motivo  alegado,  conforme  parecer  técnico  da  unidade
solicitante;

9.8. A  inobservância  ao  disposto  no  subitem  implicará  no  não  pagamento  à
contratada, até a sua regularização;

9.9. Em caso de extravio dos Materiais antes de sua recepção pela Contratante,
a contratada deverá arcar com todas as despesas;

9.10. Em todo caso de devolução ou extravio dos Materiais, a contratada será
responsável pelo pagamento, fretes, carretos, seguros e tributos, se ocorrerem;

9.11. Deverá comunicar ao órgão solicitante no prazo máximo de 05  (cinco) dias
que  antecedam  o  prazo  de  vencimento  da  entrega,  os  motivos  que  venham  a
impossibilitar o seu cumprimento;

9.12.  Reparar corrigir, remover, às suas expensas, no todo ou em parte, os
materiais em que se verifique qualquer dano em decorrência do transporte, bem
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como, providenciar a substituição do mesmo, no prazo máximo de 05 (cinco) dias
corridos;

9.13. Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam
ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os materiais solicitados;

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

9.15.  Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem na aquisição dos Materiais solicitados, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor contratado;

9.16. Fornecer todos os materiais solicitados, no preço, prazo e forma estipu-
lados na proposta e disponibilizar itens de boa qualidade, entendida de acordo
com as especificações contidas neste Termo de Referência e em seu Anexo I.;

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser
solicitados;  empenhar  os  recursos  necessários,  garantindo  o  pagamento;
rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues fora das especificações
deste Termo de Referência e cumprir com as disposições editalícias e da Ata de
Registro de Preços Permanente.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1.  Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas deste Termo de referência,
serão  aplicadas  as  penalidades  previstas  nos  artigos  86  e  87  da  Lei  nº
8.666/93, Lei 10.520/02 e Lei 12.846/2013,garantida sempre a ampla defesa e o
contraditório, bem como as infrações abaixo elencados:

I – Advertência;

II – Multa, nos seguintes percentuais:

a) No atraso injustificado da entrega do objeto contratado, ou por ocorrência
de descumprimento contratual, 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por
dia sobre o valor da parcela inadimplida, limitado a 10% (dez por cento);

b) Nas hipóteses em que o atraso injustificado no adimplemento das obrigações
seja medido em horas, aplicar-se-á mora de 0,33% (trinta e três centésimos por
cento) por hora sobre o valor total do empenho, limitado a 10% (dez por cento);

c)  No caso de atraso injustificado para substituição do objeto, 0,5% (cinco
centésimos por cento) ao dia sobre o valor do produto, incidência limitada a 10
(dez) dias;

d) Na hipótese de atraso injustificado para substituição do objeto, superior a
10 (dez) dias, 8% (oito por cento) sobre o valor do produto;

e) Em caso de reincidência no atraso de que tratam as alíneas "a", "b" e "c"
quando da ocorrência do 3º (terceiro) atraso, poderá ser aplicada sanção mais
grave prevista no inciso III deste item, concomitantes e sem prejuízo de outras
cominações;

f) Caso a multa a ser aplicada ultrapasse os limites fixados nas alíneas "a" e
"b", poderá ser aplicada sanção mais grave prevista no Inciso III deste item,
concomitantes e  sem prejuízo de outras cominações;
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III – Inadimplemento absoluto das obrigações sujeitas a contratado à aplicação
das seguintes multas:

a)  Pelo  descumprimento  total,  será  aplicada  multa  de  10%  sobre  o  valor
contratado;

b) Pelo descumprimento parcial, será aplicada multa de até 5% sobre o valor do
contrato, levando em consideração para fixação do valor final, a relevância da
parcela inadimplida;

IV  –  Suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos, de
acordo com o Art. 87, inciso III da Lei nº 8.666/93.

V – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a União, Estados,
Distrito  Federal  ou  Municípios,  com  fulcro  no  Art.  7º,  da  Lei  Federal  nº
10.520/2002, quando a CONTRATADA deixar de cumprir as obrigações assumidas,
praticando falta grave, dolosa ou revestida de má-fé.

11.2. A  aplicação  de  quaisquer  das  penalidades  ora  previstas  não impede  a
rescisão contratual.

11.3. A aplicação das penalidades será precedida da concessão de oportunidade
para exercício da ampla defesa e do contraditório, por parte do contratado, na
forma da lei.

11.4. Reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
após decorrido o prazo da sanção aplicada.

11.5. Os prazos para adimplemento das obrigações consignadas no presente termo
admitem prorrogação nos casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da
Lei  nº  8.666/93,  devendo  a  solicitação  dilatória,  sempre  por  escrito,  ser
fundamentada  e  instruída  com  os  documentos  necessários  à  comprovação  das
alegações,  recebida  contemporaneamente  ao  fato  que  ensejá-la,  sendo
considerados  injustificados  os  atrasos  não  precedidos  da  competente
prorrogação.

11.6. As  multas,  aplicadas  após  o  regular  processo  administrativo,  serão

descontadas dos pagamentos eventualmente devidos ao Contratado.

11.7. A  aplicação  de  qualquer  das  penalidades  previstas  realizar-se-á  em
processo  administrativo  que  assegurará  o  contraditório  e  a  ampla  defesa  à
Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

11.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração
a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o
dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

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

12.2. Além  de  sua  inexecução  total  ou  parcial,  constituem  motivos  para  a
rescisão deste contrato:
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a) O cumprimento irregular das cláusulas contratuais, inclusive o atraso em
relação aos prazos estabelecidos;

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

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

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

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

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

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

12.4. 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.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PRERROGATIVAS

13.1. 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.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO

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

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO E/OU TRANSFERÊNCIA

15.1. É vedada a subcontratação, cessão e/ou transferência total ou parcial do
objeto deste instrumento.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA -   ALTERAÇÃO SUBJETIVA  

16.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra
pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os
requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as
demais  cláusulas  e  condições do  contrato;  não  haja  prejuízo  à  execução  do
objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do
contrato.
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17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS

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

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA HABILITAÇÃO

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

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO

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

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA PUBLICAÇÃO

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

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

Porto Velho, _____ de _______de 2020

_____________________________________
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ___________

REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA

VISTO:
JOSÉ LUIZ STORER JÚNIOR 

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
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