ESTADO DE RONDONIA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE
PRÉDIO “HOMERO DE AGUIAR ANDRADE”

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2021
PROCESSO N° 0033/2021
DATA DA REALIZAÇÃO: 24/03/2021
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: às 09h30min
LOCAL: Câmara Municipal de Pimenteiras do Oeste - RO
1. PREÂMBULO
A Câmara Municipal de Pimenteiras do Oeste - RO TORNA PÚBLICO que, realizará processo licitatório na modalidade PREGÃO da
forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM. A sessão será conduzida pelo Pregoeiro, Senhor Marciano Neris Paes, e o
Senhor Paulo Sergio Costa para tanto nomeados Comissão designada pela Portaria nº 019/2021-CMPO, sendo auxiliados nos
trabalhos pela respectiva Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe. A presente licitação sera regida pela Lei
nº 10.520, de 17 de junho de 2002, D.O.U.de 18/07/02, subsidiariamente pele Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, e ainda pelo
Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078 de 11/09/90 e Lei complementar 123 de 14 de Dezembro de 2006.
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexo, que dele fazem parte integrante.
A sessão de processamento do Pregão será realizada no prédio da Câmara Municipal de Pimenteiras do Oeste, Sito à Rua Rio
Grande do Norte, nº 362, Bairro Centro, nesta cidade, iniciando-se no dia 24 de março de 2021, às 09h30, quando deverão ser
apresentados, no início: OS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO, A DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇO E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
2. OBJETO
2.1 A presente licitação, do tipo menor preço por item, tem por objeto a Aquisição de veículo o km tipo Suv, para a Câmara Municipal ,
com recursos próprio do Fundo Especial da Câmara Municipal , conforme especificação e valor máximo descritos no ANEXO I –
Termo de referência do objeto., conforme especificação e valor máximo descritos no ANEXO I – Termo de referência do objeto.
2.2
2.3
2.4

Devem ser informados, obrigatoriamente, na proposta, a MARCA, MODELO e especificações dos produtos cotados.
Os produtos adquiridos através da presente licitação deverão apresentar identificação do fabricante ou revendedor.
Devem estar incluídas no preço todas as despesas com frete/transporte, mão-de-obra, tributos e/ou contribuições e quaisquer
outros encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes desta licitação.

3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
3.1 O objeto da presente licitação deverá ser entregue no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data da celebração do
contrato, na sede da Câmara Municipal Pimenteiras do Oeste - Ro, localizada à Rua Rio Grande do Norte, 362, Centro.
3.2 O prazo de execução poderá ser revisto nas hipóteses indicadas no art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93.
3.3 Caso seja(m) omissa(s) a(s) licitante(s) convocada(s) para a entrega do objeto no prazo supra estipulado, decairá seu direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no item 15 deste Edital.
4. ANEXOS DO EDITAL
4.1 Integram este Edital os seguintes anexos:
ANEXO I – Termo de referência do objeto
ANEXO II – Modelo de carta de Credenciamento
ANEXO III – Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos para habilitação
ANEXO IV – Modelo de declaração de idoneidade e de fato superveniente impeditivo de habilitação
ANEXO V – Modelo de declaração de responsabilidade
ANEXO VI – Modelo declaração de inexistência de empregado menor no quadro da empresa
ANEXO VII – Modelo de declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
ANEXO VIII – Modelo de proposta de fornecimento
ANEXO IX – Modelo de declaração de garantia/fornecimento
ANEXO X- Minuta do contrato
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

O presente Edital de Pregão Presencial estará à disposição dos interessados, na Câmara Municipal de Pimenteiras do Oeste,
localizada à Rua Rio Grande do Norte, nº 362, Bairro Centro.
Eventual impugnação deste Edital deve ser formalizada até dois (02) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública.
As consultas e informações complementares referentes à presente licitação poderão ser feitas pelo e-mail:
camaradepimenteiras@hotmail.com, até três (03) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.
O pregoeiro emitirá sua decisão ou resposta, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados do recebimento da impugnação ou
consulta respectivamente, procedendo os encaminhamentos necessários.
Não serão conhecidas as impugnações ou consultas apresentadas fora do prazo legal e/ou subscritos por representantes não
habilitados legalmente ou não identificados no processo licitatório para responder pelo licitante.

5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei
Rua Rio Grande do Norte, 362, CEP 76999-000 – Centro – Fone: (69) 3344-1072 – Pimenterias do Oeste - RO.
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5.1
5.2
5.3

5.4

Poderão participar do processo os interessados devidamente inscritos no Cadastro de Fornecedores desta Câmara, com certificado
válido na data da abertura da presente licitação.
Também poderão participar do processo os interessados não cadastrados que atendam a todas as condições exigidas para
cadastramento.
Ao presente processo não se aplica o tratamento diferenciado e privilegiado para ME/EPP, pois não há no mínimo 03 (três)
fornecedores ME/EPP sediados local/regionalmente, cadastrados como fornecedores do Município, de acordo com o disposto no art.
49, inciso II, da Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014.
Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a
seguir:
a) Declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública;
b) Impedidas de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002;
c) Suspensas, temporariamente, de participação em licitação e impedidas de contratar, nos termos do art. 87, III, da Lei nº 8.666/1993;
d) Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
e) Enquadradas nas disposições no artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, ou ainda,
f) Sob processo de falência, concordata ou recuperação judicial ou extrajudicial de crédito.
5.5 Como requisito para a participação no Pregão, o licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico:
5.5.1 Que cumpre todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste Edital;
5.5.2 Que inexistem fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação neste certame;
5.5.3 Que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição de 1988 c/c
Lei nº 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº 4.358/02. 3.5 Por força do que dispõe o Capítulo V, artigos 42 a 45 da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, as microempresas, empresas de pequeno porte, no ano-calendário anterior,
receita bruta até o limite definido no inciso II do “caput” do artigo 3º da referida Lei Complementar, terão tratamento diferenciado e
favorecido.
5.5.3.1 A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte deverá informar tal condição no ato do envio da proposta, por
intermédio de funcionalidade disponível no sistema eletrônico, sob pena de não usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei
Complementar nº 123/06.

6. DA IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS DO ATO CONVOCATÓRIO
6.1 Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou providências em relação ao presente
PREGÃO, ou ainda para impugnar este Edital, desde que o faça com antecedência de até 03 (três) dias úteis, da data fixada para a
abertura da sessão pública do certame, observado o disposto no art. 41, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93.
6.1.1 As impugnações ou pedidos de esclarecimentos ao Edital deverão ser dirigidos ao pregoeiro e protocolizados em dias úteis,
das 07h00 às 13h00, na Rua Rio Grande do Norte, 362, centro Pimenteiras do Oeste - Ro.
6.1.2 O pregoeiro deverá decidir sobre a impugnação antes da abertura do certame.
6.1.3 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
6.1.4 Caso procedente e acolhido à impugnação do Edital, seus vícios serão sanados e nova data será designada para a realização
do certame, salvo nos casos em que as alterações decorrentes da impugnação não alterarem a apresentação das propostas de
preços.
6.2 A impugnação deverá, obrigatoriamente, estar acompanhada de CPF ou RG, em se tratando de pessoa física, e de CNPJ, em se
tratando de pessoa jurídica (por documento original ou cópia autenticada), bem como do respectivo ato constitutivo e
procuração, na hipótese de procurador, que comprove que o signatário, efetivamente, representa e possui poderes de
representação da impugnante.
6.3 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, através do e-mail:
camaradepimenteiras@hotmail.com, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, na
forma prevista no Preâmbulo.
7. APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS ENVELOPES
7.1 Os envelopes “Proposta de Preços” e “Documentação de Habilitação” deverão ser indevassáveis, fechados e entregues ao
Pregoeiro, na sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço, dia e horário especificados abaixo.
Câmara Municipal de Pimenteiras do Oeste - Ro
Endereço: Rua Rio Grande do Norte, 362– Centro – CEP:
85.640-000
7.2

Os envelopes deverão ainda indicar, em sua parte externa e frontal, os seguintes dizeres:
Câmara Municipal De Pimenteiras Do Oeste - Ro
Pregão Presencial N. º 01/2021
Envelope Nº. 01- Proposta De Preços
Razão Social Da Proponente
Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei
Rua Rio Grande do Norte, 362, CEP 76999-000 – Centro – Fone: (69) 3344-1072 – Pimenterias do Oeste - RO.
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Câmara Municipal De Pimenteiras Do Oeste - Ro
Pregão Presencial N. º 01/2021
Envelope Nº. 02 - Documentação De HabilitaçãoRazão
Social Da Proponente
7.3

A Câmara Municipal Pimenteiras do Oeste - RO, através do Departamento de Compras, somente considerará os envelopesde
“Proposta de Preços” e “Documentação de Habilitação” que forem entregues ao Pregoeiro designada no local, data e horário
definido neste edital.

8
8.1

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
No dia, hora e local estabelecidos no item 7.1, será realizada sessão pública para o credenciamento do representante legal da
Licitante e demais atos.
8.2
O representante da Licitante deverá apresentar-se junto ao Pregoeiro, para sua habilitação (FORA DO ENVELOPE), estar
devidamente munido de:
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.2.5
8.2.6

Cédula de identidade;
Copia do Cartão CNPJ
Copia do CPF e Identidade do Socio Administrador da Empresa.
Documentação para credenciamento, conforme modelo do Anexo II;
Declaração de que cumpre com os requisitos de habilitação, conforme o modelo do Anexo III.
Declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte - Anexo VI.
Este documento só será exigido na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP.

8.3

As licitantes deverão credenciar representante com poderes para formular lances verbais e praticar todos os demais atos e
operações inerentes ao processo licitatório, mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular.

8.4

Em se tratando de sócio ou proprietário, a Licitante deverá apresentar original ou cópia do registro comercial, do ato
constitutivo, do estatuto ou do contrato social.
A não apresentação do credenciamento, a incorreção do documento credencial ou ausência do representante, não implicará
exclusão da proposta no certame. Contudo, não serão aceitos lances verbais e nem manifestação em nome da Licitante neste ato.
Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes, ao Pregoeiro não mais aceitará novo licitante,
dando início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta de Preços e a Documentação para a Habilitação.

8.5
8.6

9
9.1

PROPOSTAS DE PREÇOS
As propostas de preços (Anexo VIII) (envelope nº. 01) deverão ser datilografadas ou impressas, em uma via, com suas páginas
numeradas e rubricadas, e a última assinada pelo representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras,
ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes,
prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, e deverão constar:
9.1.1
Nome, número do CNPJ, endereço, telefone e fax da empresa proponente;
9.1.2 Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da abertura dos envelopes;
9.1.3 Declaração de que no preço proposto encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e
quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação;
9.1.4
O produto cotado deve conter marca e especificação do veículo ofertado;
9.1.5 As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas propostas que ofertem apenas uma
marca e um preço para cada item do objeto desta licitação;
9.1.6 O preço do item cotado deverá ser apresentado numericamente e o valor total da proposta deverá ser apresentado
numericamente e por extenso. Ocorrendo divergências entre o preço unitário e o valor total, prevalecerá o unitário, com a
respectiva correção do valor total. Caso a divergência ocorra entre os algarismos e o valor por extenso, prevalecerá o valor por
extenso.
9.2 A proposta deverá conter VALOR UNITÁRIO E GLOBAL, ou seja, a soma do resultado da multiplicação da unidade pelo respectivo

preço unitário, cotados em reais, com até 02 (duas) casas decimais para o valor unitário de cada item e com até 02 (duas) casas
decimais para o valor total de cada item, à vista, válidos para serem praticados desde a data de entrega dos envelopes, até o
efetivo pagamento. Será(ão) desclassificada(s) a(s) proposta(s) com preço manifestamente inexeqüível ou superior ao preço
máximo estabelecido neste edital, aos praticados no mercado, nos termos do art. 48, II da Lei 8.666/93 e suas alterações.
10. DISPOSIÇÕES REFERENTES À PROPOSTA DE PREÇOS
10.2
A apresentação da proposta de preços na licitação será considerada como evidência de que a proponente examinou

Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei
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completamente as especificações e as condições estabelecidas neste edital, que as comparou entre si e que obteve as informações
necessárias e satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso antes de preparar sua proposta de preços e que os documentos da
licitação lhe permitiram preparar uma proposta de preços completa e satisfatória.
10.3 A apresentação da proposta implica automaticamente no conhecimento pleno e na concordância com todas as condiçõesexpressas
neste Edital.
10.4 Fica entendido que as especificações e toda a documentação de licitação são complementares entre si, de modo que qualquer
detalhe, que se mencione em um documento e se omita em outro, será considerado especificado e válido.
10.5 Os preços unitários pelo qual serão cotados o objeto da presente licitação não sofrerão qualquer correção, sendo a preços fixos e
sem qualquer reajuste.
11 DA HABILITAÇÃO
Deverão estar inseridos no envelope nº. 02, devidamente fechado e inviolado, os documentos abaixo relacionados. Preferivelmente, as
folhas deverão ser do tamanho A4 (21,0 x 29,7cm), a de rosto deverá conter a mesma indicação do envelope nº. 01, o volume deverá
conter um índice dos documentos com as páginas correspondentes, numeradas em ordem crescentes e rubricadas por elemento
credenciado e identificadas da proponente. Todos os documentos abaixo exigidos, quando cópias, deverão estar devidamente
autenticados em cartório. Deverão constar, obrigatoriamente, do referido envelope:
11.2

Para comprovação da habilitação jurídica
11.2.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual;
11.2.2 Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, em se tratando
de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações, acompanhadas de documentos de eleição de
seus administradores;
11.2.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
11.2.4 Fotocópia autenticada da Cédula de Identidade do representante legal da empresa;
11.2.5 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, quando a atividade assim o
exigir;
11.2.6 Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação, conforme o modelo do Anexo IV;
11.2.7Declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito) anos em horário
noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda em qualquer trabalho,
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme o
Modelo do Anexo VI.
11.2.8Declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro empresa ou Empresa de Pequeno Porte,
modelo constante do Anexo VII.

11.3

Para comprovação da regularidade fiscal
11.3.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
11.3.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão de Quitação de Tributos
e Contribuições Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal, do domicílio ou sede da proponente;
11.3.3 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;
11.3.4 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS), demonstrando situação
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
11.3.5 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), demonstrando situação regular no cumprimento dos
encargos sociais instituídos por lei;
11.3.6 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.
11.3.7 Prova de regularidade trabalhista, a ser feita por meio da apresentação de Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas – CNDT, atestando a inexistência de débitos.
11.3.8 Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação da
regularidade fiscal e trabalhista, desde que atendidos os demais requisitos do Edital, a(s) empresa(s) nesta
condição será(ão) declarada(s) habilitada(s) sob condição de regularização da documentação no prazo de 5
(cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual prazo, a contar do momento em que for declarado vencedor do
certame. 11.3.8.1 A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.
11.3.8.1 Serão aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas, certidões positivas com efeito de negativas e
certidões positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua
exigibilidade suspensa.

11.4

Para comprovação da qualificação econômico-financeira
11.4.1 Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica,
expedida no domicílio da pessoa jurídica.
Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei
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11.4.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da Lei que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanço provisório,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta
11.4.2.1 A comprovação da boa situação financeira da empresa Licitante, de que trata o item acima, será demonstrada
pela obtenção do índice de Solvência Geral (SG), maior ou igual a 1,0 (um vírgula zero), resultante da aplicação da
fórmula estabelecida abaixo:
SG = _
_Ativo Total
Passivo Circulante+Passivo Exigível a Longo Prazo
11.4.2.2 Serão aceitos como na forma da Lei, o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis da empresa
Licitante, assim apresentados: publicados no Diário Oficial, ou, publicados em jornal de grande circulação, ou
registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da Licitante, ou, por cópia do Livro Diário autenticado pela Junta
Comercial da sede ou domicílio da Licitante, na forma da Legislação em vigor, acompanhado obrigatoriamente dos
Termos de Abertura e de Fechamento.
11.4 Deverá apresentar ainda as DECLARAÇÕES:
11.4.1 Declaração de inexistência de fatos impeditivos de licitar ou contratar com a Administração Pública, atestando a inexistência de
circunstâncias que impeçam a empresa de participar do processo licitatório, nos termos do modelo constante do Anexo IV deste Edital.
11.4.2 Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição
de 1988 c/c Lei nº 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº 4.358/02. (ANEXO IV).
11.4.3 No julgamento da habilitação, ao 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.
11.4.4 O não atendimento das exigências constantes do item 11 deste Edital implicará a inabilitação do licitante.
11.5 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por
cartório competente ou por servidor da Administração, mediante conferência da cópia com o original ou publicação em órgão da imprensa
oficial e devem estar com o prazo de validade em vigor. Quando o prazo de validade não estiver expresso no documento, o mesmo será
aceito com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias do recebimento dos envelopes.
11.7Quando se tratar de cópia de documento obtido através da Internet, este não precisa ser autenticado, uma vez que terá sua validade
confirmada pela Comissão de Licitação.
12 SESSÃO DO PREGÃO
12.7Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas proponentes, ao Pregoeiro declarará
aberta à sessão do PREGÃO, oportunidade em que não mais aceitará novo proponente, dando início ao recebimento dos envelopes
contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados.
13 DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
13.7 O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes que contêm as propostas de preços, avaliando o cumprimento das condições exigidas
no edital, inclusive se os preços ofertados não ultrapassam o valor máximo estabelecido neste edital;
13.8 O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço por item e aqueles que tenham apresentado propostas em valores
sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor preço, para participarem dos lances verbais;
13.9 Se não houver, no mínimo 3 (três) propostas de preços nas condições definidas na cláusula anterior, o Pregoeiro classificará as
melhores propostas subseqüentes, até o máximo de 3 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que
sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas e desde que inferiores ao preço máximo estabelecido neste edital;
13.10 Caso duas ou mais propostas e preços em igualdade de condições ficarem empatadas, será realizado sorteio em ato público, para
definir a ordem de apresentação dos lances;
13.11 A Licitante que desistir de sua proposta escrita está sujeita às sanções administrativas previstas nestas Instruções.
14 Da Participação de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte - Lei Complementar 123/2006 – regulamentada pela Lei Municipal nº
1151/2007, de 06/11/2007.
14.7Quando for constatado o empate, conforme estabelece os Artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, a
pregoeiro aplicará os critérios para desempate em favor da microempresa ou empresa de pequeno porte. Após o desempate, poderá
o pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor de referencia definido pela administração pública.
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 - Estatuto de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.
Artigo 44: Nas licitações será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para a microempresa e empresas de
pequeno porte.
§ 1º Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei
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§ 2º Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1º será de 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço.
Artigo 45: Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei Complementar, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada
vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
II – Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do caput deste artigo, serão
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 desta Lei Complementar, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito;
III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44 desta Lei Complementar, será realizado sorteio.
OBS: Por ocasião da abertura dos trabalhos do certame, não havendo o número mínimo de Microempresas e Empresas de pequeno porte,
aplicar-se- á o contido no Art. 49. da lei 123/06.
15 DOS LANCES VERBAIS
As licitantes classificadas terão a oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais, que deverão ser formulados de
forma sucessiva, com valores distintos e decrescentes, a partir da proposta comercial classificada de maior valor e os demais lances,
em ordem decrescente de valor, podendo, o pregoeiro, definir no momento, lances mínimos;
15.7
Para a formulação de lances, poderá ser concedido tempo para o atendimento a eventuais necessidades de avaliação e de
consulta à empresa pelo seu representante, por meio de telefone ou outros meios disponíveis;
15.8
Na hipótese em que houver mais de uma proposta igual de menor valor por ITEM, sem que tenha havido oferta de lances verbais,
a ordem de classificação dar-se-á mediante novo sorteio a ser realizado, na mesma sessão pública, pelo Pregoeiro;
15.9
Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a Licitante desistente às penalidades legais e às sanções
administrativas previstas nestas Instruções;
15.10
A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na exclusão do licitante da etapa de lances
verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas;
15.11
Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita e o valor estimado para a
contratação.
16 DO JULGAMENTO
16.7
O critério de julgamento será exclusivamente o de Menor Preço;
16.8 Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada,
quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito;
16.9 Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu preço seja compatível com o valor
estimado da contratação, esta poderá ser aceita;
16.10 Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver
formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias;
16.11 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto
para o qual apresentou proposta;
16.12 Se a oferta não for aceitável ou se a Licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificação da habilitação da Licitante, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda as Instruções, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela
adjudicado o objeto do certame;
16.13
Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro poderá negociar para que seja obtido um melhor preço;
16.14 Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes e
que, ao final, será assinada pela Pregoeiro, Equipe de Apoio, e pelos licitantes;
16.15 Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao pregão, o Pregoeiro devolverá, aos licitantes
julgados desclassificados no certame, os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” inviolados, podendo, todavia, retê-los até o
encerramento da licitação.
17 DOS RECURSOS
17.1 No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o
prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos autos.
17.2 A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a preclusão do direito de recurso; a adjudicação do objeto do
certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora; e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.
17.3 As razões do recurso deverão ser protocoladas junto a sede da Câmara de Pimenteiras do Oeste;
17.4 Interposto o recurso, o Pregoeiro poderão reconsiderar a sua decisão ou encaminhá- lo devidamente informado à autoridade

competente;
17.5 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à
Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei
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licitante vencedora e decidirá sobre a homologação do procedimento;
17.6 O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento;
17.7 Não havendo recurso, após o seu resultado, o pregoeiro adjudicará o objeto do certame a licitante vencedora e encaminhará à
autoridade superior o processo licitatório juntado o relatório para homologação;
18 ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
18.7 Inexistindo manifestação recursal, ao Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação
do resultado pela Autoridade Competente.
18.8 Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade Competente
homologará a adjudicação e determinará a contratação, no prazo previsto neste edital.
19 CONTRATO
19.7 As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre a Câmarae a licitante vencedora, serão formalizadas através de
Contrato, observando-se as condições estabelecidas neste Edital, seus Anexos, na legislação vigente e na proposta do licitante
vencedor.
19.8 Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da proposta vencedora será convocado para firmar o termo de contrato
ou instrumento equivalente, conforme Minuta do Anexo IX, e da proposta aceita.
19.9
O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação para assinar o contrato.
19.10 Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do contrato, ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados
os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato.
19.11
O representante legal da proposta vencedora deverá assinar o contrato, dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar
do recebimento da comunicação para tal, através de fax-símile ou correio eletrônico.
19.12 A vigência deste contrato será da data de sua assinatura até o término do prazo estipulado pela garantia do bem adquirido.
19.13 Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato ou instrumento equivalente, decorrente desta licitação,
somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.
20 DO PREÇO E DO REAJUSTE
20.7
Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade com o Termo de Referencia deste edital, fixo e irreajustável.
21 DO FORNECIMENTO E GARANTIA
21.7 A licitante vencedora deverá entregar o veículo licitado junto à Câmara Municipal, após a homologação e solicitação de entrega pelo
Município de acordo com as seguintes condições: O(s) Licitante(s) vencedor(es) terá o prazo de até 60 (sessenta) dias para a
entrega, contados da assinatura do instrumento contratual.
21.8 Não será aceito, na entrega, equipamento com descrição diferente daquela constante na proposta vencedora.
21.9 Os veículos deverão ter garantia mínima de 02 (dois) ano, sem limite de quilometragem.
21.10 Antes da entrega dos veículos, deverá ser realizada uma entrega técnica com test drive do mesmo, para os motoristas e usuários,
para dirimirem quaisquer dúvidas em relação ao funcionamento do veículo. A 1ª revisão do veículo deverá ser totalmente grátis
quanto aos itens óleos, filtros e mão-de-obra (constantes no manual do veículo).
21.11 A licitante vencedora garantirá a qualidade do objeto adquirido pelo prazo estabelecido pelo fabricante.
21.12 A Licitante vencedora será responsável pelo transporte do equipamento, assegurando que o mesmo não seja danificado durante as
operações de transporte e descarga no local indicado da entrega.
21.13 A Licitante vencedora ficará obrigada a trocar às suas expensas o material que vier a ser recusado, sendo que o ato de recebimento
não importará sua aceitação.
21.14 Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade do equipamento, obrigando-se o que apresentar defeito ou
for entregue em desacordo com apresentado na proposta.
21.15 Independentemente de ser ou não o fabricante, caberá à licitante efetuar, durante o prazo da garantia, a substituição de toda peça
ou componente que apresentar defeito de fabricação ou divergências com as especificações fornecidas, no prazo máximo de 07
(sete) dias úteis.
21.16 Quando a CÂMARA MUNICIPAL detectar qualquer defeito no(s) veículo(s) entrará imediatamente em contato com a empresa
vencedora, que terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para atender ao chamado da Câmara Muncipal.
21.17 Caso o atendimento do chamado não seja realizado dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, salvo por motivo justificado e
aceito pela Administração, a licitante ficará sujeita à multa estabelecida neste Edital.
21.18 A licitante vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da SECRETARIA GERAL, encarregada de acompanhar
a entrega do equipamento, prestando os esclarecimentos solicitados, atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas as
entregas e anexar a Nota Fiscal, a qual deverá ser acompanhado por um encarregado da Pasta.
22 DO PAGAMENTO
22.7 O pagamento será feito pela Câmara Municipal de Pimenterias do Oeste /PO, sempre após o dia 15 do mês subsequente a entrega do
veículo, mediante a apresentação da Nota Fiscal Eletrônica, apresentados diretamente na tesouraria da Câmara Municipal , do dia 06
até o dia 25.
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22.8 Ao ser emitida a Nota Fiscal, a mesma deverá ser imediatamente enviada por e-mail e/ou fax, no endereço eletrônico

camaradepimenteiras@hotmail.com, para fins de empenho, aos cuidados da Diretora Geral.
22.9 A Contratada deverá encaminhar junto à Nota Fiscal, documento em papel timbrado da empresa informando a Agencia Bancária e o

número da Conta a ser depositado o pagamento.
22.10 Em caso de devolução da Nota Fiscal para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.
22.11 A critério da contratante poderão ser utilizados créditos da contratada para cobrir dívidas de responsabilidades para com ela, relativos

a multas que lhe tenham sido aplicadas em decorrência da irregular execução contratual.
22.12 A nota fiscal deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos

documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais emitidas com
outros CNPJs.
22.13 A despesa decorrente desta licitação correrá por conta de Recursos da proprio do Fundo Especial da Câmara Municipal
Despesa
01. 01. 031.001.2159. 449052 Equipamentos e Material Permanente (Ficha 348)

23. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
23.1 Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se
admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto
contratual.
23.2 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a)
“prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de
influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b)
“prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de
execução de contrato;
c)
“prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento
de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d)
“prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade,
visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
e)
“prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática
prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover
inspeção.
23.3 Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso,
este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo
determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da
empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao
participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.
23.4 Considerando os propósitos das cláusulas acima, a CONTRATADA concorda e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser
financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo
financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos,
contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

24 AS PENALIDADES
24.1 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-se às penalidades aqui
estabelecidas.
24.2 O descumprimento total ou parcial do contrato sujeitará a CONTRATADA às seguintes penalidades:
24.2.1 Advertência;
24.2.2 Multa:
- No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto, será aplicável à CONTRATADA multa moratória de valor
equivalente a 2% do valor contratual;
- Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Câmara Municipal de Pimenteiras do Oeste - Ro, poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no artigo nº. 87 da Lei nº. 8.666/93, sendo que no caso de
multa, esta corresponderá a 2% sobre o valor total do contrato, limitada a 10% do valor contratual;
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- Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a contratada ceder o contrato, no todo ou em parte, a pessoa
física ou jurídica, sem autorização expressa da contratante, devendo reassumir o contrato no prazo máximo de 15
(quinze) dias, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais.
- Suspensão do direito de participar em licitações/contratos de qualquer órgão da administração direta ou indireta, pelo
prazo de até 2 (dois) anos quando, por culpa da CONTRATADA, ocorrer a suspensão, e se for o caso, descredenciamento
do Cadastro de Fornecedores do Município de Pimenteiras do Oeste – Ro pelo prazo de 05 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade
que aplicou a penalidade;
24.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com órgãos da administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com
base no inciso anterior;
24.4 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos
definidos em Lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.
25 DISPOSIÇÕES GERAIS
25.1 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Câmara Municipal de Pimenteiras do Oeste - Ro
revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade,
de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da
licitação. O MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE - RO poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das
propostas ou para sua abertura.
25.2 A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer
fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata
desclassificação do proponente que o tiver apresentado ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra,
sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
25.3 A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará parte dos autos da licitação e não será devolvida ao
proponente.
25.4 O edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da documentação e da proposta, não serão aceitas alegações
de desconhecimento ou discordância de seus termos.
24.5 É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela depois de aberta a sessão do pregão.
24.6 Os veículos, objetos da presente licitação, deverão ser entregues com garantia contra defeitos de fabricação.
24.7 É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o fornecimento.
24.8 O Pregoeiro reserva-se no direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvidas ou julgar necessário.
24.9 É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ela superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer
ou a complementar a instrução do processo.
24.10 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro,
sob pena de desclassificação/inabilitação.
24.11 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a
aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.
25.12 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde
que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
25.13 Na hipótese de divergência entre este Edital e quaisquer condições apresentadas pelos proponentes, prevalecerão sempre, para
todos os efeitos, os termos deste Edital e dos documentos que o integram.
25.14 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que
comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município.
25.14Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro.
25.16 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o da Comarca de Cerejeiras/Ro.
25.16 O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio atenderão aos interessados no horário das 7h00 às 13h00, de segunda a sexta- feira, exceto
feriados, na Câmara Municipal de Pimenteiras do Oeste - Ro,para melhores esclarecimentos.
25.17 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 subseqüente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não
haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
Pimenteiras do Oeste - RO, em 11 de março de 2020.

_________________________________
Marciano Neris Paes
Pregoeiro – CMPO
Portaria Nº019/2021
Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei
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ANEXO I
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021
TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO

1. OBJETO
A presente licitação, do tipo menor preço, tem por objeto a Aquisição de um veículo 0 km tipo Suv, para a Câmara Municipal de
Pimenteiras do Oeste - RO, recurso próprio do Fundo Especial da Câmara Municiapal, conforme descrição deste anexo, com todos os
equipamentos de segurança exigidos pelo CONATRAN, acompanhados de todos os documentos necessários.
Unid.
Qtd
Valor
Item
Material/Serviço
Valor total
medida
licitada
unitário
(R$)
(R$)
Veiculo o km tipo suv; Cor metálica prata; Capacidade mínima de 05 UN
1
1
lugares; Ano de fabricação e modelo 2021; Equipado como motor flex
com tanque de 50 litros ou superior; Tração mínima 2,0; Potência
mínima 150cv (Gasolina) e 160cv (Etanol); Cambio automático no mínimo
06 marcha; Freios com sistema ABS; Freios a disco nas 4 rodas; Controle
de tração e estabilidade; Direção elétrica; Computador de bordo; Rodas
de liga leve aro 17 ou superior; Porta-malas capacidade mínima de 400
litros; Piloto automático; Estepe original de fábrica; Alarme; Câmera de
ré; Vidros Elétricos nas quatro Portas com Travamento Elétrico; Espaço
entre-eixos de no mínimo 2636mm; Ar Condicionado; Faróis e lanterna
de neblinas; Air Bags; Sensor de estacionamento; Sistema de Áudio
AM/FM com 4 (quatro) Alto-falantes, Usb, Bluetooth; Garantia do
fabricante no mínimo de 2 anos.
Total Geral

2. JUSTIFICATIVA
A aquisição do referido veículo pela necessidade de deslocamento de vereadores e servidores, visando atender a demanda administrativa
que na maioria das vezes e necessário se deslocar para as cidades vizinhas e demais cidades para participação de cursos, deslocamento de
vereadores a capital do estado, também se faz necessários visto oferecer o menor custo em manutenção, pois a Câmara só possui um
veículo marca Siena placa OHW 9610 anos de fabricação 2011 em péssimo estado de conservação e antigo de ano, por isso a necessidade
de ter um veiculo em boas condições para melhor trafegabilidade e segurança aos vereadores e servidores deste Poder Legislativo.
A aquisição do objeto será realizada através de licitação na modalidade Pregão Presencial, ficando sob a responsabilidade do Pregoeiro Equipe
de Apoio nomeada pela Portaria Nº 019/2021-CMPO, a realização do certame.
Embora o Pregão eletrônico seja a modalidade de licitação preferencial, adotamos a modalidade presencial, para aquisição de bens e serviços,
por diversas razões dentre elas a localização geográfica do Município de Pimenteiras do Oeste – RO, no cone sul com grandes dificuldades de
acesso á internet, mais precisamente devido à falta de garantia de uma banda mínima a ser alocada para a realização eficaz do certame,
embora estejam providenciando um novo provedor de internet para nos fornecer uma internet com velocidade melhor de conexão.
A escolha da modalidade de Pregão Presencial para a realização deste processo licitatório justifica-se pela maior rapidez em sua execução e
pela possibilidade de se obter preços mais vantajosos e pela possibilidade que têm os licitantes de reduzir preços durante o próprio processo
de escolha.
A modalidade presencial é regulamentada pelo Decreto 3.555, de 2000. A modalidade eletrônica é regulamentada pelo Decreto 5.450, de
2005. Pelo que vê, a utilização do pregão, na forma presencial, que utilizamos não é modalidade extinta e nem revogada, muito embora o
emprego da modalidade pregão, preferencialmente na forma eletrônica, esteja previsto no art. 4º, § 1o do Decreto nº 5.504, de 2005.
Haja vista que o Decreto predito apenas estabelece a preferência pela forma Eletrônica, e não sua obrigatoriedade, e sendo que o Pregão
Presencial, além de mais prático, fácil, simples, direto e acessível, atinge o seu fim, e fim único de toda licitação, qual seja garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, permitindo a participação de quaisquer interessados que atendam aos requisitos exigidos,
e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, mediante sessão pública, por meio de propostas de preços escritas e lances
verbais, além de ser eminentemente público e aberto, não resultando desta forma qualquer prejuízo para a Administração, eis porque se
justifica a inviabilidade da utilização do pregão na forma eletrônica, optando-se, como aqui se faz, pela utilização do Pregão Presencial.

Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei
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2.1. PROSPECTO: A licitante vencedora, deverá anexar junto a proposta de preços sob pena de desclassificação, “FOLDERS”, ENCARTES,
FOLHETOS TÉCNICOS ou CATÁLOGOS do Veículo ofertado, onde constem as especificações técnicas e a caracterização dos mesmos,
permitindo a consistente avaliação.
3.DA RESPONSABILIDADE DO GERENCIAMENTO
A execução do Contrato será acompanhada/fiscalizada pelo Sr. Paulo Sergio Costa, nomeado através da Portaria nº 019/2021-CMPO,
brasileiro, portador do RG nº. 116805 e CPF/MF nº 008.652.079-59, Equipe de Apoio do Pregoeiro pela Sr. Fernanda Ribeiro Eguez,
brasileira, portadora do RG nº. 1125993 e CPF/MF nº 005,002,272-59, Equipe de Apoio do Pregoeiro , email
camaradepimenteiras@hotmail.com nos termos do Artigo 67 da Lei 8.666/93, que deverá atestar a entrega do objeto do presente
Contrato.

4 – PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA:
4.1. O veículo, objeto desta licitação, deverá ser entregue mediante ORDEM DE FORNECIMENTO - AF, em uma única parcela, com entrega
técnica, na sede da Câmara Municipal Pimenteiras do Oeste - Ro.
4.1.1.O veículo deverá ser entregue no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a partir da requisição, contados do momento do
recebimento da ORDEM DE FORNECIMENTO - AF.
4.2. O veículo, objeto deste edital e ANEXO I, deverá ser entregue no prazo e local acima indicado, totalmente completo e em perfeito
funcionamento, com data previamente agendada onde ocorrerá a entrega técnica e testes de funcionamento, acompanhados por servidor
designado pela administração municipal.
4.3. O prazo de vigência da presente licitação é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da assinatura do contrato
5 – DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
5.1. Garantia: a contratada fica obrigada a garantir a qualidade dos veículos contra defeitos mecânicos pelo período mínimo de 2 anos,
fornecendo os respectivos termos e/ou declaração dessa garantia e oferecer treinamento(s) para operação do sistema, se necessário.
5.2. Os veículos que, no período de 90 (noventa) dias, contados a partir do recebimento definitivo apresentar defeitos sistemáticos de
fabricação, devidamente comprovados pela frequência de manutenções corretivas realizadas em concessionárias do fabricante, deverá ser
substituído no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos. Este prazo será contado a partir da última manutenção corretiva realizada pela
concessionária, dentro do período supracitado.
5.3. A licitante vencedora, deverá apresentar:
5.3.1. Comprovar que dispõe de assistência técnica autorizada, a uma distância da sede do município de 200 km, para manutenção da
garantia de fábrica da máquina, para fins de economicidade quando da sua manutenção, assistência técnica e revisões periódicas,
dispondo de estrutura própria, instalações adequadas, equipamentos, ferramental e equipe técnica especializada na marca,
necessários a manutenção do item proposto, através de Declaração de suporte técnico (ANEXO V)
6 – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:
6.1. O veículo entregue deverá ser de primeira linha e estar em conformidade com as normas em sua versão mais recente. Na entrega
serão verificadas quantidades e especificações conforme descrição do Contrato.
6.2. O veículo deverá ser entregue com no mínimo 20 litros de combustível.
6.3. O veículo deverá ser entregue para primeiro emplacamento a ser realizado pelo Município de Pimenteiras do Oeste -Ro , observando a
categoria oficial, e a nota fiscal deverá ser emitida diretamente pela agencia/concessionária para o Município de Pimenteiras do Oeste-Ro.
6.4. A CONTRATADA é obrigada a refazer, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os
produtos ou serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, sem ônus à contratante.
6.5. Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos
decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada.

Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei
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ANEXO II
MODELO DE CREDENCIAMENTO
(em papel timbrado da empresa)
Pregão Presencial nº 01/2021
A empresa
....................................................................
inscrita
no
CNPJ
nº
..................................,
com
sede
à
........................................................., neste ato representada pelo(s) diretores ou sócios, com qualificação completa (nome, RG, CPF,
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o
Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para junto ao Câmara
Municipal de Pimenteiras do Oeste - Ro, praticar os atos necessários com relação à licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº
01/2021, usando dos recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar
compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de iguais poderes,
dando tudo por bom, firme e valioso, e em especial, para esta licitação.
Local, data e assinatura

ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE COM OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
(em papel timbrado da empresa)
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021
A empresa .............................................................. inscrita no CNPJ nº .........................., situada à (preencher com o
endereço completo), DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação no presente Pregão Presencial Edital nº 01/2021 e, ainda, que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Local e data, ........................................... , ........... de........................... de 2021.
..............................................................................................
(nome e identidade do representante legal)

ANEXO IV
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA FATO SUPERVENIENTE
(em papel timbrado da empresa)
Pregão Presencial nº 01/2021
Declaramos para os fins de direito, que na licitação modalidade Pregão Presencial nº 01/2021, instaurado pelo Município de Pimenteiras do
Oeste - Ro, não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da
lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e eventual contratação, e que estamos cientes da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei
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(Local e Data)
(Identificação e assinatura do representante legal da empresa proponente)

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
(em papel timbrado da empresa)
Pregão Presencial nº 01/2021
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 01/2021, instaurado pelo Município de Pimenteiras do Oeste - Ro que:
Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais
averiguações que se façam necessárias;
Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de
impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência
do Contrato;
Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como ao Edital e Anexos do
Pregão Presencial nº 01/2021, realizado pela Câmara de Pimenteiras do Oeste - RO.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.
(Local e Data)
(Identificação e assinatura do representante legal da empresa proponente)

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES
(em papel timbrado da empresa)
Pregão Presencial nº 01/2021
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº
, sediada (Endereço Completo), DECLARA que não possui, em seu Quadro de
Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que
acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.
(Local e Data)
(Identificação e assinatura do representante legal da empresa proponente)
OBS.:
1) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.

ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(em papel timbrado da empresa)
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº., sediada (Endereço Completo) DECLARA para todos os fins de direito, especificamente para participação
de licitação na modalidade de Pregão Presencial, que está sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do
disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
(Local e Data)
Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei
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(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

ANEXO VIII
MODELO DE PROPOSTA DE FORNECIMENTO
(em papel timbrado da empresa)
Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto da presente licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021, acatando todas as
estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.
1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:
NOME DA EMPRESA:
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO:
TELEFONE/FAX:
REPRESENTANTE e CARGO:
CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:
AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA:
2. PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)
(Deverá ser cotado preço unitário e total por item, acompanhado da descrição e da marca do produto, de acordo com o Anexo l do Edital).
(No preço proposto pela Proponente, deverão estar inclusos todos os custos e despesas, encargos e incidências, diretos ou indiretos,
referentes ao objeto desta licitação. Dessa forma a empresa receberá exclusivamente o valor final).
A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.
No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas,
previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a
contratação.
3. PRAZO DE ENTREGA
De acordo com o especificado no item 3 deste Edital.
4. VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL
De no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.
5. DECLARAÇÃO
Declaramos que conhecemos, concordamos e atendemos a todas as especificações do edital.
LOCAL E DATA
(Identificação e assinatura do representante legal da empresa proponente)

ANEXO IX
MODELO DE DECLARAÇÃO/FORNECIMENTO
(em papel timbrado da empresa)

A empresa........................................................................, com sede na ............................................................................................., nº
................., C.N.P.J. nº ..........................................................................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a).
............................................, portador (a) da Carteira de Identidade n° ........................... e do CPF n° ............................ , DECLARA, sob as
penas da Lei, que se obriga a oferecer garantia de funcionamento do veículo, objeto deste edital, conforme constante no Anexo I do
presente Edital, pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da solicitação do equipamento, sendo que durante o período de garantia sempre
através de representantes autorizados, devendo realizar substituições e reparos de toda e qualquer peça que apresente anomalia, vício ou
defeito de fabricação, bem como, falhas ou imperfeições constatadas em suas características de operação, sem qualquer ônus para a
administração
Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei
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ANEXO X
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO(S), COM RECURSOS
PROPRIOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O CÂMARA DE PIMENTEIRAS
DO OESTE – RO E A EMPRESA XXXX.
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Pimenteiras do Oeste - RO, inscrito no CNPJ nº xxxxxxxx, neste ato representado pelo Presidente da
Câmara Municipal, Senhor RAFAEL DA SILVA SOUZA, residente e domiciliado à Rua Bolivia, 1370, Bairro Centro, nesta
cidade, portador da Cédula de identidade RG nº 00001023313 SSP/Ro e do CPF/MF sob nº 00568927214, em Pimenteiras do
Oeste - Ro.
CONTRATADA: XXXXXXXXX, Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o nº XXXXXXX, com sede à XXXXXXXXXXXXXXX cidade de XXXXXXX,
Estado do Rondônia, neste ato representada pelo senhor(a), portador(a) da Cédula de Identidade nº xxxxxx e do CPF nº
xxxxxxxxx, residente e domiciliada na cidade de xxxxxxxxx,
Acordam e ajustam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei Nº
8.883, de 08 de junho de 1994, Lei Complementar Nº 101, de 04 de maio de 2000 e demais legislação aplicável à matéria, assim como pelas
condições do Edital de Pregão nº 01/2021, pelos termos da proposta da CONTRATADA e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos
direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Aquisição de um veículo, novo, 0 km, para a Câmara Municiapl de Vereadores com recursos prórpio
do Fundo Especial da Câmara de Pimenterias do Oeste - Ro, com todos os equipamentos de segurança exigidos pelo CONATRAN, conforme
segue:
PARÁGRAFO ÚNICO - A execução deste deverá ser em estrita obediência ao presente Contrato, assim como ao Edital nº xx/2018 – Pregão
Presencial, observadas as especificações disponibilizadas no item 2 e no Anexo I do referido instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO
O preço ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e o CONTRATADO concorda em receber é de R$.....( ), sendo que o presente
contrato não prevê atualização de valores.
PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato será de
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas
obrigações assumidas pelo presente contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO
O pagamento do valor devido será realizado no prazo de 10(dez) dias a partir da entrega do veículo e do empenho da nota fiscal.
Parágrafo Primeiro: A nota fiscal deverá ser emitida em nome do Câmara Municipal de Pimenterias do Oeste - Ro, CNPJ nº 01.620.7850001-68, situado à Rua Rio Grande do Norte ,362, centro de Pimenteiras do Oeste - Ro e no seu corpo deve constar alem da descrição dos
materiais solicitados as seguintes informações: Contrato nº xx/2020 – Edital Pregão Presencial 01/2021.
Parágrafo Segundo: Ao ser emitida a Nota Fiscal, a mesma deverá ser imediatamente enviada por e-mail e/ou fax, no endereço eletrônico
camaradepimenteiras@hotmail.com, para fins de empenho, aos cuidados do Tesoureiro.
Parágrafo Terceiro - A Contratada deverá encaminhar junto à Nota Fiscal ou Fatura, documento em papel timbrado da empresa
informando a Agência Bancária (banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal) e o número da Conta a ser depositado o pagamento. Não será
aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.
Parágrafo Quarto - Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a sua
reapresentação.

Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei
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Parágrafo Quinto - A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ
apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas
fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
Parágrafo Sexto- As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, em 01 (uma) via, devidamente regularizada
nos seus aspectos formais e legais, constando o número do contrato e número do edital (contrato xx/2020 – Pregão nº 01/2021), sobe
pena de não se efetuar o empenho da mesma e posterior pagamento.
Parágrafo Setimo - Caso na data prevista para o pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o mesmo será efetuado no primeiro dia
subseqüente a esta.
Parágrafo Oitavo - As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de recursos próprios.
CLÁUSULA QUARTA – Das Condições de Habilitação
A CONTRATADA se obriga a manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação exigidas na licitação, assumindo,
ainda, a obrigação de apresentar, no término do prazo de validade de cada documento, os seguintes comprovantes devidamente
atualizados:
a) prova de regularidade perante o INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, mediante apresentação da CND - Certidão Negativa de
Débito;
b) prova de regularidade perante o FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, mediante apresentação do CRF - Certificado de
Regularidade de FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal.
c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições
Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal e Prova de regularidade com a Fazenda Federal relativa à Dívida Ativa da
União, mediante apresentação de Certidão fornecida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA
O presente Contrato terá sua vigência vinculada ao fornecimento total e à garantia do objeto, sendo esta de, no mínimo, 12 (doze) meses.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O veículo deverá ser entregue no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados a partir da assinatura do presente
instrumento contratual, na sede da Câmara Municipal de Pimenteiras do Oeste - Ro, localizada à rua Rio Grande do Norte, 362, no
município de Pimenteiras do Oeste - Ro.
CLAUSULA SEXTA: DA RESPONSABILIDADE DO GERENCIAMENTO
A execução do Contrato será acompanhada/fiscalizada pelo Sr. Paulo Sergio Costa, nomeado através da Portaria nº 019/2021-CMPO,
brasileiro, portador do RG nº. 1168056 e CPF/MF nº 008.652.072-59, Equipe de Apoio do Pregoeiro, telefone (69) 3344-1072 –, email
camaradepimenteiras@hotmail.com e pela Sr. Fernanda Ribeiro Eguez, nomeado através da Portaria nº 019/2021-CMPO, brasileiro,
portador do RG nº. 1125993e CPF/MF nº 005.002.272-50, Equipe de Apoio do Pregoeiro, telefone (69) 3344-1072 –, email
camaradepimenteiras@hotmail.com nos termos do Artigo 67 da Lei 8.666/93, que deverá atestar a entrega do objeto do presente
Contrato.
CLÁUSULA SETIMA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições ajustadas e da CONTRATADA perceber o valor
pactuado na forma e prazo estabelecidos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Constituem obrigações do CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento ajustado;
b) esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação ao fornecimento;
c) manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto contratado.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) entregar o objeto de acordo com as especificações do Anexo I do Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 e do Parágrafo Único da
Cláusula Primeira deste instrumento;
b) responsabilizar-se por todos os custos para o cumprimento da prestação obrigacional, incluindo mão-de-obra, seguros, encargos sociais,
tributos, transporte e outras despesas necessárias para o fornecimento do objeto do Contrato;
c) responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações decorrentes da inobservância da legislação em
vigor;
d) atender aos encargos trabalhistas;
e) assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus representantes, na execução
do objeto contratado, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos;
f) reconhecer o direito do CONTRATANTE de solicitar esclarecimentos, sempre que julgar necessário;
g) manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto contratado, ressalvados os casos determinados pela
urgência dos mesmos, cujos entendimentos verbais deverão ser confirmados por escrito, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis;
h) manter todas as condições exigidas para habilitação e qualificação exigidas no Edital do Pregão Presencial nº 01/2021, durante a vigência
do Contrato.
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CLÁUSULA OITAVA – DAS PENAS PELA INADIMPLÊNCIA
A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas no edital e neste contrato ou em outros que o
complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais da lei nº 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:
a) Advertência;
b) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente à parte
inadimplida;
c)
O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subseqüente
ao término do prazo ajustado;
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual, exceto prazo de entrega;
e) Caso a vencedora não efetue a entrega do objeto, incidirá multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da respectiva nota de empenho, por
inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis.
f)
a multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança administrativa ou judicial.
CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
Este contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 65 da Lei n.º 8.666/93 e alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de notificação Judicial da CONTRATADA,
nas seguintes hipóteses;
a) infrigência de qualquer obrigação ajustada.
b) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA.
c)
se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar qualquer direito decorrente deste
contrato.
d) os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n° 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por
inadimplemento de suas obrigações contratuais.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Caso ocorra a rescisão do Contrato, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA apenas os valores dos materiais entregues
e aceitos até a data respectiva.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações posteriores, na Lei nº
8.078, de 11.09.1990 – Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em outras referentes ao
objeto, ainda que não explicitadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS
A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita por meio de protocolo. Nenhuma outra forma será
considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICIDADE
Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no periódico dos Atos Oficiais do Município de Pimenteiras do Oeste - Ro pelo
CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, § 1º, da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida
subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
Parágrafo Primeiro: Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
f)
“prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de
servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
g) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
h) “prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes
ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
i)
“prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua
participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
j)
“prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do
organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática
prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover
inspeção.
Parágrafo Segundo: Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou
reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo
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determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa,
diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da
execução um contrato financiado pelo organismo.
Parágrafo Terceiro: Considerando os propósitos das cláusulas acima, a CONTRATADA concorda e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser
financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro
e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros
relacionados à licitação e à execução do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais:
a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da CONTRATADA, esta ficará impedida de
participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como sofrerá as penalidades previstas no Artigo n° 87 da Lei 8.666/93.
b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes da execução deste
contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE
relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PARTES INTEGRANTES
As condições estabelecidas no edital nº 01/2021 – pregão presencial e na proposta apresentada pela CONTRATADA são partes integrantes deste
instrumento, independentemente de transcrição.
PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos, quaisquer modificações que venham a ser necessárias
durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pelo CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas
gerais de serviços.
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DA SUCESSÃO E DO FORO
As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, obrigando-se por si e
seus sucessores ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Cerejeiras, Estado do Rondônia, não
obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para
receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas neste referido foro.
Pimenteiras do Oeste - Ro, xx de xx de 2021.

CONTRATADA

CONTRATANTE
TESTEMUNHAS:
____________________________
____________________________
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