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AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL PREGÃO Nº 010/2017

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2017
PROCESSO Nº 01.00466-000/2017

A CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, por intermédio da Comissão Permanente de
Licitações, através do Pregoeiro designado pelo Ato de n.º 031/CMPV-2017, publicada no
D.O.M. Nº 5.422 em de 29 de Março de 2017, folhas 26, torna público para o conhecimen-
to de todos os interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO, na for-
ma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste edital e
seus anexos, em conformidade com as Leis nº 10.52/0/2002 e nº 8.666/93, Lei Comple-
mentar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Resolução da Mesa Diretora nº. 565 de
25/02/2013 e Resolução 002/2017 de 26/01/2016, com:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MA-
TERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL POR
UM  PERIODO DE  12(DOZE)  MESES,  conforme  especificações  técnicas,  unidades  e
quantidades definidas no Anexo III (Modelo Proposta) do Edital – Especificações Téc-
nicas, observadas as demais prescrições contidas no Anexo I do Edital – Termo de Re-
ferência, os quais deverão ser minuciosamente observados pelos licitantes quando da
elaboração de suas propostas.

DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 17/11/2017; 
HORARIO: ÀS 09h30min.

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL:
Telefones: (0xx69) 3217-8058 e (0xx69) 2317-8058
E - mail: licitacao@portovelho.ro.leg.br
Endereço: Camara Municipal de Porto Velho - CMPV.
Sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL
Rua: Belém, nº 139 – Bairro Meu Pedacinho de Chão.
CEP: 76.820-734 – Porto Velho – RO
site: www.portovelho.ro.leg.br  – Acesso Identificado.

O EDITAL completo poderá ser obtido pelos interessados na Comissão Permanente de Li-
citação - CPL, em meio magnético, mediante entrega de um CD-R vazio e/ou Pen Drive,
de segunda a sexta-feira no horário das 08 às 14 horas no endereço acima, ou ainda pelo
endereço eletrônico:  http:www.portovelho.ro.leg.gov.br Quaisquer dúvidas contatar pelo
telefone (0XX69) 3217 –8058 nos horários anteriormente explicitados.

Porto Velho, 26 de outubro de 2017.

JOSE CELZIMARIO GOMES NAPOLIAO
Pregoeiro

http://www.portovelho.ro.leg.gov.br/
http://www.portovelho.ro.leg.br/
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MINUTA EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017

              SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2017
PROCESSO Nº 01.00466-000/2017

Regido pela Lei nº. 10.520/2002 Resolução da Mesa Diretora nº. 565 de 25/02/2013,
Resolução da Mesa Diretora nº 002/de 26/01/2017, subsidiariamente, pela Lei nº.

8.666/93 e Lei Complementar nº. 123/2006.

Objeto

O  presente  pregão  presencial  tem  por
objeto  o REGISTRO DE PREÇOS PARA
EVENTUAL  E  FUTURA  AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA
PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL
POR  UM  PERIODO  DE  12(DOZE)
MESES,  observadas  as  disposições  deste
instrumento e seus anexos, notadamente o
Anexo  I  (Termo  de  Referência  deste
edital),  parte  integrante  deste  edital,
independente de transcrição, para atender
as  necessidades  da  Câmara  Municipal  de
Porto Velho.

PREGÃO PRESENCIAL

SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DA DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO

Data: 17/09/2017 Horário de Início: -09h30m

Local:

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

– CMPV/CPL/PVH

Rua: Belém, nº 139 – Bairro Meu 

Pedacinho de Chão.

Telefone: (69) 3217 8058

Sala da Comissão Permanente de 

Licitações – CPL

Internet: www.portovelho.ro.leg.gov.br

E-mail: licitacao@portovelho.ro.leg.br

Recibo de Retirada de Edital 
Quando  o  Edital  for  retirado  pela
Internet,  o  recebido  deverá  ser
preenchido  na  integra  e  remetido  a  esta
Comissão  Permanente  de  Licitações,
enviando-os em tempo hábil,  scanneados
para  o  e-mail:
licitacao@portovelho.ro.leg.br. O  não
recebimento  exime  a  Comissão

http://www.portovelho.ro.leg.gov.br/
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Permanente de Licitação – CPL do envio de
eventuais  retificações  ocorridas  no
instrumento  convocatório,  bem  como  de
quaisquer informações adicionais.

Pregoeiro e Equipe de Apoio 

Pregoeiro:                JOSÉ CELZIMÁRIO
GOMES NAPOLIÃO

Equipe  de  Apoio:      NELSON  PUPP
JUNIOR
                              ROBERTO CARLOS

ILÁRIO SILVA

PORTARIA  DE  DESIGNAÇÃO  Nº

031/CMPV-2017,  D.O.M.  Nº  5.422  de  29

de Março de 2017, folhas 26.
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EDITAL DE PREGÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017

                               SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2017
PROCESSO Nº 01.00466-000/2017

1. PREÂMBULO

1.1 – A Câmara Municipal de Porto Velho, por intermédio da Comissão Permanente de
Licitações, através do Pregoeiro designado pelo Ato de Designação n.º 031/CMPV-2017,
D.O.M. Nº 5.422 de 29 de Março de 2017, folhas 26, torna público para o conhecimento
de todos os interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO, na forma
PRESENCIAL,  REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL
POR UM PERIODO DE 12(DOZE) MESES, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, confor-
me descrito neste edital e seus anexos, em conformidade com as Leis nº 10.520/2002 e
nº 8.666/93, com o Decreto Municipal nº 9.733/2005 e com a Lei Complementar nº 123
de 14 de Dezembro de 2006, Resolução da Mesa Diretora nº. 565 de 25/02/2013 e Reso-
lução da Mesa Diretora nº. 002/2017 de 26/01/2017. 

1.1.1 –  Os envelopes contendo a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação
definidos neste Edital e seus anexos, deverão ser entregues ao Pregoeiro até as 09h30m
horas do dia 17 de novembro de 2017, na sala da Comissão Permanente de Licitações
– CML, localizada à Rua Belém, nº 139, Bairro Meu Pedacinho de Chão, Porto Velho
– RO.

2. DO OBJETO

2.1 –  O presente pregão presencial tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA
EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA PARA
ATENDER  A  CÂMARA  MUNICIPAL  POR  UM  PERIODO  DE  12  (DOZE)  MESES,
Material de Consumo, conforme as necessidades da administração  e de acordo com
especificações consignadas no Anexo I (Termo de Referência deste edital).

3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 –  Se a contratação ocorrer neste exercício, às respectivas despesas decorrentes da
contratação, objeto desta licitação, correrão à conta dos recursos específicos consignados
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no orçamento da Câmara Municipal de Porto Velho, que tem como Projeto Atividade e
Elemento de Despesa, anexo I deste Edital – Termo de Referência. 

3.2 –  Os recursos orçamentários são provenientes do Projeto Atividade e Elemento de
Despesa a seguir exposto:

CÃMARA  MUNICIPAL  DE  PORTO  VELHO,  Programa/Atividade:  nº
01.01.122.0010.2.001 –  Administração  da  Unidade:  Elemento  de  Despesa  nº
33.90.30 – Material de Consumo.

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

4.1  –  Poderão  participar  deste  Pregão  empresas  cadastradas  no  Cadastro  Geral  de
Fornecedores  da  Câmara  ou  não,  que  atendam  as  exigências  constantes  no  Edital
conforme disciplina o§ 3° do artigo 32 da Lei 8.666/93.

4.2 –  Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas físicas e ainda, de
empresas  que  possuam  nos  seus  quadros,  funcionários  ou  servidores  da  CAMARA
MUNICIPAL DE PORTO VELHO, inclusive na condição de sócio ou dirigente, bem como as
enquadradas em quaisquer das hipóteses a seguir elencadas:
a) se encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução ou
liquidação;

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

c) que estejam com o direito de licitar e contratar com Administração Pública suspensa,
ou que por ela tenham sido declaradas inidôneas;

d) estrangeiras que não funcionem no País.

4.3 – O não comparecimento do Representante legal da Empresa Licitante, não impedirá
que  a  mesma  participe  normalmente  do  certame,  mas  impedirá  o  representante  de
manifestarem-se  na  apresentação  de  lances  verbais  e  demais  fases  do  procedimento
licitatório, bem como, a prática dos demais atos.

5. DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

5.1 – As microempresas, empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste
certame, e em conformidade com o que dispõe a Lei complementar nº 123 de 14 de
dezembro de 2006, deverão apresentar toda a documentação exigida no item 13 deste
Edital para  efeito  de comprovação  no envelope 1 – HABILITAÇÃO,  mesmo que  a
documentação relativa a regularidade fiscal apresente alguma restrição, ficando a mesma
subordinada aos seguintes procedimentos, obrigatoriamente:

5.1.1  –  Havendo  alguma  restrição  na  comprovação  da  regularidade  fiscal,  será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento
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da sessão, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

5.1.2  – A  não  regularização  da  documentação,  dentro  do  prazo  previsto  no  subitem
acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
neste Edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para a assinatura do contrato;

5.2 – Dos empates:

5.2.1 –  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 nesta Licitação;

5.3 – Havendo empates, o (a) Pregoeiro (a) procederá da seguinte forma:

5.3.1 –  A microempresa e 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;

5.3.2 – Não ocorrendo a contratação na forma do subitem anterior, serão convocadas as
demais microempresas e empresas de pequeno porte que porventura se enquadrem na
hipótese previstas no subitem 5.2.1 deste Edital, na ordem classificatória, para o exercício
do mesmo direito;

5.3.3  –  No  caso  de  equivalência  dos  valores  apresentados  pelas  microempresas,
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem
5.2.1 deste Edital, serão realizados sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro poderá apresentar melhor oferta;

5.3.4 –  Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem  5.3.1 deste
edital, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora
do certame;

5.3.5 – O disposto nos subitens acima somente se aplicará quando a melhor proposta
inicial não tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte;

5.3.6  –  A  microempresa,  empresa  de  pequeno  porte  mais  bem  classificada  será
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos
após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, depois do que, não poderá
mais reclamar os direitos previstos na Lei Complementar 123/2006;

6 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

6.1 –  No início da sessão, cada empresa licitante poderá credenciar  (Anexo II  deste
Edital) apenas um representante, o qual deverá identificar-se junto ao Pregoeiro quando
solicitado, exibindo a respectiva cédula de identidade ou documento equivalente, CPF, e
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comprovando,  por  meio  de  instrumento  próprio,  poderes  para  formulação  de  lances
verbais, oferta de descontos e para a prática dos demais atos do certame, quando deverá
apresentar também, cópia de tais documentos para que constem no processo;

6.2  –  Se  a  empresa  se  fizer  representar  por  procurador,  far-se-á  necessário  o
credenciamento através de outorga por instrumento público de procuração ou particular,
com firma reconhecida em cartório, com poderes para formular ofertas e lances de
preços, bem como, receber intimações, notificações, desistência ou não de recursos, ou
seja, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, quando terá que apresentar
cópia  do  documento  com cópia  da  cédula  de  identidade,  CPF,  para  que  constem no
processo;

6.3 – Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário,
deverá  apresentar  cópia  autenticada do  ato  de  constituição  da  empresa  ou  de
investidura que habilitem o representante, no qual estejam expressos seus poderes para
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, bem como, cópia
autenticada e legível da Cédula de Identidade, CPF, salientando que tais cópias ficarão no
processo;

6.4  –  Os  documentos  que  credenciam  o  representante  deverão  ser  entregues
separadamente dos envelopes de números 01 e 02;

6.5 – Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante;

6.6 – A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos subitens 6.2 e 6.3 deste
Edital, não implicará a exclusão da empresa em participar do certame, mas impedirá o
representante de manifestar-se na apresentação de lances verbais  e demais  fases do
procedimento licitatório, enquanto não suprida ou sanada a incorreção, na própria sessão;

6.7 – A licitante que não enviar à sessão o seu representante legal, ficara impedida de
participar da fase competitiva do PREGÃO, isto e, não poderá participar das fases livres,
como também ficará impedida de interpor recursos administrativos;

6.8 – Declarada aberta à sessão pelo (a) Pregoeiro (a), o (s) representantes (s) da (s)
licitante  (s)  apresentará  (ão)  declaração  dando  ciência  de  que  cumpre  (m)
plenamente os requisitos de habilitação (Anexo VII deste Edital) e entregará (ão)
os envelopes contendo a (s) proposta (s) de preços e os documentos de habilitação, não
sendo aceita, a partir desse momento, a admissão de novos licitantes.

6.9 –  Caso participem deste certame Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, as
mesmas deverão preencher e apresentar  no ato do credenciamento a Declaração de
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, constante do (Anexo IX deste Edital), para
que possam usufruir dos benefícios constantes da mencionada Lei, deverão ser entregues
separadamente dos envelopes de números 01 e 02;

7. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO

7.1 – Os documentos de habilitação e as propostas de preços deverão ser entregues em
02  (dois)  envelopes  distintos  e  separados,  datilografados  ou  digitados,  datados,
carimbados e assinados em formulário próprio  da proponente,  sem conter rasuras ou
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entrelinhas devidamente numeradas de modo a não conter folhas soltas, em envelopes
fechados preferencialmente com fita adesiva transparente no fecho e rubricados no fecho,
conforme descrição abaixo:

a) Envelope 1– Proposta de Preços;
b) Envelope 2–Documentos de Habilitação, composto pelos documentos de Habilitação
exigidos no item 13 deste Edital.

7.2 – Os envelopes deverão conter, ainda em sua parte externa, os dizeres:

ENVELOPE 01 – PROPOSTA DE PREÇOS
A
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017/CPL/CMPV/PVH.
REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2017/CPL/CMPV/PVH.

          DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 17/11/2017; 
          HORARIO: ÀS 09h30min.

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE

ENVELOPE 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
A
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017/CML/CMPV/PVH.
REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2017/CPL/CMPV/PVH.

          DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 17/11/2017; 
          HORARIO: ÀS 09h30min.

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE

7.3 – Não serão aceitos documentos e propostas transmitidos por Fax, Telegrama ou
outra forma que descaracterize o sigilo de seu conteúdo. Para efeito de remessa pelo
Correio,  os  envelopes  descritos  nas  alíneas  “a”  e  “b”  do  subitem  7.1  deste  Edital,
poderão ser acondicionados em um único envelope, desde que em seu sobrescrito venha
exposto seu conteúdo, que identificará a Licitação a que se refere.

8. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES

8.1 –  A reunião para recebimento e  abertura  dos envelopes contendo a Proposta  de
Preços e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida por um (a) Pregoeiro (a), em
conformidade com este Edital e seus Anexos, no local e horário determinados no subitem
1.1.1 deste Edital;

8.2 –  Inicialmente,  será aberto  o Envelope 01 – “Proposta de Comercial”  e,  após,  o
Envelope 02- “Documentos de Habilitação”.

8.3 –  Uma vez  abertos  os  envelopes  de  proposta,  não  caberá  desistência,  salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
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9. DA PROPOSTA DE PREÇOS

9.1  –  Envelope  1  –  Proposta  de  Preços  deverá  ser  apresentada  preferencialmente
utilizando o modelo constante do Anexo III – Quantitativo/Especificações, digitada
ou datilografada, redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões
técnicas de uso corrente, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente
datada e assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante legal da
licitante.

9.2 – Na Proposta de Preços deverão constar:

9.2.1  –  Razão  social  da  licitante,  nº  do  CNPJ/MF,  endereço  completo,  telefone  e,  se
possível, fax para contato, endereço eletrônico (e-mail), nº da conta-corrente, agência e
respectivo Banco;

9.2.2 – nome, nº do CPF, nº da Carteira de Identidade, domicílio e cargo na empresa do
signatário do contrato a ser assinado;

9.2.3 – Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a  60 (sessenta)
dias corridos, a contar da data de sua apresentação;

9.2.4 – Uma única cotação,  com preços unitários e totais por item e preço global
do  Lote,  em  moeda  corrente  nacional,  expressos  em  algarismos,  sem  previsão
inflacionária.  Em  caso  de  divergência  entre  os  valores  unitários  e  totais,  serão
considerados os primeiros. O valor total do item deverá ser escrito em algarismo e por
extenso, em caso de divergência, prevalecerá o valor escrito por extenso;

9.2.5 – As licitantes deverão apresentar dentro do envelope de Proposta a  Declaração
de Elaboração Independente de Proposta ANEXO V deste Edital, confeccionado em
papel timbrado da empresa e obrigatoriamente assinada pelo seu representante legal ou
mandatário, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO;

9.3 – Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais
como: custos  diretos  e  indiretos,  tributos  incidentes,  taxa  de  administração,  serviços,
encargos  sociais,  trabalhistas,  seguros,  treinamento,  lucro  e  outros  necessários  ao
cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos;

9.4 – Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou
incorretamente cotados que não tenham sido objeto de desclassificação no julgamento
das propostas,  serão considerados como inclusos nos preços,  não sendo considerados
pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo o fornecimento ser executado
sem ônus adicionais;

9.5- A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;

9.6- Serão  desclassificadas  as  propostas  que  não  atenderem  as  especificações  e
exigências  do  presente  Edital  e  de  seus  Anexos  e  que  apresentem  omissões,
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;
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10. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

10.1  –  O  Pregoeiro  procederá  à  abertura  dos  envelopes  que  contêm  as  propostas
comerciais avaliando o cumprimento das condições exigidas neste edital;

10.2  –  O Pregoeiro  classificará  o  autor  da  proposta  de  MENOR PREÇO POR ITEM
aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até
10% (dez por cento) à proposta de MENOR PREÇO POR ITEM, para participarem dos
lances verbais.

10.3 – Se não houver, no mínimo 3 (três) propostas de preços nas condições definidas na
cláusula  anterior,  o Pregoeiro  classificará  as  melhores  propostas  subsequentes,  até  o
máximo de 3 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que
sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas;

10.4  –  Caso  duas  ou  mais  propostas  comerciais  em igualdade  de  condições  fiquem
empatadas,  nas  condições  previstas  no  subitem  10.3  deste  Edital,  todas  poderão
participar da respectiva fase de lances;

10.5  –  A  Licitante  que  desistir  de  sua  proposta  escrita  estará  sujeita  às  sanções
administrativas previstas neste edital.

11. DOS LANCES VERBAIS

11.1 –  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:

11.1.1 – O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas, a
formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de MAIOR PREÇO
POR ITEM e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio
no caso de empate de preços;

11.1.2 – A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação
de  lance em relação  aos  demais  empatados,  e  assim sucessivamente até  a  definição
completa da ordem de lances;

11.1.3 – Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores
a proposta de MENOR PREÇO POR ITEM;

11.1.4 –  A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes
dessa etapa declinarem da formulação de lances;

11.2 –  O Pregoeiro poderá negociar com autor da oferta de menor valor com vistas à
redução do preço;
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11.3 – Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor
preço, decidindo motivadamente a respeito;

11.4  –  Não  poderá  haver  desistência  dos  lances  ofertados,  sujeitando-se  a  Licitante
desistente  às  penalidades  legais  e  às  sanções  administrativas  neste  Instrumento
Convocatório;

11.5  –  A  desistência  em apresentar  lance  verbal,  quando  convocado  pelo  Pregoeiro
implicará na exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último
preço apresentado pela licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas;

11.6 –  Caso  não  se  realizem lances  verbais,  será verificada a  conformidade  entre  a
proposta escrita e o valor estimado para a contratação.

12. DO JULGAMENTO

12.1 – O critério de julgamento será exclusivamente o de MENOR PREÇO POR ITEM,
para os itens licitados;

12.2 –  Encerrada a etapa de lances, a licitante vencedora deverá apresentar, no prazo
máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o encerramento da sessão, uma nova proposta
de preços com os valores readequados ao que foi ofertado no lance verbal;

12.3 –  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;

12.3.1 – Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos deste
edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá
ser aceita;

12.3.2 –  Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado visando à confirmação das
suas condições habilitatórias;

12.3.3 –  Constatado o atendimento pleno das exigências editalícias, será declarada a
proponente vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta;

12.3.4  –  Se  a  oferta  não  for  aceitável  ou  se  a  Licitante  desatender  às  exigências
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando 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  a  este  Instrumento
Convocatório,  sendo  a  respectiva  Licitante  declarada  vencedora  e  a  ela  adjudicado  o
objeto do certame;

12.3.5  –  Apurada  a  melhor  proposta  que  atenda  a  este  edital,  o  Pregoeiro  poderá
negociar para que seja obtido um melhor preço;
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12.3.6 – 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 pelo
Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes;

12.3.7  –  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.

13. DA HABILITAÇÃO

13.1 – Os Documentos exigidos para Habilitação, deverão estar contidos no Envelope nº
02, em sua forma original ou por qualquer processo de cópia autenticado por Cartório
competente, ou ainda, autenticados por servidor pertencente à CPL/CMPV,  se possível
com  24  (vinte  e  quatro)  horas  de  antecedência,  mediante  apresentação  e
conferência dos originais, passível de  desclassificação do certame pelo(a) pregoeiro(a).
Os documentos de habilitação são abaixo discriminados:

13.2 – Para comprovação da Regularidade Jurídica;

13.2.1 – Registro Comercial, no caso de empresa individual;

13.2.2  –  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;

13.2.3 – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício;

13.3 – Para comprovação da Regularidade Fiscal

13.3.1 – Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;

13.3.2 – Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com objeto contratual (Alvará ou Sintegra);

13.3.3 – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de
Certidão Conjunta de débitos relativos a Tributos Federais  e a Divida Ativa da União,
Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos Negativos;

13.3.4 – Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação
de  Certidão Negativa ou Positiva com efeito negativa de Débitos e Tributos Estaduais
com finalidade específica para participar de licitação junto a órgãos públicos, expedida
pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente;

13.3.5 – Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação
de Certidão Negativa ou Positiva com efeito negativa de Tributos Municipais, expedida pela
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Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente;

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

13.3.7 –  Prova de regularidade relativa à  Seguridade Social (INSS), demonstrando
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

13.3.8 – Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, mediante apresentação
de Certidão Negativa de Tributos Trabalhista, ou Positiva com efeito negativa expedida
pela Justiça do Trabalho, do domicílio ou sede da proponente;

13.4 – Documentações relativas à Qualificação Técnica

13.4.1 – Apresentação de atestado de capacidade técnica, exclusivamente em nome
da licitante, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem o
fornecimento de produtos compatíveis com o objeto da presente licitação;

14.4.1.1 –  Os atestados emitidos por  pessoa jurídica de direito privado deverão,
obrigatoriamente, estar em papel timbrado com a identificação e endereço da emitente, o
nome  completo  do  signatário,  bem  como  reconhecimento  em  cartório  da  assinatura
aposta, estando as informações ali contidas sujeitas à verificação de sua veracidade por
parte da CPL/CMPV/PVH;

13.5 – Da Comprovação da Qualificação Econômica financeira

13.5.1  –  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;

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

13.5.1.2 – 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; ou
 – registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou
 – por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da 
licitante.

b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

 – por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente  autenticado  ou  registrado  na  Junta  Comercial  da  sede  ou  domicílio  da
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licitante ou em outro órgão equivalente.

13.5.2 –  O licitante  terá sua situação financeira  avaliada,  com base na obtenção de
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que
um (> 1), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

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

13.5.3 – O fornecedor que apresentar os índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que um (> 1), para confirmações dos mesmo, será
auxiliado pela Divisão de Contabilidade da CÂMARA MUNICIPAL DE PROTO VELHO terá sua
situação financeira avaliada automaticamente pelo sistema, com base nas fórmulas acima.

13.5.4 –  A licitante que apresentar resultado igual a 1 (um), em qualquer dos índices
referidos no subitem anterior, quando de sua habilitação deverá comprovar, por meio de
balanço  patrimonial  do  último  exercício  social,  patrimônio  líquido  mínimo  no  valor
correspondente a 10% do valor do montante da contratação;

13.5.5 –  Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial,  expedida pelo
Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, expedida no domicílio da pessoa jurídica
com data de expedição limitada a 30 (trinta) dias;

13.6 – outros documentos relativos à Habilitação

13.6.1 – Em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da C. F., a licitante
deverá apresentar  declaração,  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 deste Edital.

13.6.2  –  Declaração  de  Inexistência  de  Fato  Superveniente impeditivo  de
habilitação, na forma do Art. 32, § 2º, da Lei 8.666/93, conforme modelo constante do
Anexo VII do presente Edital;

13.7 – Disposições Gerais da Habilitação

13.7.1  –  Não serão  aceitos  protocolos  de  entrega  ou solicitações  de  documento  em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos;

13.7.2 – Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta, ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital  e seus anexos, o Pregoeiro considerará o proponente
inabilitado;
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13.7.3  –  Os  documentos  necessários  à  Habilitação  deverão  ser  apresentados  em
envelope indevassável, fechado, contendo identificação do proponente na face externa,
conforme previsto no subitem 7.2 deste Edital;

13.7.4 – Caso a licitante não atenda as exigências de habilitação nos termos de art. 4º
inciso XIII, da Lei 10.520, de 17 de Julho de 2002, será DECLARADA INABILITADA por
ato do ou (a) Pregoeiro após o devido registro em ata.

13.7.5 – Ao pregoeiro é reservado o direito de solicitar o original de quaisquer
documentos, sempre que tiver dúvida e julgar necessário.

14. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

14.1 –  Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os
termos do presente Edital por irregularidade, protocolizando o pedido em até (02) dois
dias úteis antes  da  data  fixada  para  a  realização  do  certame,  junto  à  Comissão
Permanente de Licitações – CPL/CMPV/PVH, situada no endereço constante no  subitem
1.1.1 deste edital,  cabendo ao Pregoeiro decidir  sobre a petição. Demais informações
poderão ser obtidas pelos telefones (69) 3217-8058;

14.2 – Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que não
apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes neste Edital até o segundo
dia  útil que  anteceder  à  data  de  realização  do  Pregão.  Sendo  intempestiva,  a
comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame;

14.3 – A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do
processo licitatório; 

14.4 – Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 1 (um) dia útil;

14.5 –  Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.

15. DOS RECURSOS

15.1  –  Declarada  a  vencedora,  qualquer  licitante  poderá  manifestar  imediata  e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três)
dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo
intimados  para  apresentar  contrarrazões  em igual  número  de  dias,  que  começarão  a
correr  do  término  do  prazo  do  recorrente,  sendo-lhes  assegurada  vista  imediata  dos
autos;
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15.2 –  A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo (a)
pregoeiro (a) ao vencedor;

15.3 – O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento;

15.4 –  Não serão reconhecidos os recursos interpostos, cujos respectivos prazos legais
estejam vencidos e, ainda,  se subscritos por procurador não habilitado legalmente no
processo para responder pela licitante.

15.5 – Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da
licitação ao licitante vencedor;

15.6 – Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados,
na Comissão Permanente de Licitações, da Câmara Municipal de Porto Velho – CMPV, sito
à Rua Belém, nº 139 – Bairro Embratel Telefone: (69) 3217-8058– Porto Velho/RO.

16 – DA INALTERABILIDADE DO OBJETO

16.1 –  É vedado o recebimento de  PRODUTOS que possuam marca ou características
diversas  das  constantes  na  proposta,  bem como descaracterize  de  qualquer  forma o
objeto licitado, salvo por ocorrência de fato superveniente ou por motivo de força maior,
devidamente justificado, e aceito pela Administração.

17 – DA FORMA DE ENTREGA E RECEBIMENTO

17.1 – Os eventuais fornecimentos oriundos desa Licitação ocorrerão da seguinte forma:

17.1.1  –  Quando  da  Solicitação  pela  Câmara  Municipal  de  Porto  Velho,  os  itens  de
material  de consumo serão solicitados mediante a emissão de empenho, observado o
quantitativo empenhado, obedecendo ainda, aos seguintes procedimentos:

17.1.2 – A entrega deverá ser realizada no prazo máximo de 30 (trinta) dias contadas do
recebimento do empenho para fornecimento.

17.1.3 – Os produtos solicitados neste subitem serão recebidos por comissão designada
para este fim, que deverá proceder a verificação dos produtos, no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, quando será atestado o recebimento;

17.1.4 – Por ocasião do recebimento, caso seja detectado que os produtos não atendem
as especificações do objeto solicitado, deverá a Administração rejeitá-lo, integralmente ou
em parte, obrigando-se a licitante a providenciar a substituição do produto não aceito, no
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
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18 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

18.1 –  Os pagamentos serão realizados após o recebimento dos produtos,  quando o
processo será instruído com a respectiva Nota Fiscal/Fatura devidamente certificada pela
Comissão  de  Recebimento,  Fiscalização  e  Certificação  ou  documento  equivalente  com
registro de despesas devidamente liquidada, observando-se ainda o cumprimento integral
das disposições contidas neste Instrumento, bem como, neste Edital de Licitação e seus
anexos, após o que os autos serão encaminhados ao Departamento Financeiro para fins
de pagamento;

18.2 – A CMPV efetuará o pagamento em até 15 (dias) dias úteis contados da data da
liquidação da despesa;

18.3 – O pagamento será efetuado mediante as seguintes condições:

18.4.1 – Conforme solicitado para os itens, observando ainda, as seguintes condições:

18.4.2  –  Deverá  ser  efetuada  a  apresentação  pela  futura  contratada  junto  ao
Departamento Administrativo da CMPV a respectiva Nota Fiscal relativa ao fornecimento,
acompanhada da nota de empenho emitido no período;

18.4.3  –  Cabe à  Administração  aceitar  a  relação  de  fornecimentos  apresentada  pela
futura  contratada  de  forma  integral  ou  rejeitar  no  todo  ou  em parte,  autorizando  a
emissão de Nota Fiscal no valor da aferição definitiva para efeito de pagamento;

18.4.4 – O pagamento será efetuado até 15º (décimo quinto) dia após apresentação da
Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela Comissão de Recebimento, Fiscalização e
Controle, no valor correspondente aos fornecimentos realizados no período;

18.5 –  No texto da Nota Fiscal/Fatura deverão constar obrigatoriamente as seguintes
referências:

a) Objeto da aquisição;
b) Número do processo que deu origem à contratação;
c) Número do empenho;
d) Número do registro de preço ou contrato, caso necessário.

18.6 –  Por ocasião do pagamento a futura contratada deverá apresentar com a Nota
Fiscal  certidões  negativas  (Municipal,  Estadual,  Federal),  INSS,  FGTS,  Falência  e
Concordata, além da Certidão Negativa de Dívidas Trabalhistas.

18.7 – Não haverá sob nenhuma alegação pagamentos antecipados.

19 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

19.1 Efetuar a entrega dos materiais em perfeitas condições, no prazo e local indicados
neste  Termo de  Referencia,  em estrita  observância  das  especificações  do  Edital  e  da
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proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações
da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia, se houver;

19.2 Nos casos de recusa do produto, a contratada terá prazo de 03 (três) dias úteis para
providenciar  a  sua  substituição,  contados  a  partir  da  comunicação  escrita,  feita  pela
Comissão de Recebimento, sob pena de ser considerada em atraso quanto à obrigação
contratual.

19.2.1 Caso o atendimento do chamado e/ou à correção do defeito não seja realizada
dentro do prazo, a Contratada ficará sujeita à multa estabelecida neste edital. 

19.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os
artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

19.4 O  dever  previsto  no  subitem  anterior  implica  na  obrigação  de,  a  critério  da
Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias, o produto em desconformidade que for entregue;

19.5 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto
da presente licitação;

19.6 Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede  a  data  da  entrega,  os  motivos  que  impossibilitem o  cumprimento  do  prazo
previsto, com a devida comprovação;

19.7 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

19.8 Não  transferir  a  terceiros,  por  qualquer  forma,  nem  mesmo  parcialmente,  as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada,
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

19.9 Responsabilizar-se  pelas  despesas  dos  tributos,  encargos  trabalhistas,
previdenciários,  fiscais,  comerciais,  taxas,  fretes,  seguros,  deslocamento  de  pessoal,
prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do
contrato.

20 – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO 

20.1 – Além daquelas determinadas por leis decretos, regulamentos e demais disposições
legais a Contratante se obrigará:

20.1.1 – Proporcionar todas as facilidades para o fiel cumprimento das obrigações dentro
das normas e condições estabelecidas neste edital;

20.1.2  –  Receber  os  produtos  entregues  pela  futura  contratada,  desde  que  em
conformidade com as disposições constantes deste Edital, do Termo de Referência, bem
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como, da Ata de Registro de Preços;

20.1.3  –  Efetuar  regularmente  o  pagamento  do  objeto  da  contratação,  desde  que
atendidas  às  disposições  constantes  deste  Edital  de  Licitação,  bem como,  da  Ata  de
Registro de Preços;

20.1.4  – Expedir os empenhos/requisições destinadas ao fornecimento;

20.1.5 – Comunicar à empresa vencedora toda e qualquer ocorrência relacionada com a
aquisição do(s) produtos(s);

20.1.6 – Efetuar o pagamento da empresa vencedora em conformidade ao estabelecido
neste edital;

20.1.7 – Rejeitar, no todo ou em parte, o produto que a empresa vencedora entregar fora
das especificações, conforme anexo I deste Edital.

21 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

21.1 – Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Registro de
Preços, serão aplicadas à empresa contratada que incorrer em inexecução total ou parcial
da prestação as penalidades previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002, e nos artigos 86 e
87  da  Lei  nº  8.666/93,  aplicando-se  ainda,  as  seguintes  sanções  administrativas,
garantida sempre a ampla defesa e o contraditório;

a) advertência;

b) multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor total do Contrato, em
caso de atraso até 2 (dois) dias para  entregar os produtos a contar do prazo estipulado
em cada  ordem de  fornecimento  emitida,  ou  descumprimento  de  qualquer  obrigação
assumida;

c) multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, do valor total do Contrato, em caso de
atraso superior a 2 (dois) dias para iniciar os serviços, a contar do prazo estipulado em
cada ordem de fornecimento emitida com base no artigo 86, da Lei nº 8.666, de 1993, até
o limite de 10% (Dez por cento);

d) Multa de 10% (dez por cento) do valor contratado, no caso de recusa injustificada para
a assinatura do contrato;

e) Multa de 10% (dez por cento) por cento do valor contratado, no caso de inexecução
total do contrato, independentemente de rescisão unilateral e demais sanções previstas
em lei;

f) Multa de 10% (dez por cento) por cento do valor contratado, no caso do licitante dar
causa à rescisão do contrato;

g) suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com o
Município, por prazo de até 02 (dois) anos;
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h)  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante o Município, depois de ressarcido dos prejuízos causados e depois de
decorrido o prazo da sanção aplicada na letra anterior.

21.2 – Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o
contrato, deixar de entregar documentação exigida neste Edital, apresentar documentação
falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer  declaração
falsa ou cometer fraude fiscal,  garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de
licitar e de contratar com a Câmara Municipal de Porto Velho pelo prazo de até cinco anos,
sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais cominações
legais.

21.3 –  As multas serão aplicadas após regular processo administrativo. A multa será
deduzida do valor líquido do faturamento da Contratada. Caso o valor do faturamento seja
insuficiente para cobrir a multa, a Contratada será convocada para complementação do
valor homologado;

21.4 –  As sanções administrativas  previstas  neste  edital  são independentes  entre  si,
podendo ser  aplicadas  isoladas  ou cumulativamente,  sem prejuízo  de  outras  medidas
legais cabíveis, garantida a prévia defesa.

21.5 –  No caso de aplicação de multa em casos não previstos nas letras acima, será
observado percentual de 2% (dois por cento) quando a empresa contratada:

a) recusar-se a fornecer o produto contratado, sem prejuízo das demais sanções legais
cabíveis;

b) prestar informações inexatas ou causar embaraços ou desatender às determinações da
fiscalização;

c)  transferir  ou  ceder  suas  obrigações,  no  todo  ou  em  parte  a  terceiros,  sem  a
concordância expressa do Município;

d) negociar com terceiros as faturas emitidas contra o Município;

e) desatender às determinações da fiscalização;

21.6 – As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o
motivo, não podendo ultrapassar a 10% do valor da Nota de Empenho, sem prejuízo da
cobrança de perdas e danos que venha a ser causado ao interesse público.

21.7 – A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato a
punir  comunicado  por  escrito  pela  contratante  à  empresa  contratada,  após  o  regular
processo administrativo.

21.8 –  As penalidades aplicadas só poderão ser  relevadas nos casos de força maior,
devidamente comprovado, a critério do Município.

21.9 – O prazo para apresentação de recursos das penalidades aplicadas é de 05 (cinco)
dias úteis, contados da data de recebimento da notificação.
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22 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

22.1  –  A  presente  licitação  somente  poderá  ser  revogada por  razões  de  interesse
público,  decorrentes  de  fatos  supervenientes  devidamente  comprovadas,  ou  ainda,
anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente comprovado;

22.2 – Para contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á  do  vencimento,  e  considerar-se-ão  os  dias  consecutivos, exceto quando
explicitamente disposto em contrário, ou seja, quando houver expressamente outra forma
de contagem ou ainda a expressão dias úteis;

22.3 –  A contagem dos  prazos somente se inicia e vence em dia de expediente neste
MUNICÍPIO  DE  PORTO  VELHO,  do  qual  também  deverá  ser  observado  o  horário  de
atendimento ao público;

22.4 – A participação nesta licitação implica em total aceitação das normas contidas neste
Edital. 

22.5 –  As despesas de elaboração das propostas para este certame licitatório serão de
exclusiva responsabilidade da licitante, não conferindo direito a qualquer indenização ou
ressarcimento;

22.6 – A licitante 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 da proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a
vencedora, implicará no cancelamento da respectiva Ata de Registro de Preço, ou, se for o
caso,  na  anulação  do  empenho  ou  na  rescisão  contratual,  sem  prejuízo  das  demais
sanções cabíveis;

22.7 – O pregoeiro se reserva no direito de exigir em qualquer época ou oportunidade, a
exibição  de  documentos  ou  prestação  de  informações  complementares  que  julgar
necessários  ao  perfeito  esclarecimento  e  comprovação  da  documentação  apresentada,
além de proceder diligências e verificações, na forma da lei;

22.8 – O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente
formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação
vigente e não comprometa a lisura da licitação;

22.9  –  As  proponentes  intimadas  para  prestar  quaisquer  esclarecimentos  adicionais
deverão  fazê-lo  no  prazo  determinado  pelo  ou  Pregoeiro(a),  sob  pena  de
desclassificação/inabilitação.  O Pregoeiro  reserva-se o  direito  de solicitar  o  original  de
qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário;

22.10 –  O ou Pregoeiro(a) poderá subsidiar-se em pareceres emitidos por técnicos ou
especialistas no assunto objeto desta licitação;

22.11 – As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as proponentes, desde que não comprometam o interesse da
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Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação;

22.12  –  Qualquer  pedido  de  esclarecimento  em  relação  a  eventuais  dúvidas  na
interpretação do presente Edital e seus anexos, deverá ser encaminhado, por escrito, ao
Pregoeiro, no endereço Rua Belém, nº 139- Bairro Pedacinho de Chão, Porto Velho/RO,
até dois dias úteis antes da data de abertura do PREGÃO;

22.13 – Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes nas Leis 10.520/2002 e
8.666/93 e nos Decreto Municipal nº 9.733/2005 e 10.540/2006;

22.14 – Integram este ato convocatório os seguintes anexos:

a) ANEXO I – Termo de Referência;
b) ANEXO II – Modelo Solicitação de Credenciamento;
c) ANEXO III – Quantitativos/Especificações;
d) ANEXO IV – Modelo de Procuração;
e) ANEXO V – Modelo de Declaração Independente de Proposta;
f) ANEXO VI – Modelo de Declaração de que não possui empregado menor de 18 anos;
g) ANEXO VII – Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação;
h) ANEXO VIII – Declaração de Inexistência de Fato Superveniente;
i) ANEXO IX – Declaração de ME’s, EPP’s;
j) ANEXO X – Minuta da Ata de Registro de Preço do Pregão 007/CMPV-2017. 
k) ANEXO XI – Minuta do Contrato.

Porto Velho __ de _____________ de 2017.

JOSÉ CELZIMÁRIO GOMES NAPOLIÃO
PREGOEIRO/CPL/CMPV



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
 Comissão Permanente de Licitações – CPL

PROC. Nº01.00466-000/2017

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 37/2017

1 OBJETO
O presente Termo tem por objeto registrar preços para futuro e eventual fornecimento de
Material de Consumo – Itens de Limpeza visando suprir as necessidades da administração
do Legislativo Municipal com qualidade, eficiência e rapidez em suas atividades, baseado
no levantamento realizado pelo Setor de Almoxarifado e Patrimônio designada pelo Memo-
rando nº 472/DAF-CMPV-2017, por um período de 12 (doze) meses.

2 JUSTIFICATIVA
A presente aquisição é justificada pela necessidade de aquisição de materiais necessários
para reposição do estoque do Almoxarifado para atender as demandas da CMPV, visando
manter o pleno funcionamento das atividades administrativas e legislativas, dando supor-
te às tarefas e ações operacionais, limpeza dos ambientes individuais e coletivos, de uso
pessoal e comum, higienização e odorização dos banheiros e demais ambiências por perí-
odo de 12 (doze) meses. A aquisição obedecerá ao princípio da economicidade e ao crité-
rio da proposta menos onerosa e serão realizados obedecendo ao critério do menor preço
global nos itens descritos neste Termo de Referência. Espera-se com isso conseguir a pro-
posta mais vantajosa e apropriada para a Administração Pública, melhor alocando os re-
cursos públicos, fator indispensável à boa gestão administrativa desta CMPV. 

3 PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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3.1 Se a contratação ocorrer ainda neste exercício, as respectivas despesas decorrentes
da  contratação  para  aquisição  do  (s)  material  (is)  solicitados,  correrão  a  conta  dos
recursos específicos consignados no orçamento desta CMPV.
3.2 Os recursos orçamentários serão provenientes dos projetos atividades e elementos de 
despesa a seguir:

Projetos Atividade: Administração da Unidade – 01.01.01.122.010.2.2.001
Elemento de Despesa: Material de Consumo – 3.3.90.30
Fonte: 100 – Recursos do Tesouro (próprio)

4 CONDIÇÕES DE ENTREGA
41 Os materiais deverão ser entregues na sede da Câmara Municipal de Porto Velho, no
endereço:  Rua Belém 139 – Bairro Embratel – Porto Velho-RO, no horário das
08:00 horas às 14:00 horas.
4.2 O fornecimento será efetuado mediante solicitação através de requisição encaminhada
a CONTRATADA conforme a necessidade, com prazo de entrega não superior a 03 (três)
dias, iniciados e contados a partir do recebimento da Nota de Empenho (Lei Federal nº
8.666/93, Art. 62) ou da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso.
4.3 No caso de produtos perecíveis e gêneros alimentícios (Lei Federal nº 8.666/93, Art.
24, inciso XII),  o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 80%
(oitenta por cento) do prazo total recomendado pelo fabricante.
4.4 Em casos de gêneros alimentícios deverão ser de primeira qualidade (Lei Federal nº
8.666/93, Art.  24, inciso XII),  atendendo ao disposto na legislação de alimentos com
característica  de  cada  produto  (organolépticas,  físico-químicas,  microbiológicas,
microscópicas, toxicológicas), estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
ANVISA,  Ministério  da  Agricultura/Pecuária  e  Abastecimento  e  pelas  Autoridades
Sanitárias  Locais  para  cada  gênero  descrito  conforme  tabela  de  especificação  e
quantidades e registro no órgão fiscalizador quando couber (SIM, SIE, SIF).
4.5 Só será aceito o fornecimento dos produtos que estiverem de acordo com o item
anterior  e  as  especificações  mínimas  exigidas  abaixo:  Identificação  do  produto;
embalagem original e intacta; data de fabricação; data de validade; peso líquido; Número
do Lote; Nome do fabricante; Registro no órgão fiscalizador (SIM, SIE e SIF), quando
couber.

5 RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
5.1 Os materiais serão recebidos:
Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as

especificações constantes do Edital e da proposta.
Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do

Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 03 (três) dias do
recebimento provisório.

Rejeitado, quando não atendidos os requisitos previstos neste Termo de Referência.

5.2 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida
dentro  do  prazo  fixado,  reputar-se-á  como  realizada,  consumando-se  o  recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo.
5.3 Para fins de certificação do recebimento de material, obras e serviços no qual o valor
de sua aquisição seja superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), este, obrigatoriamente
será confiado a uma comissão de recebimento designada pela autoridade competente,
composta de 03 (três) membros, com o objetivo em da quitação no recebimento dos
bens/serviços, tudo de conformidade com as determinações contidas no art. 15 § 8º da
Lei de Licitação nº 8.666/934 e suas alterações; 
5.4 O recebimento de materiais, obras e serviços cujo valor de sua aquisição seja inferior
a  R$  80.000,00  (oitenta  mil  reais),  este,  será  objeto  de  confiabilidade  do  Diretor
Administrativo  – DA,  de  conformidade  com  o  que  preceitua  o  caput  do  art.  74  em
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consonância com as observações previstas n os incisos “I, II e III” da Lei de Licitações nº
8.666/93;
5.5 Ocorrendo qualquer divergência, ficam suspensos os prazos para emissão do Termo de
Recebimento  Definitivo,  até  que  a  empresa  providencie  as  medidas  saneadoras
necessárias a sua regularização formal, não implicando qualquer ônus para esta Câmara
Municipal.
5.6  A  substituição  dos  produtos  rejeitados  em que  se  verificarem vícios,  defeitos  ou
incorreções deverá ocorrer em um prazo máximo de 05 (cinco) dias.

6 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
6.1 Efetuar a entrega dos materiais em perfeitas condições, no prazo e local indicados
neste  Termo de  Referencia,  em estrita  observância  das  especificações  do  Edital  e  da
proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações
da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia, se houver;
6.2 Nos casos de recusa do produto, a contratada terá prazo de 03 (três) dias úteis para
providenciar  a  sua  substituição,  contados  a  partir  da  comunicação  escrita,  feita  pela
Comissão de Recebimento, sob pena de ser considerada em atraso quanto à obrigação
contratual.
6.2.1 Caso o atendimento do chamado e/ou à correção do defeito  não seja realizada
dentro do prazo, a Contratada ficará sujeita à multa estabelecida neste edital. 
6.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os
artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
6.4  O  dever  previsto  no  subitem  anterior  implica  na  obrigação  de,  a  critério  da
Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias, o produto em desconformidade que for entregue;
6.5 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da
presente licitação;
6.6  Comunicar  à  Administração,  no  prazo  máximo  de  24  (vinte  e  quatro)  horas  que
antecede  a  data  da  entrega,  os  motivos  que  impossibilitem o  cumprimento  do  prazo
previsto, com a devida comprovação;
6.7 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
6.8  Não  transferir  a  terceiros,  por  qualquer  forma,  nem  mesmo  parcialmente,  as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada,
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
6.9 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia
e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

7 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1 Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
7.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitação e recebimento definitivos; 
7.3 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada;
7.4 Efetuar o pagamento no prazo previsto.

8 DO PAGAMENTO
8.1 O pagamento será efetuado pela Divisão Financeira da Câmara Municipal de Porto
Velho, através ordem bancária em nome da empresa vencedora, no prazo de até o 10º
(décimo) dia útil consecutivo, contados da emissão do Termo de Recebimento Definitivo
dos materiais, mediante parecer emitido pelo Controle Interno da CMPV e, verificação da
legalidade do ato comprovando a entrega dos materiais conforme nota fiscal, devidamente
descrita  quanto  ao  objeto  ou  serviço,  certificada  e  apresentação  das  certidões  de
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regularidades  fiscais,  devendo  o  licitante  fornecer  o  número  da  conta,  o  número  da
agência e o nome do banco.
8.2  Nenhum  pagamento  será  efetuado  à  licitante  vencedora  enquanto  pendente  de
liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade
ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preço

9 MEDIDAS ACAUTELADORAS
9.1 Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem
a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras,
inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a
ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

10 DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Termo de Referência, será aplicado
às  penalidades  previstas  no  artigo  87  da  Lei  8.666/93  pelo  não  cumprimento  das
obrigações assumidas, sem prejuízo da responsabilização civil e criminal, ficando desde já
consignada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total  adjudicado, observadas
ainda as penalidades previstas no artigo 7º da Lei nº. 10.520/02 e art. 28, do Decreto
Federal nº. 3.555/2000, conforme o caso;
10.2 A disciplina das demais infrações e sanções administrativas aplicáveis serão previstas
no Edital no curso da licitação e contratação.

Porto Velho – RO, 04 de Setembro de 2017. 

__________________________
EDUARDO PIRES

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E
FINANCEIRO – DAF

AUTORIZO A DESPESA, com base no Art. 38. Lei n.º 8.666/93:

__________________________
MAURÍCIO CARVALHO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
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ANEXO I  DO TR – DESCRITIVO DO OBJETO

Item Descrição Unidade Quantidade

01

DESODORIZADOR  AMBIENTAL  (BOM AR),
AEROSOL, SEM CFC. ESSÊNCIAS SUAVES.
APLICAÇÃO: AROMATIZADOR AMBIENTAL,
FRASCO  MÍNIMO  360  ML.  EMBALAGEM
COM  IDENTIFICAÇÃO  DO  PRODUTO,
MARCA  DO  FABRICANTE,  DATA  DE
FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE NÃO
INFERIOR  A  12  MESES  DA  DATA  DA
ENTREGA.

 UNIDADE 600

02

DESODORIZADOR SANITÁRIO TIPO PEDRA
SANITÁRIA,  ARREDONDADA  COM
SUPORTE.  ASPECTO  FÍSICO:  TABLETE
SÓLIDO DE 35G. APLICAÇÃO: PARA VASO
SANITÁRIO. FRAGÂNCIA DIVERSAS. 

UNIDADE 2.400

03 LIMPA VIDRO LIQUIDO, ACONDICIONADO
EM  FRASCO  PLÁSTICO  DE  500  ML,
CONTENDO  EM  SUA  COMPOSIÇÃO:

UNIDADE 135
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ALCOOL/ETANOL, SOLVENTE, FRAGÂNCIA,
COM  VALIDADE  NÃO  INFERIOR  A  12
MESES DA DATA DA ENTREGA, CONSTAR
NA EMBALAGEM, QUÍMICO RESPONSÁVEL,
DATA DE FABRICAÇÃO,  VALIDADE E  SER
NOTIFICADO NA ANVISA OU MINISTÉRIO
DA SAÚDE.

04

LIXEIRA  DE  PLASTICO  PARA  BANHEIRO
COM  TAMPA  BASCULANTE,  TIPO  VAI  E
VEM, TAMANHO APROXIMADO: 23,7 X 17,2
X 40,9  CM,  CAPACIDADE MÍNIMA DE 10
LITROS.

UNIDADE 51

05

LUSTRA  MÓVEIS.  EMULSÃO  AQUOSA,
INCOLOR,  PERFUMADA,  PARA APLICAÇÃO
EM  MÓVEIS  E  SUPERFÍCIES  LISAS.
AROMAS  DIVERSOS.  FRASCO  PLASTICO
DE 200 ML. COM VALIDADE NÃO INFERIOR
A  12  MESES  DA  DATA  DA
ENTREGA.CONSTAR  NA  EMBALAGEM,
QUÍMICO  RESPONSÁVEL,  DATA  DE
FABRICAÇÃO,  VALIDADE  E  SER
NOTIFICADO NA ANVISA OU MINISTÉRIO
DA SAÚDE.

UNIDADE 135

06

ÁLCOOL  EM  GEL  ETÍLICO  HIDRATADO,
70°INPM,  NEUTRO,  FRASCO  500ML,
CONTENDO  NA  EMBALAGEM  DATA  DE
FABRICAÇÃO  E  VALIDADE.  SELO  DO
INMETRO  E  INOR,  RESPONSÁVEL
QUÍMICO,  IDENTIFICAÇÃO  DO
FABRICANTE E MARCA NA EMBALAGEM.

UNIDADE 135

07

MATA  INSETOS  EM  AEROSOL,  EFICIENTE
PARA MATAR  INSETOS VOADORES COMO
MOSCAS  E  MOSQUITOS,  INCLUSIVE
MOSQUITOS DA DENGUE,   FRASCO COM
NO  MÍNIMO  300ML,  COM  REGISTRO  NA
ANVISA OU M.S. 

UNIDADE 135

08

PAR  DE  LUVAS  DOMÉSTICA  DE
LÁTEX/BORRACHA,  REFORÇADA.
INTERIOR  FORRADO  E  PALMA
ANTIADERENTE. TAM  M 

PAR 306

09

PAPEL  HIGIÊNICO,  100%  FIBRAS
NATURAIS,  PICOTADO,  GROFADO,  COM
RELEVO,  FOLHAS  DUPLA,  COR  100%
BRANCA,  NEUTRO,  DE  PRIMEIRA
QUALIDADE.  – PACOTE COM 4 UNIDADES,
ROLO COM 60 METROS.

PCT 2.566

10

PAPEL TOALHA MULTIUSO BRANCA, ROLOS
COM NO MÍNIMO 55 FOLHAS PICOTADAS,
MEDINDO APROX. 20 X 23 CM, PCT COM 2
ROLOS.

PCT 960

11 PAPEL  TOALHA  COM  (02)  DOBRAS,
INTERFOLHADO,  100%  FIBRA  VIRGEM,
SEM NENHUM PERCENTUAL DE MATERIAL
RECICLADO,  NA  COR  BRANCA,  ALTA
CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, PACOTE COM

PCT 818
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1000  FOLHAS,  FORMATO  MÍNIMO  DE
20X22CM.

12
SABONETE EM TABLETE, USO ADULTO, DE
FRAGÂNCIA SUAVE, 90G. 

UND 264

13

SABONETE  LÍQUIDO  CREMOSO,  SUPER
CONCENTRADO,  PEROLIZADO,  PARA
LIMPEZA  E  HIGIENE  DAS  MÃOS,
PERFUMADO  COM  PH  FISIOLÓGICO,
AGENTE HIDRATANTE, COM REGISTRO DA
ANVISA,   E  O  NÚMERO  DE  LOTES  DE
FABRICAÇÃO IMPRESSO NO RÓTULO. COM
VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APARTIR
DA DATA DA ENTREGA,  CONFORME RES.
DA  ANVISA  343/O5,  ENBALAGEM  PARA
FORNECIMENTO:  VASILHAME  DE
PLASTICO COM 05 LITROS.

FR 48

14

SABÃO  EM  PÓ,  COMPOSTO  DE
ALQUILBENZENO  SULFONATO  DE  SÓDIO
LINEAR,  CARBONATO  DE   SÓDIO,
TRIPOLIFOSFATO DE SÓDIO, SULFATO DE
SÓDIO,  SILICATO  DE  SÓDIO,  PIGMENTO
AZUL,  ENZIMAS,  PERFUME  E  AGIA,  COM
TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, CAIXA DE
PAPELÃO CONTENDO 500G. CONTENDO NA
EMBALAGEM  NÚMERO  DA  NOTIFICAÇÃO
DA ANVISA.

CX 90

15

SABÃO  EM  BARRA  DE  GLICERINA  200G.
EMBALADO  EM  PLÁSTICO,  PACOTES
CONTENDO  05  BARRAS.  A  EMBALAGEM
DEVERÁ  CONTER  EXTERNAMENTE  OS
DADOS  DE  IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,  NÚMERO  DO  LOTE,
VALIDADE,  E  NÚMERO DE REGISTRO NO
M.S.

PCT 12

16

ÁGUA  SANITÁRIA  CONTENDO  EM  SUA
COMPOSIÇÃO,  HIPOCLORITO  DE  SÓDIO,
HIDROXIDO DE SÓDIO E ÁGUA, COM TEOR
DE CLORO ATIVO ENTRE 2,0 A 2,5% PP.
CONTER  NA  EMBALAGEM  RESPONSÁVEL
QUÍMICO  REGISTRO  NO  MINISTÉRIO  DA
SAÚDE E VALIDADE. FRASCO DE 1 LITRO. FR                   607 

17

LIMPADOR MULTIUSO PARA USO GERAL E
LIMPEZA  DE  COZINHAS,  BANHEIROS  E
INDICADO  PARA  REMOVER  GORDURAS.
ACONDICIONADAS  EM  FRASCOS  DE
500ML. COM INFORMAÇÕES DO QUIMICO
RESPONSÁVEL, PRODUTO NOTIFICADO NA
ANVISA/MS.  COM  VALIDADE  NÃO
INFERIOR DA DATA DA ENTREGA. FR 541

18 DESINFETANTE:   COM  PRINCÍPIO  ATIVO
CLORETO  ALQUIL  BENZIL,  COMPOSIÇÃO
BÁSICA  MONIL  FENOL,  ETOXILADO,
ESSÊNCIA  CORANTE  E  OUTRAS
SUBSTÂNCIAS  QUIMICAS  PERMITIDAS,
CONTENDO  NA  EMBALAGEM  DATA  DE

FR 541
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FABRICAÇÃO  E  INFORMAÇÃO  DE
VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA
SAÚDE,  RESPONSÁVEL  QUÍMICO,  COM
VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 MESES DA
DATA DA ENTREGA. ACONDICIONADO EM
FRASCO  PLÁSTICO  DE  500ML,
COMPOSIÇÃO AROMÁTICA DIVERSAS.

19

ESPONJA  DE  AÇO  COMPOSTO  DE  AÇO
CARBONO,  ACONDICIONADO  EM  SACO
PLÁSTICO  CONTENDO  08  UNIDADES.
CONTENDO  NA  EMBALAGEM  DATA  DA
FABRICAÇÃO, INFORMAÇÃO DA VALIDADE
E IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. PCT 36

20

ESPONJA  DUPLA  FACE  PARA  LIMPEZA
PESADA  E  LEVE,  EM  EMBALAGEM
PLÁSTICA INDIVIDUAL, SENDO UMA FACE
EM  ESPUMA  E  OUTRA  FACE  SINTÉTICA
COM  MINERAL  ABRASIVO,  MEDINDO  NO
MÍNIMO  POR  09X06CM,  CONTENDO  NA
EMBALAGEM  IDENTIFICAÇÃO  DO
FABRICANTE,  MARCA,  DATA  DE
FABRICAÇÃO  E  INFORMAÇÃO  DE
VALIDADE. UND 396

21

PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO, TIPO SACO
CRU,  NÃO  ALVEJADO,  TAMANHO
APROXIMADO 40 X 70CM.

UND 480

22

PANO  DE  PRATO,  BRANCO  ALVEJADO,
100%  ALGODÃO,  COM  ESTAMPA  ,
TAMANHO  APROXIMADO  DE  70X35  CM
COM BAINHA. UND 120

23
FLANELA PARA LIMPEZA. 100% ALGODÃO,
CORES  AMARELA  OU  BRANCA,  LISA   –
MEDIDAS  APROXIMADO 30 X 40CM. UND 195

24

SACO PARA COLETA DE LIXO, FABRICADO 
RIGOROSAMENTE DENTRO DAS NORMAS 
DA ABNT, CONFECCIONADO EM 
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM 
ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MICRAS, NA 
COR PRETA OPACA, COM CAPACIDADE 
PARA 100 LITROS MEDINDO 
APROXIMADAMENTE 85 X 100CM, PCT. 
COM 5 UNIDADES. PCT 552

25

SACO PARA COLETA DE LIXO, FABRICADO 
RIGOROSAMENTE DENTRO DAS NORMAS 
DA ABNT, CONFECCIONADO EM 
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM 
ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS, NA 
COR PRETA OPACA, COM CAPACIDADE 
PARA 50 LITROS MEDINDO 
APROXIMADAMENTE 63 X 80CM, PACOTE 
COM 10 UNIDADES. PCT 579

26 SACO PARA COLETA DE LIXO, FABRICADO 
RIGOROSAMENTE DENTRO DAS NORMAS 
DA ABNT, CONFECCIONADO EM 

PCT 1.518
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POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM 
ESPESSURA MÍNIMA DE 6  MICRAS, NA 
COR PRETA OPACA, COM CAPACIDADE 
PARA 30 LITROS MEDINDO 
APROXIMADAMENTE 59 X 62CM, PACOTE 
COM 10 UNIDADES..

27

VASSOURA DE PÊLO SINTÉTICO DE 30CM, 
CABO EM MADEIRA PLASTIFICADO DE NO 
MÍNIMO 1,20M. COM IDENTIFICAÇÃO DO 
FABRICANTE, NO CABO OU NA BASE. UND 150

28

VASSOURA DE PIAÇAVA, ESPECIAL COM 
CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO, 
MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20CM. C/
IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NO 
CABO OU NA BASE. 150

29

ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA, 
CERDAS DE NYLON, REDONDA, COM 
ESTOJO,  CABO  COM 30 OU 40 CM, COM 
SUPORTE PLÁSTICO RESISTENTE. COM 
IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. UND 100

30

RODO COM UMA BORRACHA, COM CABO 
DE MADEIRA PLASTIFICADA COM ROSCA, 
SUPORTE PLASTICO MEDINDO NO MÍNIMO
40 CM. UND 150

31
BALDE DE PLÁSTICO REFORÇADO SEM 
TAMPA, COM ALÇA DE FERRO, 
CAPACIDADE P/ 20 LITROS. UND 100

32
LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO, 
NÃO ESTÉRIL COM PÓ. CAIXA COM 100 
PARES. PAR 03

ANEXO II

CREDENCIAMENTO

A
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO-CMPV/CPL/PVH 
Sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL 
Rua Belém, nº139, Bairro Meu Pedacinho de Chão, CEP: 76.820-734 - Porto Velho – 
Rondônia.
  
REF.: Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017/CPL/CMPV
                  ABERTURA DAS PROPOSTAS: 17/11/2017 HORARIO: ÀS 09h30min.
                  PROCESSO Nº 01.00466-000/2017.
                  Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM. 

A  EMPRESA:___________________________________,  inscrita  no  CNPJ  sob  nº
_________________________,  por  intermédio  de  seu  representante  legal,  o   Sr.
(a),__________________________________,  Portador  do  RG  nº
__________/SSP/____. Inscrito  no  CPF  sob  o  nº  ____________________,
residente  a  Rua:  /Av.  ______________________________nº____________,  Bairro
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______________cidade_________________,  CEP ________________de acordo  com o
Edital, vem solicitar o seu credenciamento para representar perante a Câmara Municipal
de  Porto  Velho,  Estado  de  Rondônia,  no  PREGÃO Nº  010/2017/CMPV/CPL na
Modalidade:  PREGÃO  PRESENCIAL Nº  010/2017/CMPV/CPL,  REGISTRO  DE
PREÇO Nº 007/2017/CMPV/CPL com, SESSÃO PUBLICA DE ABERTURA DIA 17 DE
NOVEMBRO DE 2017, HORAS: 09H30MIN.

Porto Velho, RO _____de ______________ de 2017.

              NOME DO REPRESENTANTE DA EMPRRESA                                                  
                            RG nº _______________ 
                              CPF nº _______________

NEXO III

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO GERAL/CPL/CMPV
END: RUA BELÉM, nº 139 – BAIRRO EMBRATEL.
LICITAÇÃO: Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2017/SRP Nº 007/CMPV/2017

Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM
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Consumidora: Câmara Municipal de Porto Velho
Licitante:___________________________CNPJ:____________________
Celular: (_______)________________Endereço:______________________
Conta Corrente:____________Agência:______Banco

LOTE I

Item Descrição Unidade Quant.
   Marca Valor

Unitário
Valor
Total

01

DESODORIZADOR  AMBIENTAL
(BOM AR), AEROSOL, SEM CFC.
ESSÊNCIAS  SUAVES.
APLICAÇÃO:  AROMATIZADOR
AMBIENTAL,  FRASCO  MÍNIMO
360  ML.  EMBALAGEM  COM
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,
MARCA DO FABRICANTE, DATA
DE  FABRICAÇÃO  E  PRAZO  DE
VALIDADE NÃO INFERIOR A 12
MESES DA DATA DA ENTREGA.

 UNIDA-
DE 600

02

DESODORIZADOR  SANITÁRIO
TIPO  PEDRA  SANITÁRIA,
ARREDONDADA COM SUPORTE.
ASPECTO  FÍSICO:  TABLETE
SÓLIDO  DE  35G.  APLICAÇÃO:
PARA  VASO  SANITÁRIO.
FRAGÂNCIA DIVERSAS. 

UNIDADE 2.400

03

LIMPA  VIDRO  LIQUIDO,
ACONDICIONADO  EM  FRASCO
PLÁSTICO  DE  500  ML,
CONTENDO  EM  SUA
COMPOSIÇÃO:
ALCOOL/ETANOL,  SOLVENTE,
FRAGÂNCIA,  COM  VALIDADE
NÃO INFERIOR A 12 MESES DA
DATA  DA  ENTREGA,  CONSTAR
NA  EMBALAGEM,  QUÍMICO
RESPONSÁVEL,  DATA  DE
FABRICAÇÃO, VALIDADE E SER
NOTIFICADO  NA  ANVISA  OU
MINISTÉRIO DA SAÚDE.

UNIDADE 135

04

LIXEIRA  DE  PLASTICO  PARA
BANHEIRO  COM  TAMPA
BASCULANTE, TIPO VAI E VEM,
TAMANHO  APROXIMADO:  23,7
X 17,2 X 40,9 CM, CAPACIDADE
MÍNIMA DE 10 LITROS.

UNIDADE 51

05 LUSTRA  MÓVEIS.  EMULSÃO
AQUOSA,  INCOLOR,
PERFUMADA,  PARA APLICAÇÃO
EM  MÓVEIS  E  SUPERFÍCIES
LISAS.  AROMAS  DIVERSOS.
FRASCO PLASTICO DE 200 ML.
COM VALIDADE NÃO INFERIOR
A  12  MESES  DA  DATA  DA

UNIDADE 135
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ENTREGA.CONSTAR  NA
EMBALAGEM,  QUÍMICO
RESPONSÁVEL,  DATA  DE
FABRICAÇÃO, VALIDADE E SER
NOTIFICADO  NA  ANVISA  OU
MINISTÉRIO DA SAÚDE.

06

ÁLCOOL  EM  GEL  ETÍLICO
HIDRATADO,   70°INPM,
NEUTRO,  FRASCO  500ML,
CONTENDO  NA  EMBALAGEM
DATA  DE  FABRICAÇÃO  E
VALIDADE. SELO DO INMETRO
E  INOR,  RESPONSÁVEL
QUÍMICO,  IDENTIFICAÇÃO  DO
FABRICANTE  E  MARCA  NA
EMBALAGEM.

UNIDADE 135

07

MATA  INSETOS  EM  AEROSOL,
EFICIENTE  PARA  MATAR
INSETOS  VOADORES  COMO
MOSCAS  E  MOSQUITOS,
INCLUSIVE  MOSQUITOS  DA
DENGUE,   FRASCO  COM  NO
MÍNIMO  300ML,  COM
REGISTRO NA ANVISA OU M.S. 

UNIDADE 135

08

PAR DE LUVAS DOMÉSTICA DE
LÁTEX/BORRACHA,
REFORÇADA.   INTERIOR
FORRADO  E  PALMA
ANTIADERENTE. TAM  M 

PAR 306

09

PAPEL  HIGIÊNICO,  100%
FIBRAS  NATURAIS,  PICOTADO,
GROFADO,  COM  RELEVO,
FOLHAS  DUPLA,  COR  100%
BRANCA,  NEUTRO,  DE
PRIMEIRA  QUALIDADE.   –
PACOTE  COM  4  UNIDADES,
ROLO COM 60 METROS.

PCT 2.566

10

PAPEL  TOALHA  MULTIUSO
BRANCA,  ROLOS  COM  NO
MÍNIMO  55  FOLHAS
PICOTADAS,  MEDINDO APROX.
20  X  23  CM,  PCT  COM  2
ROLOS.

PCT 960

11

PAPEL  TOALHA  COM  (02)
DOBRAS,  INTERFOLHADO,
100%  FIBRA  VIRGEM,  SEM
NENHUM  PERCENTUAL  DE
MATERIAL RECICLADO, NA COR
BRANCA, ALTA CAPACIDADE DE
ABSORÇÃO, PACOTE COM 1000
FOLHAS, FORMATO MÍNIMO DE
20X22CM.

PCT 818

12
SABONETE  EM  TABLETE,  USO
ADULTO,  DE  FRAGÂNCIA
SUAVE, 90G. 

UND 264
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13

SABONETE LÍQUIDO CREMOSO,
SUPER  CONCENTRADO,
PEROLIZADO, PARA LIMPEZA E
HIGIENE  DAS  MÃOS,
PERFUMADO  COM  PH
FISIOLÓGICO,  AGENTE
HIDRATANTE,  COM  REGISTRO
DA ANVISA,  E O NÚMERO DE
LOTES  DE  FABRICAÇÃO
IMPRESSO  NO  RÓTULO.  COM
VALIDADE  MÍNIMA  DE  12
MESES  APARTIR  DA  DATA  DA
ENTREGA, CONFORME RES. DA
ANVISA  343/O5,  ENBALAGEM
PARA  FORNECIMENTO:
VASILHAME DE PLASTICO COM
05 LITROS.

FR 48

14

SABÃO EM PÓ, COMPOSTO DE
ALQUILBENZENO  SULFONATO
DE  SÓDIO  LINEAR,
CARBONATO  DE   SÓDIO,
TRIPOLIFOSFATO  DE  SÓDIO,
SULFATO DE SÓDIO, SILICATO
DE  SÓDIO,  PIGMENTO  AZUL,
ENZIMAS,  PERFUME  E  AGIA,
COM  TENSOATIVO
BIODEGRADÁVEL,  CAIXA  DE
PAPELÃO  CONTENDO  500G.
CONTENDO  NA  EMBALAGEM
NÚMERO DA NOTIFICAÇÃO DA
ANVISA.

CX 90

15

SABÃO  EM  BARRA  DE
GLICERINA  200G.  EMBALADO
EM  PLÁSTICO,  PACOTES
CONTENDO  05  BARRAS.  A
EMBALAGEM  DEVERÁ  CONTER
EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,  NÚMERO  DO
LOTE,  VALIDADE,  E  NÚMERO
DE REGISTRO NO M.S.

PCT 12

16

ÁGUA  SANITÁRIA  CONTENDO
EM  SUA  COMPOSIÇÃO,
HIPOCLORITO  DE  SÓDIO,
HIDROXIDO DE SÓDIO E ÁGUA,
COM  TEOR  DE  CLORO  ATIVO
ENTRE 2,0 A 2,5% PP. CONTER
NA EMBALAGEM RESPONSÁVEL
QUÍMICO  REGISTRO  NO
MINISTÉRIO  DA  SAÚDE  E
VALIDADE.  FRASCO  DE  1
LITRO. FR

 
607 

17 LIMPADOR  MULTIUSO  PARA
USO  GERAL  E  LIMPEZA  DE
COZINHAS,  BANHEIROS  E

FR 541
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INDICADO  PARA  REMOVER
GORDURAS. ACONDICIONADAS
EM FRASCOS DE  500ML.  COM
INFORMAÇÕES  DO  QUIMICO
RESPONSÁVEL,  PRODUTO
NOTIFICADO  NA  ANVISA/MS.
COM VALIDADE NÃO INFERIOR
DA DATA DA ENTREGA.

18

DESINFETANTE:   COM
PRINCÍPIO  ATIVO  CLORETO
ALQUIL  BENZIL,  COMPOSIÇÃO
BÁSICA  MONIL  FENOL,
ETOXILADO,  ESSÊNCIA
CORANTE  E  OUTRAS
SUBSTÂNCIAS  QUIMICAS
PERMITIDAS,  CONTENDO  NA
EMBALAGEM  DATA  DE
FABRICAÇÃO  E  INFORMAÇÃO
DE  VALIDADE,  REGISTRO  NO
MINISTÉRIO  DA  SAÚDE,
RESPONSÁVEL  QUÍMICO,  COM
VALIDADE NÃO INFERIOR A 12
MESES DA DATA DA ENTREGA.
ACONDICIONADO  EM  FRASCO
PLÁSTICO  DE  500ML,
COMPOSIÇÃO  AROMÁTICA
DIVERSAS. FR 541

19

ESPONJA  DE  AÇO  COMPOSTO
DE  AÇO  CARBONO,
ACONDICIONADO  EM  SACO
PLÁSTICO  CONTENDO  08
UNIDADES.  CONTENDO  NA
EMBALAGEM  DATA  DA
FABRICAÇÃO, INFORMAÇÃO DA
VALIDADE  E  IDENTIFICAÇÃO
DO FABRICANTE. PCT 36

20

ESPONJA  DUPLA  FACE  PARA
LIMPEZA  PESADA  E  LEVE,  EM
EMBALAGEM  PLÁSTICA
INDIVIDUAL, SENDO UMA FACE
EM  ESPUMA  E  OUTRA  FACE
SINTÉTICA  COM  MINERAL
ABRASIVO,  MEDINDO  NO
MÍNIMO  POR  09X06CM,
CONTENDO  NA  EMBALAGEM
IDENTIFICAÇÃO  DO
FABRICANTE, MARCA, DATA DE
FABRICAÇÃO  E  INFORMAÇÃO
DE VALIDADE. UND 396

21

PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO,
TIPO  SACO  CRU,  NÃO
ALVEJADO,  TAMANHO
APROXIMADO 40 X 70CM.

UND 480
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22

PANO  DE  PRATO,  BRANCO
ALVEJADO,  100%  ALGODÃO,
COM  ESTAMPA  ,  TAMANHO
APROXIMADO  DE  70X35  CM
COM BAINHA. UND 120

23

FLANELA PARA LIMPEZA. 100%
ALGODÃO, CORES AMARELA OU
BRANCA,  LISA   –  MEDIDAS
APROXIMADO 30 X 40CM. UND 195

24

SACO PARA COLETA DE LIXO, 
FABRICADO RIGOROSAMENTE 
DENTRO DAS NORMAS DA 
ABNT, CONFECCIONADO EM 
POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDADE, COM ESPESSURA 
MÍNIMA DE 15 MICRAS, NA 
COR PRETA OPACA, COM 
CAPACIDADE PARA 100 LITROS
MEDINDO APROXIMADAMENTE 
85 X 100CM, PCT. COM 5 
UNIDADES. PCT 552

25

SACO PARA COLETA DE LIXO, 
FABRICADO RIGOROSAMENTE 
DENTRO DAS NORMAS DA 
ABNT, CONFECCIONADO EM 
POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDADE, COM ESPESSURA 
MÍNIMA DE 10 MICRAS, NA 
COR PRETA OPACA, COM 
CAPACIDADE PARA 50 LITROS 
MEDINDO APROXIMADAMENTE 
63 X 80CM, PACOTE COM 10 
UNIDADES. PCT 579

26

SACO PARA COLETA DE LIXO, 
FABRICADO RIGOROSAMENTE 
DENTRO DAS NORMAS DA 
ABNT, CONFECCIONADO EM 
POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDADE, COM ESPESSURA 
MÍNIMA DE 6  MICRAS, NA COR
PRETA OPACA, COM 
CAPACIDADE PARA 30 LITROS 
MEDINDO APROXIMADAMENTE 
59 X 62CM, PACOTE COM 10 
UNIDADES.. PCT 1.518

27

VASSOURA DE PÊLO SINTÉTICO
DE 30CM, CABO EM MADEIRA 
PLASTIFICADO DE NO MÍNIMO 
1,20M. COM IDENTIFICAÇÃO 
DO FABRICANTE, NO CABO OU 
NA BASE. UND 150

28 VASSOURA DE PIAÇAVA, 
ESPECIAL COM CABO DE 
MADEIRA PLASTIFICADO, 
MEDINDO APROXIMADAMENTE 

UND 150
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1,20CM. C/ IDENTIFICAÇÃO DO
FABRICANTE, NO CABO OU NA 
BASE.

29

ESCOVA PARA LIMPEZA 
SANITÁRIA, CERDAS DE 
NYLON, REDONDA, COM 
ESTOJO,  CABO  COM 30 OU 40
CM, COM SUPORTE PLÁSTICO 
RESISTENTE. COM 
IDENTIFICAÇÃO DO 
FABRICANTE. UND 100

30

RODO COM UMA BORRACHA, 
COM CABO DE MADEIRA 
PLASTIFICADA COM ROSCA, 
SUPORTE PLASTICO MEDINDO 
NO MÍNIMO 40 CM. UND 150

31

BALDE DE PLÁSTICO 
REFORÇADO SEM TAMPA, COM 
ALÇA DE FERRO, CAPACIDADE 
P/ 20 LITROS. UND 100

32

LUVA DE LATEX PARA 
PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉRIL 
COM PÓ. CAIXA COM 100 
PARES. PAR 03

Obs.

a) Os produtos adquiridos serão fornecidos de forma gradual ao longo da vigência do
Contrato, conforme a necessidade da CONTRATANTE; 

b)  A  empresa  deverá  prestar  atendimento  exclusivamente  nos  veículos  oficiais  da
CONTRATANTE,  e  somente  mediante  a  apresentação  da  respectiva  requisição,
devidamente assinada pelos servidores designados pela CONTRATANTE. 

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA PROPONENTE:
ENDEREÇO COMPLETO:
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias
CONDIÇÕES DE ENTREGA: Conforme o estabelecido no item 17 do edital.

Local e data

________________________________
CNPJ DA EMPRESA

Assinatura e carimbo
(representante legal)
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ANEXO IV

MODELO DE PROCURAÇÃO

À
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO – CMPV
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL
Rua Belém, nº 139, Bairro: Embratel, Porto Velho – Rondônia.

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL nº 010/2017/CPL/CMPV/PVH
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO nº 007/2017/CPL/CMPV/PVH

________________________________________________________________,  inscrita
no  CNPJ  sob  nº  ____________________,  sediada  na  _________________________,
neste ato representada pelo (a) Sr(a) _________________________________, portador
da  cédula  de  identidade  RG  _________________,  residente  e  domiciliado  na
_____________________________,  inscrito  no  CPF  sob  o  nº  _______________,
detentor de amplos poderes para nomeação de representante para que lhe faça às vezes
para  fins  licitatórios,  confere-os  à  ______________________________,  portador  da
cédula de identidade RG ____________________________, e inscrito no CPF sob o nº
________________________ com o fim específico de representar a outorgante perante a
Comissão  Permanente  de  Licitações,  no  PREGÃO  PRESENCIAL  Nº
010/2017/CPL/CMPV/PVH,  COM  REGISTRO  DE  PREÇO  Nº
007/2017/CPL/CMPV/PVH podendo assim retirar editais, propor seu credenciamento e
oferta em lances verbais em nome da representada, e ainda assinar atas, contratos de
fornecimento de materiais ou prestação de serviços, firmar compromissos, enfim, todos
aqueles  atos que se fizerem necessários  para o  bom e fiel  cumprimento do presente
mandato.

________________, ___ de ____________ de 2017.
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____________________
Outorgante

____________________
Outorgado
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

_________________________________(Identificação  completa  do  representante  da
licitante),  como  representante  devidamente  constituído  de  ______________________
(identificação  completa  da  licitante  ou  consórcio)  doravante  denominado
(Licitante/Consórcio),  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/Consórcio) 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 2017.

     __________________________________________________________________
(Representante  legal  do  licitante/consórcio,  no  âmbito  da  licitação,  com  identificação
completa)
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ANEXO VI

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

Declaramos,  em  atendimento  ao  previsto  no  edital  de  Pregão

Presencial  nº  010/2017/CPL/CMPV/PVH,  Sistema  de  Registro  de  Preço  nº

007/2017/CPL/CMPV/PVH, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s)

menor  (es)  de  18  (dezoito)  anos  em  trabalho  noturno,  perigoso  ou  insalubre  e  em

qualquer trabalho menor (es) de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz (es),

a partir de 14 (quatorze) anos.

Local e data

___________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)

Observações: 
– Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique
a licitante;
–  Se  a  licitante  possuir  menores  de  14  anos  aprendizes
deverá declarar essa condição.
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ANEXO VII

 (MODELO DE DECLARAÇÃO DANDO CIÊNCIA DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO)

A
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO – CMPV
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL
Rua Belém, nº 139, Bairro: Pedacinho de Chão, Porto Velho – Rondônia

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2017/CPL/CMPV/PVH
REGISTRO DE PREÇO Nº. 007/2017/CPL/CMPV/PVH

Declaramos  em  atendimento  ao  previsto  no edital  do  PREGÃO  em
referencia,  que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para
participação  no  presente  certame,  ressalvada  as  disposições  constantes  da  Lei
Complementar 123/2006, se for o caso. 

Local e data

_______________________________
(assinatura e carimbo)
  (representante legal)
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ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2017/CPL/CMPV/PVH
REGISTRO DE PREÇO Nº. 007/2017/CPL/CMPV/PVH

A  EMPRESA  ..................................,  devidamente  inscrita  no  CNPJ  sob
nº  .................................,  com  sede  rua/av.  ...........................,  nº  .......,
bairro ..............,
cidade  ..........,  UF  ........,  CEP  ...................  complemento  ..........................,  em
conformidade  com o  disposto  no  art.32,  §2º,  da  Lei  nº  8.666/93,  DECLARA,  sob  as
penalidades da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos da sua habilitação
para o presente processo licitatório, estando ciente, ainda, da obrigatoriedade de declarar
as ocorrências posteriores.

Local e data.

__________________________
Assinatura do representante legal
RG: .......................
CPF: ......................



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
 Comissão Permanente de Licitações – CPL

PROC. Nº01.00466-000/2017

____________________________
Nome e assinatura do representante legal da empresa
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ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

(nome/razão  social)

__________________________________________________________,

inscrita no CNPJ n° ____________________, por intermédio de seu representante legal,
o(a)
Sr(a)___________________________________________________________________
_,  portador(a)  do  RG  nº__________________  e  inscrito(a)  no  CPF  sob  nº
__________________,  DECLARA,  para fins do disposto no subitem 6.9 do Edital
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2017/CPL/CMPV/PVH, REGISTRO DE PREÇO
Nº. 007/2017/CPL/CMPV/PVH, sob pena de aplicação das sanções administrativas
cabíveis e as penas da lei, ser:
(    ) Microempresa; 

(    ) Empresa de Pequeno Porte;

Nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no

§4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06, e tendo interesse usufruir os benefícios

nela contidos para efeitos de licitação, quando e no que couber. 

Porto Velho, _____ de _______________ de 2011.

Carimbo de CNPJ da empresa

________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)
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ANEXO XI

                                 MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO Nº ____/2017

Aos _______ dias do mês de _______ do ano dois mil e dezessete (2017), a CAMARA MU-
NICIPAL DE PORTO VELH, CNPJ 05.903.125/0001-45, com sede à Rua Belém, Nº 139 -
Bairro Meu Pedacinho de Chão - nesta capital, neste ato representado pelo Vereador Se-
nhor Presidente MAURICIO CARVALHO, RG. XXXXXXX/XX, CPF. XXX.XXX.XXX.-XX,
doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, e de outro as
empresas:___________________________________ simplesmente denominada
DETENTORA, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão exa-
rada
no processo ...... e homologada à fl. ....,Referente o Pregão nº 010/2017, para REGIS-
TRO  DE  PREÇOS  nº  007/2017,  consoante  consta  do  Processo  nº.   01.00466-
000/2017 de  REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL
POR UM PERIODO DE 12(DOZE) MESES do tipo  MENOR PREÇO POR LOTE,  para
atender as necessidades da Camara Municipal de Porto Velho Direta e Indireta, e subsidia-
riamente a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Resolução nº 565 de 25/02/2013 e  Re-
solução nº 002 de 26/01/2017, consoante as seguintes cláusulas e condições.

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTU-
RA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA PARA ATENDER A CÂ-
MARA MUNICIPAL POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, destinados a atender às
necessidades e demandas da Camara Municipal de Porto Velho, conforme descrição, mar-
cas e preços constantes do Edital do Pregão Presencial n.º010/2017, para Registro
de Preços nº007/2017.

2.DA VALIDADE DESTA ATA

2.1- A presente Ata de Registro de Preços terá prazo de validade de 12 (doze) meses 
consecutivos, a contar da data de sua publicação no Diário do Município de Porto Velho 
(DOM).

2.2- Durante o prazo de vigência desta Ata, a Administração não será obrigada a adquirir
o material referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Pre-
ços, 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 esta Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses.
legalmente previstas, garantidos à(s) empresa(s), neste caso, o contraditório e ampla de-
fesa.

3. DA UTILIZAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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3.1 - Poderão utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da
Administração Publica Municipal que não tenha participação neste certame, mediante pré-
via consulta a CAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO (órgão gerenciador) e anuência da
(s) empresa (s), desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitada, no que
couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93, Resolução 002/2017,
respeitado o estabelecido no Parecer Prévio nº 59/2010-PLENO do Tribunal de Contas do
Estado de Rondônia.

3.2 - Serão permitidas adesões a esta Ata de Registro de Preços (caronas), não podendo
exceder uma única vez a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados nesta Ata
de Registro de Preços. Permiti-se-á adesões, não importando o número de vezes, desde
que ao todo, somadas, não se ultrapasse o percentual (100%) do valor inicialmente licita-
do e registrado nesta Ata original, observando ainda, o prazo de vigência;

3.3 - Caberá a(s) detentora(s) desta Ata de Registro de Preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, a órgão ou entidade que
não tenha participado do certame licitatório, desde que este fornecimento não prejudique
as obrigações anteriormente assumidas.

3.4 - Os órgãos usuários não serão obrigados a contratar o (s) serviço de forneci-
mento (s) ora registrados dos detentores constante desta Ata de Registro de Preços,
facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo as-
segurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condi-
ções.

4. DO PREÇO REGISTRADO

4.1. Os preços registrados nesta Ata de Registro de Preços são inalteráveis durante todo o
período de vigência desta, ressalvados os casos excepcionais que permitam o procedimen-
to de reequilíbrio, conforme os artigo 17 e 18 da Resolução 002 de 26/01/2017, sempre
obedecidas as determinações contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

4.2. Compete ao Órgão Gerenciador, na ocorrência de fato que justifique a redução ou a
majoração do preço dos bens ou serviços registrados, promover as necessárias negocia-
ções junto aos fornecedores Detentores desta Ata.

5. DA 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. Aceitação da negociação, quando o fornecedor aceitar reduzir o seu preço aos
limites encontrados e compatíveis aos de mercado, devendo o novo preço ser
registrado nesta Ata como alteração posterior;

     II. Negociação frustrada, assim entendida àquela em que o fornecedor detentor desta
Ata não aceita reduzir seu preço ao valor de mercado, devendo, neste caso, ser liberado
do compromisso assumido, para a convocação do fornecedor seguinte, respeitada a ordem
classificatória, com vistas iguais oportunidade de negociação;

II. Se no caso do inciso II, a negociação frustrada se estender a todos os demais
fornecedores registrados nesta Ata, não tendo qualquer deles reduzido o preço
do bem ou serviço ao patamar compatível com o mercado, caberá ao órgão
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participante providenciar a contratação desejada por meio de outro certame li-
citatório regular.

6. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE PREÇOS – MAJORAÇÃO

6.1. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados no SRP, de for-
ma a comprometer o fornecimento, pelo Detentor desta Ata, nas condições inicialmente
acordadas, dever-se-á obedecer ao seguinte procedimento:

6.2. Cabe ao fornecedor protocolar junto ao Órgão Gerenciador, de acordo com o art. 16
na Resolução 002/2017, um requerimento de reequilíbrio econômico-financeiro, de preços
devidamente justificado e instruído com documentos capazes de evidenciar o surgimento
de uma onerosidade excessiva em relação às obrigações inicialmente assumidas, produzi-
da pelo aumento no custo do bem ou serviço no mercado atual, valendo se, por exemplo,
de notas fiscais  antigas e recentes,  listas de preços de fabricantes.  Comprovantes de
transporte de mercadorias, dentre outros pertinentes, a juízo do órgão gerenciador;

6.3. Ao Órgão Gerenciador cabe a realização das pesquisas de mercado e demais atos ne-
cessários, com vistas a verificação da ocorrência da majoração alegada pelo fornecedor,
nos moldes do que dispõe os art. 17 e 18 da Resolução 002/2017;

6.4. O reequilíbrio de preços será apreciado por uma Comissão de Renegociação designa-
da por ato administrativo do Presidente da Camara Municipal de Porto Velho, ao qual ca-
berá, também, 
Homologação da decisão final desta Comissão, após a submissão do procedimento à Pro-
curadoria Geral da Camara e a Controladoria Geral da Camara para fins de análise e
Parecer;

6.5. É vedado ao Detentor do Registro interromper o fornecimento ou a prestação dos
serviços enquanto aguarda o trâmite dos Requerimentos de Reequilíbrio de Preços, sob
pena de aplicação das sanções estabelecidas no ato convocatório, nesta Ata de Registro e
na legislação pertinente;

6.6. Confirmada a veracidade das alegações do fornecedor e deferido, por decisão do Ór-
gão Gerenciador, o reequilíbrio econômico-financeiro requerido, deverá ser providenciada
a publicação da alteração desta Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Município,
para fins de validade do novo preço registrado.

6.7. Os preços resultantes de reequilíbrio econômico-financeiro terão a validade vinculada
ao prazo regular de validade desta Ata de Registro;

6.8. No caso de indeferimento do Requerimento de Reequilíbrio Econômico-Financeiro, po-
derá o Órgão Gerenciador liberar o Detentor desta Ata do compromisso assumido, sem
aplicação de penalidade, mediante decisão fundamentada;

6.9. Se liberado o primeiro Detentor desta Ata, poderá o Órgão Gerenciador providenciar
a convocação dos detentores remanescentes, respeitada a ordem classificatória, para fins
de renegociação dos preços registrados;

7. DA INALTERABILIDADE DO OBJETO

7.1. É vedado o recebimento de produtos que possuam marca ou características diversas
das constantes nesta Ata de Registro de Preços e na proposta, bem como descaracterize,
de qualquer forma, o objeto licitado;
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8. DO CANCELAMENTO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1. 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 assinar o contrato ou retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no
prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

III. restar frustrada a renegociação de preços, seja por majoração ou redução;

IV. tiver deferida sua solicitação de cancelamento, nos termos do art. 25;

V. estiver presentes razões de interesse público.

8.2. O cancelamento de registro deverá ser formalizado pelo Órgão Gerenciador, mediante
decisão fundamentada, ressalvada, em qualquer caso, a aplicação das sanções definidas
em lei.

8.3. O fornecedor poderá solicitar ao Órgão Gerenciador, mediante requerimento devida-
mente instruído, o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superve-
niente, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, capaz de comprometer a perfeita
execução contratual;

8.4. 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;

8.5. O cancelamento do registro, se deferido, somente terá validade após a publicação no
Diário Oficial do Município, sendo, desta forma, vedada a interrupção no fornecimento de
bens ou na prestação de serviços cuja requisição, empenho ou documento similar tenha
sido despachado antes dessa ata.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contrata-
ções de que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica para a aqui-
sição pretendida, sendo assegurada à Detentora do registro de preços a preferência em
igualdade de condições;

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

9.3. A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões
obedecerão a Resolução 002/2017, 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;

9.4. Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais, o anexo o Edital de
Licitação  -  ___________________________”,  o  Edital  de  Licitação  –  Pregão  nº
010/SRP/007/2017 e a proposta da detentora.
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9.5. Os Preços Registrados: em anexo dessa ata.
Fica eleito o foro do Município de Porto Velho para dirimir as eventuais controvérsias de-
correntes 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 2017.

       MAURICIO CARVALHO
        Presidente – CMPV

JOSE CELZIMARIO GOMES NAPOLIAO
              Pregoeiro

Empresa Detentora do Preço Registrado
              (Futura detentora)
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ANEXO XI

MINUTA DO CONTRATO

Referente: 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017/CPL/CMPV/PVH
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2017
PROCESSO Nº 01.00466-000/2017

CONTRATO DE  REGISTRO DE PREÇOS
PARA  EVENTUAL  E  FUTURA
AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  DE
CONSUMO  DE  LIMPEZA  PARA
ATENDER  A  CÂMARA  MUNICIPAL
POR  UM  PERIODO  DE  12(DOZE)
MESES),  QUE  ENTRE  SÍ  CELEBRAM  A
CÂMARA MUNICIPAL  DE PORTO VELHO,
POR  INTERMÉDIO  DA  DIRETORIA
ADMINISTRATIVA  E  FINANCEIRA  –  DE
UM  LADO  E  DO  OUTRO,  A
EMPRESA___________________,  PARA
OS FINS QUE SE ESPECIFICAM.

Aos _________ dias do ______de ________ do ano de dois mil  e onze,  a  CÂMARA
MUNICIPAL DE PORTO VELHO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no
CNPJ  sob  o  nº  04.107.678/00001-29,  situada  na  Rua  Belém,  nº  139,  Bairro  Meu
Pedacinho  de  Chão,  nesta  Capital,  neste  ato  representado  pelo  Excelentíssimo
Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Porto  Velho,  Sr.  MAURÍCIO  CARVALHO,
brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade nº XXXXXXXXXXX/SSP/xx e CPF nº.
xxx.xxx.xxx.-xx,  por  intermédio  do  DEPARTAMENTO  ADMINISTRATIVO  E
FINANCEIRO –  DAF, neste  ato  representado  pelo  Secretário,  Sr.  JOSÉ  EDUARDO
PIRES,  brasileiro,  portador  da  cédula  de  identidade  nº  XXXXX/SSP/XX,  CPF  Nº
XXX.XXX.XXX.-XX, e a  Empresa ________________________, inscrita no CNPJ sob
nº____________, com sede na____________________________, nesta Capital,  neste
ato  legalmente  representada  por  seu  representante
legal_______________________________________,  resolvem  celebrar  o  presente
contrato,  que  tem  por  finalidade  estabelecer  os  direitos  e  obrigações  das  partes  na
execução contratual, de acordo com a legislação vigente, em especial a Lei nº 8.666/93 e
alterações  posteriores,  resultante  do  procedimento  licitatório,  na  modalidade  Pregão
Presencial nº  010/2017/CPL/CMPV/PVH, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
007/2017,  autorizado pelo  Processo Administrativo nº 01.00466-000/2017,  nos
termos do Parecer nº____/PG/2017, mediante as cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1.  Contratação  de  empresa  para  REGISTRO DE  PREÇOS PARA EVENTUAL  E
FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA PARA ATENDER A
CÂMARA MUNICIPAL POR UM PERIODO DE 12(DOZE) MESES de acordo com as
especificações constantes do Edital de convocação e seus anexos.

Parágrafo  Único  –  Integram  este  documento  contratual,  guardada  a  necessária
conformidade entre eles, devidamente assinados e/ou rubricados:
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a) O Parecer nº _______/2017/PG/2017, as fls_______;
b) O Processo Administrativo nº 01.00466-000/2017, por intermédio do qual foi condu-
zido o procedimento licitatório;
c) Proposta da CONTRATADA, constante dos autos, as fls. _______.

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO:

2.1 –  O presente contrato  será executado  sob o regime de empreitada por  MENOR
PREÇO POR LOTE, sendo o preço de cada item fixo e irreajustável;

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

3.1. O valor estimado deste contrato é de  R$ ___________ (_______________),
valor este irreajustável durante o prazo contratual, exceto no que diz respeito à cláusula
quinta deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

4.1 Ficam as empresas responsáveis no último dia útil de cada mês através de expediente
encaminhado  a  Diretoria  Administrativa  e  Financeira  –  DAF  com  as  notas  ficais  e
requisições, solicitar o pagamento que será efetuado pela Divisão Financeira da Câmara
Municipal de Porto Velho, através ordem bancária em nome da empresa vencedora, no
prazo  de  até  o  10º  (décimo)  dia  consecutivo,  contados  da  emissão  do  Termo  de
Recebimento Definitivo dos materiais, mediante parecer emitido pelo Controle Interno da
CMPV e, verificação da legalidade do ato comprovando a entrega dos materiais conforme
nota fiscal devidamente certificada e apresentação das certidões de regularidades fiscais,
devendo o licitante fornecer o número da conta, o número da agência e o nome do banco,
por ocasião da proposta;

4.2 Nenhum  pagamento  será  efetuado  à  licitante  vencedora  enquanto  pendente  de
liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade
ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preço

4.3  Transcorrido  o  prazo  estabelecido  no  presente  instrumento  para  o  pagamento,  a
Camara Municipal fica obrigado a atualizar os valores do débito, tendo por base a data do
adimplemento das obrigações até a do efetivo pagamento, aplicando as atualizações com
base nos índices estabelecidos pelo Governo Federal à época dos fatos.

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE:

5.1  -  O valor  do  presente  contrato  é  irreajustável  nos  termos da  legislação  vigente,
considerando o prazo contratual, salvo acordo entre as partes, depois de comprovado o
desequilíbrio econômico financeiro na relação contratual, por intermédio de informações
oficiais, tendo por base as disposições do parágrafo 8° do art. 65 da lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA:

6.1 – O presente contrato terá a duração de 12 (doze) meses, com vigência a partir da
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data de sua assinatura, que poderá ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos
períodos, limitada a 60 (sessenta) meses, mediante a formalização de Termo Aditivo, com
fundamento no Inciso II, do Artigo 57 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS:

7.1 - Os eventuais fornecimentos oriundos deste Registro ocorrerão da seguinte forma:

7.2 - Quando da Solicitação pela Camara Municipal, os itens de material de consumo
Limpeza  serão solicitados mediante a emissão de empenho  observado o quantitativo
empenhado, estimado para 12(doze) meses.

7.3 – O recebimento dos produtos descritos acima será realizado por Comissão designada
para tanto, mediante apresentação pela Futura Contratada das requisições emitidas no
período de referencia (quinzena), ou (mensal) que serão verificadas de acordo com o
relatório emitido pelo Departamento Administrativo – DA/CMPV;

7.4 - O recebimento dos produtos descritos acima será realizado por Comissão designada
para  tanto,  mediante  apresentação  pela  Futura  Contratada  de  Nota  fiscal  que  serão
verificadas com o Departamento Administrativo – DA/CMPV;

7.5 -  A entrega deverá ser realizada no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas
contadas do recebimento da ordem de fornecimento, no Departamento Administrativo –
DA/CMPV;

7.6 -  A  critério  da  Administração,  poderá  haver  fornecimentos  adicionais  dentro  do
período estipulado no Termo de Referência.

CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS:

8.1  - Se a contratação ocorrer neste exercício, as respectivas despesas decorrentes da
contratação, objeto desta licitação, correrão à conta dos recursos específicos consignados
no orçamento da Camara Municipal de Porto Velho como Projeto Atividade e Elemento de
Despesa;

8.2 - Os recursos orçamentários são provenientes do Projeto Atividade e Elemento de
Despesa a seguir exposto:

Projetos Atividade: 01.01.01.122.010.2.2.001 – Administração da Unidade.
Elemento de Despesa:        3.3.90.30 – Material de Consumo.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA:

9.1. Compete à CONTRATADA:

9.1.1 Fornecer os materiais a Câmara Municipal de Porto Velho, mediante a apresentação
de  Nota  de  empenho  devidamente  assinada  pelo  o  ordenador  de  despesa  e  servidor
competente;
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9.1.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os
artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.1.3 O  dever  previsto  no  subitem  anterior  implica  na  obrigação  de,  a  critério  da
Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias, o produto com avarias ou defeitos;
9.1.4 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto
da presente licitação;

9.1.5 Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede  a  data  da  entrega,  os  motivos  que  impossibilitem o  cumprimento  do  prazo
previsto, com a devida comprovação;

9.1.6 Manter,  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as
obrigações  assumidas,  todas  as  condições  de  habilitação  e  qualificação  exigidas  na
licitação;

9.1.7 Não  transferir  a  terceiros,  por  qualquer  forma,  nem  mesmo  parcialmente,  as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada,
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

9.1.8  Responsabilizarem-se  pelas  despesas  dos  tributos,  encargos  trabalhistas,
previdenciários,  fiscais,  comerciais,  taxas,  fretes,  seguros,  deslocamento  de  pessoal,
prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do
contrato;

9.1.9 A  futura  contratada  deverá  efetuar  a  entrega  do  (s)  PRODUTO (s),  conforme
informado na cláusula 7ª deste Contrato, observando sempre, a competente emissão de
empenho, a formalidade exigida para o documento, e ainda:

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

10.1 - O CONTRATANTE obriga-se a:

10.1 - Além daquelas determinadas por leis decretos, regulamentos e demais disposições
legais a Contratante se obrigará:

10.1.1 - Proporcionar todas as facilidades para o fiel cumprimento das obrigações dentro
das normas e condições estabelecidas no edital;

10.1.2  -  Receber  os  produtos  entregues  pela  futura  contratada,  desde  que  em
conformidade com as  disposições constantes  do Edital,  do Termo de Referência,  bem
como, da Ata de Registro de Preços; 

10.1.3  -  Efetuar  regularmente  o  pagamento  do  objeto  da  contratação,  desde  que
atendidas às disposições constantes deste Termo, do Edital de Licitação, bem como, da
Ata de Registro de Preços;

10.1.4 - Expedir a solicitação atreves de nota de empenho destinadas ao fornecimento;

10.1.5 - Comunicar à empresa vencedora toda e qualquer ocorrência relacionada com a
solicitação do(s) produtos(s);
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10.1.6 -  Efetuar o pagamento da empresa vencedora em conformidade ao estabelecido
no edital;

10.1.7 - Rejeitar, no todo ou em parte, o produto que a empresa vencedora entregar fora
das especificações, conforme anexo I do Edital.

CLÁUSULA  DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:

11.1 - Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Registro de
Preços, serão aplicadas à empresa contratada que incorrer em inexecução total ou parcial
da prestação as penalidades previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002, e nos artigos 86 e
87  da  Lei  nº  8.666/93,  aplicando-se  ainda,  as  seguintes  sanções  administrativas,
garantida sempre a ampla defesa e o contraditório;

a) advertência;

b) multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor total do Contrato, em
caso de atraso até 2 (dois) dias para  entregar os produtos a contar do prazo estipulado
em cada  ordem de  fornecimento  emitida,  ou  descumprimento  de  qualquer  obrigação
assumida;

c) multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, do valor total do Contrato, em caso de
atraso superior a 2 (dois) dias para iniciar os serviços, a contar do prazo estipulado em
cada ordem de fornecimento emitida com base no artigo 86, da Lei nº 8.666, de 1993, até
o limite de 10% (Dez por cento);

d) Multa de 10% (dez por cento) do valor contratado, no caso de recusa injustificada para
a assinatura do contrato;

e) Multa de 10% (dez por cento) por cento do valor contratado, no caso de inexecução
total do contrato, independentemente de rescisão unilateral e demais sanções previstas
em lei;

f) Multa de 10% (dez por cento) por cento do valor contratado, no caso do licitante dar
causa à rescisão do contrato;

g) suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com o
Município, por prazo de até 02 (dois) anos;

h)  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante o Município, depois de ressarcido dos prejuízos causados e depois de
decorrido o prazo da sanção aplicada na letra anterior.

11.2 - Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o
contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação
falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer  declaração
falsa ou cometer fraude fiscal,  garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de
licitar e de contratar com o Município, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até
cinco anos,  sem prejuízo das multas previstas em Edital  e no contrato e das demais
cominações legais.

11.3  -  As  multas serão aplicadas  após regular  processo administrativo.  A  multa será
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deduzida do valor líquido do faturamento da Contratada. Caso o valor do faturamento seja
insuficiente para cobrir a multa, a Contratada será convocada para complementação do
valor homologado;

11.4 - As sanções administrativas previstas neste Contrato são independentes entre si,
podendo ser  aplicadas  isoladas  ou cumulativamente,  sem prejuízo  de  outras  medidas
legais cabíveis, garantida a prévia defesa.

11.5 - No caso de aplicação de multa em casos não previstos nas letras acima, será
observado percentual de 2% (dois por cento) quando a empresa contratada:

a) recusar-se a fornecer o produto contratado, sem prejuízo das demais sanções legais
cabíveis;

b) prestar informações inexatas ou causar embaraços ou desatender às determinações da
fiscalização;

c)  transferir  ou  ceder  suas  obrigações,  no  todo  ou  em  parte  a  terceiros,  sem  a
concordância expressa do Município;

d) negociar com terceiros as faturas emitidas contra o Município;

e) desatender às determinações da fiscalização;

11.6 - As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o
motivo, não podendo ultrapassar a 10% do valor da Nota de Empenho, sem prejuízo da
cobrança de perdas e danos que venha a ser causado ao interesse público.

11.7 - A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato a
punir  comunicado  por  escrito  pela  contratante  à  empresa  contratada,  após  o  regular
processo administrativo.

11.8  -  As  penalidades aplicadas  só poderão ser  relevadas  nos  casos  de força maior,
devidamente comprovado, a critério do Município.

11.9 - O prazo para apresentação de recursos das penalidades aplicadas é de 05(cinco)
dias úteis, contados da data de recebimento da notificação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO:

12.1. São motivos ensejadores da rescisão contratual, sem prejuízo dos demais motivos
previstos em lei e neste instrumento:

a) O descumprimento de cláusulas contratuais ou das especificações
que norteiam a execução do objeto do contrato;

b) O desatendimento às determinações necessárias a execução con-
tratual;

c) A prática reiterada de atos considerados como faltosos, os quais
devem ser devidamente anotados, nos termos do § 1º do art. 76
da Lei nº 8.666/93;
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d) A dissolução da sociedade, a modificação da modalidade ou da
estrutura da empresa, desde que isso venha a inviabilizar a exe-
cução contratual;

e) Razões de interesse público, devidamente justificadas;

f) A subcontratação parcial ou total, cessão ou transferência da exe-
cução do objeto do contrato;

12.2. A rescisão contratual poderá ser determinada:

a) Por  ato  unilateral,  nos  casos  elencados  no  art.  78,  incisos  I  a  XII,  da  Lei  nº
8.666/93;

b) Por acordo das partes, desde que seja conveniente, segundo os objetos da Adminis-
tração.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PRERROGATIVAS:

13.1. São prerrogativas do CONTRATANTE: 

a) Empreender unilateralmente, modificações nos termos do contrato, desde que obje-
tive atender ao interesse público, ressalvados os direitos da CONTRATADA;

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

c) Rescindir o contrato amigavelmente por acordo entre as partes, desde que conveni-
ente ao interesses da Administração;

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO:

14.1. O presente termo contratual está plenamente vinculado as disposições do Pregão nº
0  /CPL/CMPV e a Proposta da CONTRATADA, conforme documento constante dos autos,
as fls. __.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA:

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS:

16.1. O  presente  contrato  será  executado  sob  a  égide  da  Lei  nº  8.666/93  e  suas
alterações  posteriores.  Caso  haja  dúvidas  decorrentes  de  fatos  não  contemplados  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.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA HABILITAÇÃO:

17.1. A CONTRATADA obriga-se a manter as mesmas condições que a habilitaram neste
certame, até o total cumprimento deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO:

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

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO:

19.1 -  Após as assinaturas deste contrato, o CONTRATANTE providenciará a publicação
em forma de extrato no Diário Oficial do Município - D.O.M.

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 o
assinam,  dele  sendo  extraídas  as  cópias  que  se  fizerem  necessárias  para  seu  fiel
cumprimento, todas de igual teor e forma, devidamente certificadas pela Procuradoria
Geral do Município.  

Porto Velho/RO, ____de_______ de 2017.

_______________________________
MAURÍCIO CARVALHO

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

_______________________________
JOSÉ EDUARDO PIRES ALVES

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

_______________________________
REPRESENTANTE LEGAL

_______________________________
VISTO:

PROCURADOR GERAL 

TESTEMUNHAS:
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NOME: NOME:
CPF nº                                 CPF nº
RG nº                                                                RG Nº
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RECIBO DE RETIRADA 
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2017
PROCESSO Nº 01.00466-000/2017

Recebemos  da  COMISSÃO  PERMANENTE  DE  LICITAÇÕES,  da
Câmara  Municipal  de  Porto  Velho/RO,  documentação  necessária  à  apresentação  de
proposta,  com  vistas  à  participação  no  Certame  Licitatório  de  que  trata  o  PREGÃO
PRESENCIAL  Nº  010/2017/CPL/CMPV/PVH,  com  REGISTRO  DE  PREÇO  Nº
007/2017, cuja sessão de abertura será realizada no dia 17 DE NOVEMBRO DE 2017
às 09:H30min.

Declaro ter recebido o Edital e seus anexos completos e em perfeitas
condições de utilização, conforme determina o Art. 40 da Lei 8.666/93.

           
         Porto Velho (RO) Em______ de ____________de 2017.

Horário: ____:____

CARIMBO DE CNPJ DA LICITANTE          E/OU        PREENCHIMENTO DOS DADOS  

Razão Social:____________________________

CNPJ nº_________________________________

Endereço:_______________________________

E-mail:_________________________________ 

Cidade/Estado:___________________________

Telefone:________________________________

Fax:____________________________________

Pessoa para contado:___________________

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA RETIRADA DO EDITAL
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NOME LEGIVEL:__________________________________________________________

CARGO NA EMPRESA:_____________________________________________________

FONE COMERCIAL:_______________________________________________________

CELULAR:_______________________________________________________________

E- MAIL:________________________________________________________________

MSN:___________________________________________________________________

ASSINATURA:___________________________________________________________

________________________________________________
Assinatura e Carimbo do Servidor da CPL/CMPV/PVH


