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P R E G Ã O  E L E T R Ô N I C O 

S R P 

N° 033/2018/PMC 

 

    C 
         P 
               L 

                                                     

 
enhores licitantes dediquem o máximo de atenção as 
regras especificas para cadastramento de propostas no 
sistema. 
Recomendamos aos licitantes a leitura atenta às 

condições/exigências contidas neste edital e seus anexos, 
principalmente quanto ao credenciamento, objetivando evitar 
conflitos que o prejudiquem e que possam ocasionar sua 
desclassificação no certame. 
 

ontratação preferencial para as empresas microempresa 
ou empresa de pequeno porte estabelecidas no âmbito 
local ou regional. Compreende-se por âmbito regional, os 

municípios de Cerejeiras, Colorado do Oeste, Corumbiara, 
Pimenteiras e Vilhena. 

 

S 

C 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
 

 

 

PREGÃO ELETRONICO N. º 033/2018 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. º 650/2018/SEMAS 

SEMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social 

SEMEC – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo 

SEMAP – Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária 

SEMOSP – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 

SEMUSA – Secretaria Municipal de Saúde 

OBJETO: O presente processo versa sobre a formação de Registro de Preço, para futura 
aquisição dos Serviços de Conserto e Troca de Pneus dos veículos da frota oficial do 
município, ficando adstrita a Lei Federal 10.520/2002, Decreto Municipal 049/2014 e 
subsidiariamente à Lei Federal 8.666/93 e cumprindo ainda o que determina o Art. 3º, I e III 
da Lei Federal 10.520/2002. 

JULGAMENTO DA PROPOSTA: MENOR PREÇO UNITÁRIO 

LOCAL: www.licitanet.com.br 

A Prefeitura do Município de Cabixi - RO, pessoa jurídica de direito, inscrita no CNPJ 
sob o nº 22.855159/0001-20, por sua Pregoeira Substituta, designada pelo Decreto 
Municipal n.º 016/2018, torna público para o conhecimento dos interessados, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, o qual 
reger-se-á pela  Lei  Complementar  n.º 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 
147/2014, Decreto Federal n.º 8.538/2015, Lei Federal  n.º 10.520/02,  subsidiariamente  
pela  Lei  Federal  n.º 8.666/93,  e  suas  alterações,  que regulamentam  o  Art.  37, Inciso 
XXI da Constituição Federal de 1988, bem como os Decretos Municipais n.º 053/2007 e 
050/2017 e posteriores alterações, Decreto Federal n.º 5.450/2005, e ainda pelo Código de 
Defesa do Consumidor, Lei n.º 8.078/90, e do disposto no presente edital. 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e 
anexos, que dele fazem parte integrante.  

A elaboração do Termo de Referência contendo as especificações técnicas dos 
quantitativos, condições, locais de entrega dos produtos e demais clausulas, assim como a 
média de valores obtidos na pesquisa de preço é de inteira responsabilidade das 
respectivas secretarias, cabendo a cada um de seus representantes, responder pela 
veracidade de seus atos. 

CONTRATAÇÃO PREFERENCIAL PARA AS EMPRESAS 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

ESTABELECIDAS NO AMBITO LOCAL OU REGIONAL 
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CRONOGRAMA PARA INSERÇÃO DAS PROPOSTAS E REALIZAÇÃO DA SESSÃO 
DE DISPUTA 

Recebimento das 
Propostas: 

A partir do dia 04 de julho de 2018 as 13:00hs 
 

Abertura das 
Propostas: 

dia 18 de julho de 2018 as 08:05 horas 

Início da Sessão 
Pública: 

dia 18 de julho de 2018 as 09:05 horas 
 

Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília 
(DF). Havendo a necessidade, poderá o pregoeiro prorrogar qualquer prazo, 
motivadamente; 

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ENCAMINHAMENTOS: 

Prefeitura Municipal Cabixi-RO 

Comissão Permanente de Licitações. 

Av. Tamoios 4031-centro de Cabixi – RO. 

CEP: 76.994-000 

Pregoeira: Irma da Silva 

E-mail: cpl_cabixi@hotmail.com 

Fone/Fax: (69) 3345-2353 

Todas as informações oficiais pertinentes a presente licitação, poderão ser acessadas 
gratuitamente no mural da Prefeitura Municipal de Cabixi, ou através dos sites: 

http://www.cabixi.ro.gov.br; e www.licitanet.com.br. 

 Compõem este Edital os seguintes anexos: 

 ANEXO I Documentos Necessários para Habilitação 

ANEXO II Modelo de Formulário para preenchimento da Proposta de Preços 
Final, planilha de especificação e quantitativos. 

ANEXO III Descrição detalhada do objeto 

ANEXO IV Declaração para fins de Habilitação (modelo) 

ANEXO V Declaração de ME e EPP (modelo) 

ANEXO VI Termo de Referência 

ANEXO VII Minuta de Contrato 

http://www.itapuadooeste.ro.gov.br/
http://www.licitanet.com.br/
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ANEXO VIII Minuta da Ata de Registro de Preços 
 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, 
mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases 
através da LICITANET – Licitações On-line Site www.licitanet.com.br. A utilização do 
sistema de pregão eletrônico da LICITANET nos termos do 3º do art. 1º do Decreto 
5.504/2005. 

1.2 O sistema de pregão eletrônico, LICITANET é realizado por meio da internet, 
mediante condições de segurança, criptografia e autenticação em todas as suas fases.     

1.3   Os trabalhos serão conduzidos pela pregoeira da Prefeitura Municipal de Cabixi 
/RO, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o 
aplicativo “LICITANET” constante na página da internet  www.licitanet.com.br. 

1.4  O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42, 43, 44, 45 e 
46 da Lei Complementar n. º 123/2006, atendendo o direito de prioridade para a 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte para efeito do desempate quando verificado 
ao final da disputa de preços. 

2. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO. 

2.1 O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos no presente 
Edital para o credenciamento junto ao provedor do sistema para participação da licitação, 
bem como o cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e 
horário para início da disputa. 

3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1 Poderão participar desta Licitação firma individual ou sociedade, 
regularmente estabelecida no País, que seja especializada no objeto desta licitação e 
que satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e 
seus Anexos; 

a) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, além da apresentação da 
declaração constante no ANEXO IV para fins de habilitação, deverá, quando do 
cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitada no sistema, informar no campo 
próprio o seu regime de tributação.  

b) Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que estiverem 
devidamente cadastradas junto à LICITANET – Licitações On-line; 

3.1.1 A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha 
pessoal e intransferível do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de 
preços, exclusivamente por meio da Plataforma Eletrônica, observada data e horário limite 
estabelecidos. 

http://www.licitanet.com.br/
http://www.licitanet.com.br/
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a)  O custo de operacionalização pelo uso da Plataforma de Pregão Eletrônico, a título 
de remuneração pela utilização dos recursos da tecnologia da informação ficará a cargo do 
licitante, que poderá escolher entre os Planos de Adesão abaixo: 

30 dias 90 dias 180 dias 365 dias 

R$ 165,41 R$ 211,58 R$ 288,71 R$ 407,15 

b) O referido pagamento/remuneração possui amparo legal no inciso III do art. 5º da 
Lei nº 10.520/02. 

c) O licitante poderá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do 
pregão, para inscrição e cadastramento da proposta inicial de preços. 

3.2 Não poderão participar da presente licitação, sob as penas da lei, as empresas 
que: 

a) Estrangeiras que não funcionem no País;  

b) Constituída em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, 
sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

c) Que possuam sócios comuns a outra (s) empresa (s) que esteja (m) participando 
deste certame (Acórdão TCU 2136/06, 1ª Câmara); 

d) As que estiverem em processo de recuperação judicial, sob falência, concordata, 
concurso de credores, dissolução, liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou 
declarada inidônea pela Administração Pública ou impedida legalmente. 

e) As que possuam ramo de atividade registrado no ato constitutivo incompatível com 
o objeto desta licitação; 

3.3 Não poderá participar direta ou indiretamente desta licitação ou do fornecimento de 
bens/serviços a ela necessários, servidor desta Prefeitura Municipal de Cabixi/RO; 

3.3.1 Considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza 
técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o servidor ou dirigente e a 
licitante ou responsável pelos serviços, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a 
estes necessários. 

3.3.2 O disposto no subitem anterior aplica-se aos pregoeiros e Equipe de Apoio; 

4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME. 

4.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que 
terá, em especial, as seguintes atribuições: 

a) Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

b) Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 
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c) Abrir as propostas de preços; 

d) Analisar a aceitabilidade das propostas; 

e) Desclassificar propostas indicando os motivos; 

f) Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do 
lance de menor preço; 

g) Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

h) Declarar o vencedor; 

i) Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

j) Elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico; 

k) Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a 
contratação; 

l) Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação 
de penalidades previstas na legislação. 

  DO CREDENCIAMENTO JUNTO A LICITANET – LICITAÇÕES ON-LINE 

4.2      A participação do licitante no pregão eletrônico se dará exclusivamente através de 
Home Broker, o qual deverá manifestar em campo próprio da Plataforma Eletrônica, pleno 
conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.  

4.3  O acesso do licitante ao pregão eletrônico, para efeito de encaminhamento de 
proposta de preço e lances sucessivos de preços, somente se dará mediante prévio 
cadastramento e adesão aos planos elencados no subitem 3.1.1. 

4.4  O login e a senha do licitante poderão ser utilizados em qualquer pregão 
eletrônico, salvo quando suspensas por inadimplência do licitante junto a LICITANET – 
Licitações On-line, ou canceladas por solicitação do licitante. 

a)  A manutenção ou alteração da Senha de Acesso será feita através de pedido do 
licitante junto ao Atendimento On-Line (CHAT) do site LICITANET – Licitações On-line, 
sendo enviada para seu e-mail a nova senha de forma imediata. 

4.5 É de exclusiva responsabilidade do licitante o sigilo da senha, bem como seu uso 
em qualquer transação efetuada, não cabendo a LICITANET – Licitações On-line a 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros. 

4.6  O cadastramento do licitante junto a Plataforma de Pregão Eletrônico implica a 
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao certame. 
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4.7  as informações complementares para credenciamento poderão ser obtidas pelos 
telefones: (34) 3014-6633 e (34) 9807-6633 ou pelo e-mail contato@licitanet.com.br. 

            DA PARTICIPAÇÃO 

4.8  A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal 
e intransferível do representante do licitante credenciado e subsequente cadastramento da 
proposta inicial de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observada data 
e horário limite estabelecidos.  

4.9  Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão 
do seu representante; 

4.10 Os licitantes interessados deveram apresentar as condições de habilitação prevista 
na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, na Lei Federal n. º 10.520/02, na 
resolução Administrativa 13/TCERO/03, bem como as qualificações jurídicas, fiscal e 
financeira, que comprovem a capacitação para prestação do serviço, conforme dispuser o 
edital. 

4.11 Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante 
a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 
de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 
sua desconexão, em consonância o art. 13, inciso IV do Decreto Federal nº. 5.450/05; 

4.12 Qualquer dúvida em relação ao acesso na Plataforma operacional poderá ser 
esclarecida pelo Suporte: (34) 3014-6633 - (34) 9807-6633 ou pelo e-mail 
contato@licitanet.com.br.  

  ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 

4.13 A partir do horário previsto no Edital e no sistema para cadastramento e 

encaminhamento da proposta inicial de preço, terá início à sessão pública do pregão 

eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a 

avaliar a aceitabilidade das propostas; 

4.14  Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar 

conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o 

participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de 

registro e valor; 

4.15 O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance 

registrado, desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer 

lance válido para o lote. 

4.16 Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar; 
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4.17 Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em 

tempo real, 7do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos 

lances aos demais participantes; 

4.18  No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão 8Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 

recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, 

sem prejuízos dos atos realizados;  

4.19 Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do 

Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos 

operadores representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica na caixa de 

mensagem (chat) ou e-mail divulgando data e hora da reabertura da sessão; 

4.20  A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento 

iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de 

tempo extra. O período de tempo extra, ocorrerá em um intervalo que poderá ser de 01 

(um) segundo à 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, 

findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances, não podendo, em 

hipótese alguma, as empresas apresentarem novos lances; (FECHAMENTO 

RANDÔMICO). 

4.20.1 Devido a imprevisão de tempo extra, as Empresas participantes deverão estimar o 

seu valor mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que 

poderá resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil;  

4.21 O sistema informará, na ordem de classificação, todas as propostas, partindo da 

proposta de menor preço (ou melhor proposta) imediatamente após o encerramento da 

etapa de lances.  

4.22 O pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, 

imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública.  

4.23 Quando for constatado o empate, conforme estabelecem os Artigos 44 e 45 da 
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, o pregoeiro aplicará os critérios 
para desempate em favor da microempresa ou empresa de pequeno porte. Após o 
desempate, poderá o pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja 
o valor de referência definido pela administração pública. 

Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 - Estatuto de Microempresa e 
Empresa de Pequeno Porte.  

Artigo 44: Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência 

de contratação para a microempresa e empresas de pequeno porte. 
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§ 1º Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 

pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dês 

por cento) superiores à proposta mais bem classificada.  

§ 2º Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1º será de 

5% (cinco por cento) superior ao melhor preço. 

Artigo 45: Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei Complementar, ocorrendo o 

empate, proceder-se-á da seguinte forma:  

I – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 

situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

II – Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 

forma do inciso I do caput deste artigo, serão convocadas as remanescentes que 

porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 desta Lei 

Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º 

e 2º do art. 44 desta Lei Complementar, será realizado sorteio. 

4.24.  Os documentos relativos à habilitação, solicitados no Anexo I deste Edital, e 
proposta de preço já realinhada com os valores ofertados pela empresa(s) vencedora(s) 
deverão ser remetidos VIA E-MAIL (cpl_cabixi@hotmail.com) no prazo máximo de 02 
(duas) horas, com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada, observado 
os prazos legais pertinentes. 

4.25. Posteriormente, os mesmos documentos da empresa vencedora deverão ser 
encaminhados em originais ou CÓPIAS AUTENTICADAS, EM CARTÓRIO OU POR 
SERVIDOR DESTA COMISSÃO, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da 
data da sessão pública virtual, juntamente com a proposta de preços escrita, à 
Prefeitura do MUNÍCIPIO DE CABIXI – RO, Av. Tamoios nº 4031 – Bairro centro, CEP 
76.994-000, fone/ (69) 3345-2353 A/C IRMA DA SILVA. 

4.26. Solicitamos que o envio da documentação seja de preferência via “SEDEX”, e ainda 

identificar o envelope com o número do referido Pregão, para que esta CPL possa 

transmitir a Pregoeira correspondente; 

 

 

 

 

À COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO– CPL 

PREGÃO ELETRONICO Nº 033/2018/PMC 

RAZÃO SOCIAL E Nº DO CNPJ DA LICITANTE 

ABERTURA DIA           /        /       ÀS      :    HORAS 

mailto:licitacao@itapuadooeste.ro.gov.br
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4.26. No envio da documentação original via “CORREIOS”, solicitamos que seja anexado 
no campo “CHAT MENSAGEM” da Plataforma licitanet o Código do rastreamento, para 
que a Pregoeira possa estar realizando a pesquisa da localização dos referidos 
documentos. Caso a Licitante não forneça o número do rastreamento, a Licitante será 
desclassificada caso os documentos não cheguem em 03 (três) dias úteis. 

4.27  O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima 

estabelecido, acarretará nas sanções previstas no item 11, deste Edital, podendo o 

Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente; 

4.28. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor 

desatender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance 

subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem 

de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que 

atenda o Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante para 

que seja obtido preço melhor; 

4.29 Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a 

proposta de menor preço e valor estimado para a contratação; 

4.30. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será 
adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço. 

4.31. Fundamentado no § 3º do art. 48 da lei complementar 147/2014, combinado com o disposto 

no decreto municipal nº 050 de 01 de fevereiro de 2017, fica estabelecida a preferência para 

contratação das microempresas e empresas de pequeno porte sediadas no município de Cabixi, ou 

na região, até o limite de 10% (dez por cento) acima do melhor preço válido. 

4.32.A prioridade precedente será para as empresas ME/EPP sediadas no município de Cabixi – 

RO. 

4.33. Não havendo empresa ME/EPP sediada no município de Cabixi – RO, ou o valor destas 

estarem acima do limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido, a prioridade será das 

empresas localizadas nos municípios do âmbito regional. 

4.34. Compreende-se por âmbito regional, os municípios de Cerejeiras, Colorado do Oeste, 

Corumbiara, Pimenteiras e Vilhena. 

5.       PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 

5.1 O cadastramento da proposta no sistema eletrônico pressupõe o pleno 
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante 
será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances; 

5.2 O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no Termos de 
Referência; 
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5.3 A validade da proposta será mínima de 60 (Sessenta) dias, contados a partir da 
data da sessão pública do Pregão. 

a) Caso este prazo não esteja expressamente indicado na proposta, o mesmo será 
considerado como aceito para efeito de julgamento. 

6.       PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO 

6.1 A Empresa vencedora deverá enviar à Comissão permanente de Licitação, 
juntamente com a documentação de habilitação, a Proposta de Preços escrita ANEXO II, 
com os valores oferecidos após a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas as 
folhas e a última assinada pelo Representante Legal da Empresa citado nos documentos 
de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo 
Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, 
endereço completo, número de telefone e fax, número de agência de conta bancária, no 
prazo estipulado no subitem 4.25, deste Edital; 

6.1.1 Na proposta final a empresa vencedora deverá apresentar a readequação de 
cada item ao novo valor proposto. Ressalta-se que para isso deverá ser utilizado um 
desconto proporcional ponderado a cada item, a fim de que este tenha em seu valor 
unitário um desconto compatível com a oferta global final. 

* Na proposta escrita, deverá conter: 

a). Os valores dos impostos já deverão estar incorporados e somados ao valor do produto 
ou destacados; 

b) O prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 

abertura das propostas virtuais; 

c) Especificação completa do produto oferecido com informações técnicas que possibilitem 

a sua completa avaliação, totalmente conforme descrito no ANEXO II, deste Edital; 

d) Data e assinatura do Representante Legal da proponente; 

e) Prazo de entrega do objeto. 

6.2. Atendidos todos os requisitos, será (ão) considerada (s) vencedora (s) a (s) licitante (s) 
que oferecer (em) o MENOR PREÇO DO ITEM; 

6.3. Os preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e 
encargos inerentes ao produto até sua entrega no local fixado neste Edital. 

6.5 Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da 
legislação em vigor; 

6.6     Serão rejeitadas as propostas que: 

6.6.1 Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários; 
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6.6.2 Sejam incompletas, isto é, não contenham informação (ões) insuficiente (s) que 
permita (m) a perfeita identificação do produto licitado; 

6.6.3 Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o 
presente Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro; 

6.6.4 Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão 
estes últimos. 

7. DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

7.1 Será conforme o termo de referência que é parte integrante deste edital.   

8. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

8.1 Para julgamento do certame, será adotado o critério de MENOR PREÇO POR 
ITEM, observado o prazo para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros 
mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste Edital; 

8.2 O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for 
o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor 
valor; 

8.3 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a 
proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse 
procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao 
Edital; 

8.4 Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos 
os atos do procedimento e as ocorrências relevantes. 

9.       HABILITAÇÃO 

9.1 Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente na data de 
abertura do certame, e poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de 
cópia autenticada por tabelião de notas ou por servidor da unidade que realizará o Pregão, 
ou por publicação em órgãos da imprensa oficial, não sendo aceitos “protocolos” ou 
solicitação de documentos em substituição aos documentos requeridos neste edital; 

9.2 Os documentos que não tiverem seu prazo de validade devidamente expresso, 
somente serão considerados os emitidos até 60 (sessenta) dias anterior à data de abertura 
do certame, exceto os casos previstos neste edital. 

9.3 A relação de documento para habilitação será conforme ANEXO I deste edital.  

10  IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 
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10.1 As impugnações contra o edital deveram ser apresentadas a comissão de licitação nos 
termos dos parágrafos primeiro e segundo do Art. 41 da Lei Federal n. º 8.666/93. 

10.2 Até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão eletrônico, preferencialmente por 
meio eletrônico, através do e-mail: cpl_cabixi@hotmail.com; 

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

10.3.1 Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularização fiscal, caso o 
licitante vencedor seja microempresa ou empresa de pequeno porte enquadrada no artigo 
3º da Lei Complementar n.º 123 de 2006, qualquer licitante poderá, durante a sessão 
pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema (clicando no botão 
ENTRAR C/ RECURSO), manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido 
o prazo de três dias para apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes, 
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra razões em igual prazo, que 
começará a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

10.3.2 O Pregoeiro assegurará tempo mínimo de 15 (quinze) minutos para que o licitante 
manifeste motivadamente sua intenção de recorrer. 

10.4 A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de 
recurso; 

10.5 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou 
quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente; 

10.6 Os recursos contra decisões do Pregoeiro poderão ter terão efeito suspensivo da 
licitação, até que se julgue os recursos, se o pregoeiro assim achar necessário; 

10.7 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

10.8 Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração das 
especificações técnicas, decidir sobre a petição. 

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

11 MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1 A empresa CONTRATADA que deixar de cumprir o termo de contrato, deixar de 
entregar documentação exigida para o certame ou apresentar, para o mesmo fim, 
documentação falsa, fizer declaração falsa, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução desta aquisição, comportar-
se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderá ficar impedido de licitar e contratar 
com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantida a 
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ampla defesa, e sem prejuízo das sanções previstas neste Termo de Referência e das 
demais cominações legais. 

11.2 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, 
sem justificativa aceita pela CONTRATANTE, resguardados os procedimentos legais 
pertinentes, poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

I – Advertência por escrito, admitida inicialmente, pela infringência de qualquer item 
pactuado, desde que sem consequências nos prazos e nos valores do empenho.  Na 
ocasião, será concedido um prazo para a CONTRATADA sanar as irregularidades; 

II – Multa:  

a). Por atraso na entrega do material consumo: multa no percentual correspondente a 02% 
(dois por cento), calculada sobre o valor total do empenho, por dia corrido de atraso, até o 
limite de 30 (trinta) dias. No caso de atraso entre o 31º (trigésimo primeiro) e o 60º 
(sexagésimo) dia, a multa será de 04% (quatro por cento), sobre o valor da obrigação, por 
dia corrido de atraso; 

b). Pela inexecução total ou parcial do ajuste: será considerado como inexecução total do 
ajuste, o atraso superior a 60 (sessenta) dias.  A CONTRATADA estará sujeita a multa 
correspondente à diferença do preço resultante da nova licitação realizada para a 
complementação ou realização da obrigação não cumprida; 

III – Suspensão Temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal pelo prazo de até 02 (dois) anos; e 

IV – 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 a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e 
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada. 

11.3 As sanções previstas nos Incisos I, III e IV do item 11 poderão ser aplicadas 
juntamente com a do Inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

11.4 As sanções previstas nos itens III e IV do item 11 poderão também ser aplicadas a 
CONTRATADA no caso de: 

a) – Ter sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

b) – Tenha praticado atos ilícitos visando frustrar o objetivo da Licitação; e 

c) - Demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública 
em virtude de atos ilícitos praticados. 

11.5 Poderá ser aplicada multa de 02% (dois por cento), calculada sobre o valor total 
emprenho, caso a CONTRATADA descumpra qualquer outra condição ajustada, em 
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especial quando não se aparelhar convenientemente para a execução do objeto da 
licitação ou impedir ou dificultar os trabalhos da Fiscalização. 

11.6 Poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) do valor do empenho, quando a 
CONTRATADA der causa à sua rescisão. 

11.7 As multas deverão ser recolhidas à Tesouraria da Prefeitura Municipal de Cabixi /RO, 
no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação do ato que as 
impuser, exauridos todos os recursos administrativos e o direito de ampla defesa.  Caso o 
prazo não seja cumprido, os valores referentes às multas serão descontados dos 
pagamentos devidos à CONTRATADA. 

11.8 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA antes da comprovação do 
recolhimento da multa ou da prova da sua não aplicabilidade por ato formal do Ordenador 
de Despesas da Prefeitura Municipal de Cabixi /RO. 

11.9 As penalidades serão obrigatoriamente registradas nos registros desta Prefeitura 
Municipal, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por 
igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações 
legais. 

11.10 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

11.11 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à CONTRATADA o 
contraditório e ampla defesa. 

12 FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

12.1 Homologada a licitação pela autoridade competente, a Prefeitura do Município de 
Cabixi /RO firmará contrato específico com o PROPONENTE VENCEDOR visando à 
entrega do objeto desta licitação nos termos do anexo VI que integra este Edital; 

12.2 O PROPONENTE VENCEDOR terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir 
da convocação, para assinar o Contrato, quando deverá comparecer à Assessoria Jurídica, 
localizada na Prefeitura do CABIXI - RO.  Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por 
igual período, quando solicitado pelo PROPONENTE VENCEDOR durante o seu 
transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Assessoria Jurídica; 

12.3 No ato da contratação, o PROPONENTE VENCEDOR deverá apresentar documento 
de procuração devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a 
assinar o Contrato em nome da empresa; 

12.4 A assinatura do Contrato estará condicionada à comprovação da regularidade da 
situação do PROPONENTE VENCEDOR, junto ao INSS ao FGTS e aos órgãos da receita 
Municipal, Estadual e Federal;  

12.5 Este Edital e seu (s) anexo (s) integrarão o Contrato firmado, independente de 
transcrição; 
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13.         PRAZO DE VIGENCIA E FORNECIMENTO  

13.1 O prazo de vigência do futuro termo contratual objeto desta licitação, com vistas ao 
atendimento do objeto e a obtenção de preço e condições mais vantajosas para a 
Administração Pública, será de acordo com as condições previstas no Termo de 
Referência, podendo ser prorrogado à critério desta Administração, conforme disposto no 
inciso II do Art. 57, da Lei Federal n. º 8.666/93, mediante interesse ou necessidade da 
Administração. 

13.2 A entrega do produto deverá ser feita nas condições e locais de entregas pré-
determinados no Termo de Referência; 

14          PAGAMENTO 

14.1 O pagamento será efetuado no valor correspondente ao produto entregue, nas 
condições expressas no Termo de Referência, mediante a apresentação de nota fiscal, em 
duas vias que será certificada pelo responsável pela fiscalização do contrato, o qual 
encaminhara para pagamento, que poderá ser por meio de ordem bancária, creditada na 
conta corrente da CONTRATADA, em conforme a Lei Federal n.º 4.320, de 1964; 

14.2  Para a efetivação do pagamento das faturas exigir-se-á, no que lhe couber, o 
comprovante do recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários junto a 
CONTRATANTE. 

14.3  Havendo necessidade de modificação, aumento ou diminuição do quantitativo, será 
na forma permitida pelo § 1º do art. 65 da Lei Federal n. º 8.666/93, a mesma será 
realizada respeitando a proporcionalidade do preço, com que concorda a CONTRATADA; 

15. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PREÇO ESTIMADO 

15.1 O valor a ser pago pelo produto licitado, de que trata o presente Edital ocorrerá por 
conta da previsão do Orçamento do Município, e das metas estabelecidas na Lei de 
Diretrizes Orçamentária e na Lei do Plano Plurianual. 

15.2 As despesas referentes à aquisição correrão a conta dos recursos específicos 
considerados no orçamento. Considerando que nas licitações para registro de 
preços não é necessário indicar a dotação orçamentária. 

16. REAJUSTAMENTO 

16.1 Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, ressalvas as hipóteses previstas 
na Lei Federal n. 8.666/93 e se comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro, e com 
prévia manifestação por parte do contratado e nas condições pré-estabelecidas no Termo 
de Referência/Contrato; 

17. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

17.1 O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, 
na forma do Anexo VIII e nas condições previstas neste Edital;  
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17.2 A Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá vigência até 12 (doze) 
meses. 

18. DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

18.1 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da 
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão 
gerenciador (Secretaria Municipal Especial da Prefeitura Municipal de Cabixi), e somente 
após a anuência expressa do mesmo, desde que devidamente comprovada a vantagem e, 
respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei Federal n.º 
10.520/02, na Lei Federal n.º 8.666/93;  

18.2 Caberá ao fornecedor, beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento para órgãos ou 
entidades vinculadas a Administração Pública Municipal, diferentes das constantes neste 
Edital, até o limite de 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados em Ata para cada 
órgão usuário, e desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente 
assumidas. 

19. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO 

19.1 A Prefeitura do Município de Cabixi /RO será o órgão responsável pelos atos de 
controle e administração da ATA de REGISTRO DE PREÇOS decorrentes desta licitação e 
indicará, sempre que solicitados pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de registro e 
os quantitativos a serem adquiridos, os fornecedores para os quais serão emitidos os 
pedidos;  

19.2 A convocação dos fornecedores, pela Prefeitura Municipal de Cabixi será 
formalizada e conterá o endereço e o prazo máximo em que deverão comparecer para 
retirar o respectivo pedido. 

19.3 O fornecedor convocado na forma do subitem anterior que não comparecer, não 
retirar o pedido no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas na ATA de 
REGISTRO DE PREÇOS, estará sujeito às sanções previstas neste Edital. 

20. DOS ACRESCIMOS E SUPRESSÕES 

20.1 É vedado o aumento das quantidades previstas originalmente na Ata de Registro de 
Preços;  

21. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS 

21.1 Durante a vigência da ATA de REGISTRO DE PREÇOS, os preços registrados 
serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de 
ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n. º 8.666/93 ou 
de redução dos preços praticados no mercado. 

21.2 Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do 
art. 65 da Lei n. º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por 
cancelar a ATA e iniciar outro processo licitatório. 
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21.3 Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições 
do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente 
registrado será convocado pela Prefeitura Municipal de Cabixi para alteração, por 
aditamento, do preço da ATA. 

22. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO PROPONENTE 

22.1 O Proponente terá o seu REGISTRO DE PREÇOS cancelado na ATA, por 
intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. A existência de preços registrados, não obriga a Administração Municipal a firmar 
as contratações que dela poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, 
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro 
preferência em igualdade de condições.  

23. FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

23.1 Homologada a licitação pela autoridade competente, o Município de Cabixi, firmará 
a Ata de Registro de Preços com o PROPONENTE VENCEDOR visando à execução do 
objeto desta licitação nos termos da Minuta (ANEXO VIII) que integra este Edital. 

23.2 O PROPONENTE VENCEDOR terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a 
partir da convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, quando deverá 
comparecer ao setor de Licitação, localizada no Paço Municipal sito Av. Tamoios, n.º 4031, 
Centro. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado 
pelo PROPONENTE VENCEDOR durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo 
justificado, aceito pelo Município de Cabixi. 

23.3 A recusa injustificada do concorrente vencedor em assinar a Ata de Registro de 
Preços, dentro do prazo estabelecido no presente Instrumento, o sujeitará à aplicação das 
penalidades previstas no item 11 deste Edital, podendo a Administração convidar, 
sucessivamente por ordem de classificação, as demais licitantes, após comprovação da a 
sua compatibilidade de proposta e habilitação. 

23.4 Decorridos 60 (sessenta) dias consecutivos da data da apresentação das propostas, 
sem a comunicação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos 
assumidos. 

23.5 As alterações contratuais serão processadas mediante Termo Aditivo, devidamente 
justificado e processado mediante parecer proferido pelo setor jurídico do Município. 

23.6 Durante a vigência da Ata de Registro de Preços o fornecimento será acompanhado 
e fiscalizado por servidor público designado para esse fim. As decisões e providências que 
ultrapassarem a competência do servidor designado deverão ser solicitadas aos seus 
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

24. DISPOSIÇÕES FINAIS 

24.1 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a 
Prefeitura do CABIXI – RO revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse 
público, derivadas de fato supervenientes comprovados ou anulá-la por ilegalidade, de 
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ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema 
para conhecimento dos participantes da licitação. A Prefeitura do MUNICÍPIO CABIXI - RO 
poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou 
para sua abertura; 

24.2 O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de 
qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará 
a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o 
vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais 
sanções cabíveis; 

24.3 É facultado o Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da 
licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo; 

24.4 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais 
deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de 
desclassificação/inabilitação; 

24.5 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a 
exata compreensão da sua proposta. 

24.6 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da 
Prefeitura do MUNICÍPIO DE CABIXI - RO, a finalidade e a segurança da contratação; 

24.7 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, 
mediante publicação na imprensa Oficial do Município de Cabixi; 

24.8 Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro; 

24.9 A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os 
termos deste Edital; 

24.10 Não cabe à LICITANET qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas pelo 
fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de entrega 
dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação 
realizada. 

24.11 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste 
Edital será o da Comarca da cidade de Colorado do Oeste/RO considerado aquele a que 
está vinculado à administração municipal e o Pregoeiro;  

24.12 O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, atenderá aos interessados no horário de 07:00 
às 13:00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, localizada na Av. Tamoios, 4031, Cabixi, Rondônia, para 
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melhores esclarecimentos. Ressalta-se que mesmo durante o período de férias, haverá 
equipe de plantão para atendimento dos interessados; 

24.13 A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará 
parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente;  

24.14 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será transferida mediante aviso aos 
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, 
mediante publicação na imprensa Oficial do Município de Cabixi; 

24.15 Os casos omissos neste Edital, serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da 
legislação pertinente. 

Cabixi - RO, 28 de junho de 2018.  
 

                                                                                                
 
 

IRMA DA SILVA 
PREGOEIRA SUBSTITUTA 

DECRETO N.º 016/2018 
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ANEXO I 
 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO 

Lei complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar 147 
de 07 de agosto de 2014. 

Art. 42. Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal das 
microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito 
de assinatura do contrato.  

Art. 43.  As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da 
participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição.  

§ 1o  Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 
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. 

§ 2o  A não regularização da documentação, no prazo previsto no § 1o deste 
artigo, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no artigo 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado 
à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação”. 

CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO 

1. A HABILITAÇÃO DA LICITANTE CONSISTIRÁ NA APRESENTAÇÃO DOS 
SEGUINTES DOCUMENTOS:  

1.1 REGULARIDADE JURÍDICA: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoal Jurídica (CNPJ); 

b) Cédula de identificação dos sócios, ou do proprietário, ou do representante legal 
da empresa, cópia autenticada. 

c) Requerimento de empresário/Registro comercial, ou Declaração de Firma 
Individual no caso de empresa individual, cópia autenticada. Ou; 

d) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, cópia autenticada. Ou; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
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e) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício, cópia autenticada. Ou; 

f) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir, cópia autenticada. 

g) Alvará de Localização e Funcionamento válido, fornecido pelo Município da sede 
do licitante, cópia autenticada.  

1.2 REGULARIDADE FISCAL: 

a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União; 

b) Certidão Negativa de Tributos Estaduais (fins de licitação); 

c) Certidão Negativa de Tributos Municipais, do domicílio ou sede da licitante, 
expedida pelo órgão competente; 

d) Certidão Negativa de Débito da Previdência Social (INSS); 

e) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF); 

1.2.1 As ME e EPP beneficiadas pelo art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei 
Complementar nº 147/2014, estão amparadas, somente, em relação a REGULARIDADE 
FISCAL. 

1.3 REGULARIDADE TRABALHISTA: 

a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT, conforme Lei n. 12.440/11). 

1.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA/FINANCEIRA: 

a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo Distribuidor do Foro 
ou Cartório da sede da licitante datada dos últimos 60 (sessenta) dias, ou que esteja 
dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. 

1.5 QUALIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 

a. Declaração para fins de licitação (anexo IV); 

 Em atendimento ao Inciso VII, Art. 4º da Lei 10.520 de 17/07/2002, que se encontra 
em situação regular perante a Fazenda, Seguridade Social –  INSS e com o FGTS, 
atende às exigências do edital relativas a habilitação jurídica, qualificação técnica e 
econômico-financeira e que cumpre plenamente a todos os requisitos de habilitação 
previstos no edital e seus anexos do pregão eletrônico acima identificado. 
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 Declaração de Superveniência de Fato impeditivo, quanto à habilitação, nos 
termos do parágrafo 2º, art. 32, da Lei 8.666/93, e, informação se está ou não, em estado 
de inidoneidade perante quaisquer órgãos públicos; 

 Declaração para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de 
junho de 1993, cumprindo o disposto inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, 
incluído pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 
anos; 

 Declaração de não vínculo empregatício, como sócios ou proprietários não tem 
vínculo empregatícios com a administração pública; 

1.6 OBSERVAÇÕES: 

a) Os documentos e fotocópias apresentadas deverão estar perfeitamente 
legíveis. As fotocopias devidamente autenticadas por tabelionato competente, ou 
certificadas, pelo Pregoeiro ou pelos membros da equipe de apoio. 

b) O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no 
curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes 
prazo para atendimento. 

c) A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação 
da licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para 
complementação da documentação exigida para a habilitação, sendo assegurado os 
direitos previsto na legislação pertinente. 

d) Não sendo aceitos “protocolos” ou “solicitação de pedido de documentos” em 
substituição aos documentos requeridos neste edital. 

e) Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante:  

f.1) Se a licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz; 

f.2) Se licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto 
aqueles para os quais a legislação permita ou exija a emissão apenas em nome da 
Matriz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/USUARIO/Elohim%20Consultoria%202/LEIS/L8666cons.htm%23art27v
file:///C:/Users/USUARIO/Elohim%20Consultoria%202/LEIS/L8666cons.htm%23art27v
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA 

PREGÃO ELETRONICO N.º 033/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 650 
Nome de Fantasia________________________________________________________  

Razão Social:____________________________________________________________ 

CNPJ: _____________________________OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (  ) NÃO (  ) 

Endereço:_______________________________________________________________ 

Bairro: _______________________________Município:___________________________ 

Estado: ________________________________         CEP: ________________________  

Fone/Fax:___________________________E-MAIL:______________________________ 

Conta Corrente nº_________________ Agencia nº_____________ Banco ___________ 

Nome completo do responsável legal da empresa:_______________________________ 

CPF:_______________________________RG:_________________________________ 

IDENTIFICAÇÃO DO ITEM: 

Item Unid. Quant. Descrição Valor Unit. 
Valor 
Total 

       

A empresa ____________ declara que estão inclusas no valor cotado todas as despesas 
com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, 
previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento 
dos produtos em embalagens adequadas. 

Prazo de validade da proposta: De acordo com o Edital. 

DO PRAZO DE EXECUÇÃO E CONDIÇÕES:  

 Declaro ter conhecimento e estar apta a entregar o produto, de imediato após o 
recebimento da cópia do empenho dentro do prazo e condições estabelecidas neste 
Edital na sede da Prefeitura Municipal de Cabixi /RO, respeitando datas, horários ou 
locais nele especificados.  

 Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no 
Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e 
responsabilidades especificadas no Termo de Referência. 
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 Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta 
ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa 
com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, transporte ou 
quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer 
acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos 
eventualmente concedidos. 

 Declaro que todos os produtos ofertados atendem a todas as especificações 
técnicas e características exigidas neste Edital/Termo de Referência; 

 

    Local e data: ___________________________________________________ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARIMBO CNPJ: 

 

________________________________________ 

Nome Completo do Proprietário ou Representante 

Legal e Qualificação na Empresa 
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ANEXO III  

PREGÃO ELETRONICO N.º 033/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 650/2018 

DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO 

Objeto: O presente processo versa sobre a formação de Registro de Preço, para futura 
aquisição dos Serviços de Conserto e Troca de Pneus dos veículos da frota oficial do 
município, ficando adstrita a Lei Federal 10.520/2002, Decreto Municipal 049/2014 e 
subsidiariamente à Lei Federal 8.666/93 e cumprindo ainda o que determina o Art. 3º, I e III da Lei 
Federal 10.520/2002. Por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações técnicas e 
condições minuciosamente descritas no Edital de Pregão Eletrônico n.º 033/2018 e seus anexos, 
cujos elementos a integra. 
 

Item Descrição Unid. Quant. 

1 CONSERTO DE PNEU - VEICULO LEVE Serv. 239 

2 CONSERTO DE PNEU - CAMINHONETE Serv. 172 

3 CONSERTO DE PNEU - KOMBI Serv. 48 

4 CONSERTO DE PNEU - VAN Serv. 36 

5 CONSERTO DE PNEU - MICROONIBUS Serv. 72 

6 CONSERTO DE PNEU - ONIBUS Serv. 120 

7 CONSERTO DE PNEU - CAMINHÃO Serv. 134 

8 CONSERTO DE PNEU - MOTONIVELADORA Serv. 36 

9 CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO - TRATOR Serv. 12 

10 CONSERTO DE PNEU TRASEIRO - TRATOR  Serv. 12 

11 CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO - RETROESCAVADEIRA Serv. 24 

12 CONSERTO DE PNEU TRASEIRO - RETROESCAVADEIRA  Serv. 24 

13 CONSERTO DE PNEU - PÁ CARREGADEIRA Serv. 36 

14 CONSERTO DE PNEU - MOTOCICLETA Serv. 74 

15 TROCA DE PNEU - VEICULO LEVE Serv. 111 

16 TROCA DE PNEU - CAMINHONETE Serv. 136 

17 TROCA DE PNEU - KOMBI Serv. 36 
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18 TROCA DE PNEU - VAN Serv. 4 

19 TROCA DE PNEU - MICROONIBUS Serv. 36 

20 TROCA DE PNEU - ONIBUS Serv. 60 

21 TROCA DE PNEU - CAMINHÃO Serv. 146 

22 TROCA DE PNEU - MOTONIVELADORA Serv. 24 

23 TROCA DE PNEU DIANTEIRO - TRATOR Serv. 12 

24 TROCA DE PNEU TRASEIRO - TRATOR  Serv. 12 

25 TROCA DE PNEU DIANTEIRO - RETROESCAVADEIRA Serv. 12 

26 TROCA DE PNEU TRASEIRO - RETROESCAVADEIRA  Serv. 12 

27 TROCA DE PNEU - PÁ CARREGADEIRA Serv. 24 

28 TROCA DE PNEU - MOTOCICLETA Serv. 54 
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CARIMBO CNPJ 

 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO PARA FINS DE LICITAÇÃO 

(Papel timbrado da licitante) 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 650/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 033/2018 

________________________, inscrita no CNPJ n. __________________, localizada na 
_________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a____________________ portador(a) da Carteira de Identidade nº ____________________, e 
do CPF nº _____________________, DECLARA: 

Em atendimento ao Inciso VII, Art. 4º da Lei 10.520 de 17/07/2002, que se encontra em situação 
regular perante a Fazenda, Seguridade Social –  INSS e com o FGTS, atende às exigências do 
edital relativas a habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira e que cumpre 
plenamente a todos os requisitos de habilitação previstos no edital e seus anexos do pregão 
eletrônico acima identificado. 

Sob as penas da lei, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 
presente processo licitatório acima identificado, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 

Para fins do disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela 
Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16(dezesseis) anos, salvo menor, 
a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do Art. 7º da 
Constituição Federal.  

Que os sócios proprietários e gerentes não possuem vínculo empregatício em órgãos nas 
esferas Estaduais, Federais ou Municipais para poder participar do pregão eletrônico acima 
identificado. 

Declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a 
proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente, 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 licitação, por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa; Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação quanto a participar ou não da referida 
licitação; Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não será, no todo ou 
em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 
potencial ou de fato da licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação; E que o 
conteúdo da proposta apresentada para participar da presente licitação não foi, no todo ou em 
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da 
administração antes da abertura oficial das propostas; e que está plenamente ciente do teor e da 
extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la. 

___________________________________, _____ de _____________________ de _______ 
 

_____________________________________ 
(Assinatura do representante legal) 

 
_____________________________________ 

CPF 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
(Em papel timbrado da licitante) 

 
 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 650/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO N. º 033/2018 
 

 D E C L A R A Ç Ã O 
 
A empresa 
......................................................................................................................................... 
inscrita no CNPJ n. ................................................................................, por intermédio  de 
seu representante legal o(a) 
Sr(a)....................................................................................................................., portador(a) 
da Carteira de Identidade nº..........................................., e do CPF nº 
.........................................., DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as 
penas de lei, ser (   ) Microempresa ou (   )Empresa de pequeno Porte, nos termos da 
legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3ª 
da Lei complementar nº 123/06, para participar do pregão eletrônico acima identificado. 
 

 
___________________________________, _____ de _____________________ de 

_______ 
Local e data 

 
 
 
 

_____________________________________ 
(Assinatura do representante legal) 

_____________________________________ 
CPF 

 
 
 

 
CARIMBO CNPJ 
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ANEXO VI 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

O presente processo versa sobre a formação de Registro de Preço, para futura aquisição dos 

Serviços de Conserto e Troca de Pneus dos veículos da frota oficial do município, ficando adstrita a 

Lei Federal 10.520/2002, Decreto Municipal 049/2014 e subsidiariamente à Lei Federal 8.666/93 e 

cumprindo ainda o que determina o Art. 3º, I e III da Lei Federal 10.520/2002. 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE 

Secretaria Municipal de Assistência Social: O presente Termo limita-se o fornecimento contínuo 

e ininterrupto de prestação de serviços de borracharia para conserto/troca de pneus, de forma 

estimativa, para atender os veículos que atendem as demandas da SEMAS. Os quantitativos 

presentes neste termo de referência foram calculados sem base anterior, pois não houve 

aquisições em período semelhante. Assim, baseado em observações e previsões para o futuro 

obteve-se os elementos constantes deste termo de referência prevendo o consumo para atender 

um período de 12 meses. Portanto, foi baseado em 3 consertos a cada mês, por veículo, e uma 

troca anual para substituição dos 4 pneus veiculares. 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo: Como a Secretaria Municipal 

de Educação, Cultura, Esporte e Turismo utiliza veículos como ferramentas para o cumprimento de 

grande parte de suas atribuições, é necessário manter a sua frota em perfeitas condições de uso e 

com isso contribuindo para a segurança e presteza na prestação do serviço; Em razão disso, 

visando manter a frota em condições normais de uso e a continuidade do transporte público escolar 

e de apoio administrativo, é necessária a contratação  de serviço de borracharia para manutenção 

dos veículos leves e pesados da secretaria,  devido ao desgaste natural ocasionado pelo uso diário 

no atendimento a todas as demandas do ano letivo; Portanto, sendo os veículos a ferramenta de 

trabalho que é bastante utilizada para o cumprimento das funções inerentes à secretaria, a 

manutenção é a única maneira de oferecer a disponibilidade necessária para que os motoristas e 

demais servidores executem as missões a eles atribuídas. 

Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária: A presente despesa visa à contratação de 

empresa para fornecimento de serviços de borracharia, sendo estes consertos e troca de pneus. A 

aquisição deste serviço se faz necessária para suprir a necessidade de consertos dos veículos 

voltados ao atendimento desta Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, para tanto necessita 

além de estrutura física, equipamentos, assistência técnica e profissional, temos a necessidade da 

aquisição da contratação do serviço. A necessidade do abastecimento dos veículos da Secretaria 

de Agricultura e Pecuária é visando atender o setor administrativo e o apoio a produção agrícola e 

pecuária deste município. 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos: A frota da SEMOSP é composta por 23 

(Vinte e três), envolvendo máquinas pesadas, máquinas leves, veículos leves, veículos pesados, e 

motocicletas. Para tal, devido ao fluxo de atividades da pasta (cascalhamento, coleta de lixo, 

limpeza da cidade, abertura de estradas dentre outras ações de competência do setor de obras) as 

quais necessitam dos veículos/máquinas, faz-se necessário a disponibilidade diária dos serviços de 
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borracharia em conserto de pneus e trocas de pneus das máquinas/veículos da frota da SEMOSP. 

A contratação dos serviços de consertos/trocas de pneus deve-se à necessidade de se manter a 

frota em circulação, em condições de segurança, para a execução normal das atividades desta 

Coordenadoria de Obras. Quanto à aquisição de forma ESTIMATIVA: Sugerimos a aquisição de 

forma estimativa uma vez que é impossível prever o número de consertos e trocas de pneus, 

sendo que tais serviços se variam de acordo com as atividades a serem desenvolvidas. Ex: 

máquina Retroescavadeira na atividade de coleta de lixo e entulhos na sede do município ocorreu 

dia em que se furou três pneus, sendo dois dianteiros e um traseiro. Desta forma torna-se 

imprevisível a quantidade total de consertos/troca a ser adquirida. 

Secretaria Municipal de Saúde: A contratação dos serviços de borracharia, tem por finalidade 

atender às necessidades da Administração Municipal, contribuindo para que os veículos utilizados 

pelos setores da SEMUSA estejam em perfeitas condições de uso e bom estado de conservação a 

qualquer tempo, a fim de que os serviços desenvolvidos, dependentes dos veículos, não sofram 

descontinuidade. Além do que esta Secretaria não possui equipamento adequado e servidor 

contratado para a execução dos serviços de conserto de pneus e inviabilizaria a contratação e 

aquisição de conjunto específico para desenvolver tal ação dado o custo elevado dos 

equipamentos e pessoal. 

1.  DOS LOCAIS DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

A prestação dos serviços de consertos e trocas de pneus deverão ocorrer na sede do Município de 

Cabixi/RO, no local do Estabelecimento da Vencedora do Certame, de segunda a domingo, quando 

solicitado pela Secretaria, devendo a empresa ganhadora a apresentar telefone para contato para 

possíveis emergências fora de horário de expediente. 

2. DA GARANTIA:  

A licitante vencedora desta licitação ficará obrigada a dar garantia dos padrões mínimos de 

qualidade de acordo com as normas exigidas, quando dos serviços de troca e conserto de pneus 

sujeitando-se ao refazimento dos serviços, sem qualquer ônus para a Administração Pública. 

3. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS 

As propostas, que deverão compreender a descrição do objeto ora licitado, com preço unitário e 

total, deverão ser compatíveis com o Termo de Referência. 

Serão desclassificadas as propostas que: 

Não atenderem as exigências do Termo de Referência;   

Sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades e defeitos capazes de dificultar o julgamento; 

Não atendam as características mínimas deste termo. 

DO QUANTITATIVO A SER ADQUIRIDO 

Item Descrição Unid. Quant. 
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1 CONSERTO DE PNEU - VEICULO LEVE Serv. 239 

2 CONSERTO DE PNEU - CAMINHONETE Serv. 172 

3 CONSERTO DE PNEU - KOMBI Serv. 48 

4 CONSERTO DE PNEU - VAN Serv. 36 

5 CONSERTO DE PNEU - MICROONIBUS Serv. 72 

6 CONSERTO DE PNEU - ONIBUS Serv. 120 

7 CONSERTO DE PNEU - CAMINHÃO Serv. 134 

8 CONSERTO DE PNEU - MOTONIVELADORA Serv. 36 

9 CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO - TRATOR Serv. 12 

10 CONSERTO DE PNEU TRASEIRO - TRATOR  Serv. 12 

11 CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO - RETROESCAVADEIRA Serv. 24 

12 CONSERTO DE PNEU TRASEIRO - RETROESCAVADEIRA  Serv. 24 

13 CONSERTO DE PNEU - PÁ CARREGADEIRA Serv. 36 

14 CONSERTO DE PNEU - MOTOCICLETA Serv. 74 

15 TROCA DE PNEU - VEICULO LEVE Serv. 111 

16 TROCA DE PNEU - CAMINHONETE Serv. 136 

17 TROCA DE PNEU - KOMBI Serv. 36 

18 TROCA DE PNEU - VAN Serv. 4 

19 TROCA DE PNEU - MICROONIBUS Serv. 36 

20 TROCA DE PNEU - ONIBUS Serv. 60 

21 TROCA DE PNEU - CAMINHÃO Serv. 146 

22 TROCA DE PNEU - MOTONIVELADORA Serv. 24 

23 TROCA DE PNEU DIANTEIRO - TRATOR Serv. 12 

24 TROCA DE PNEU TRASEIRO - TRATOR  Serv. 12 

25 TROCA DE PNEU DIANTEIRO - RETROESCAVADEIRA Serv. 12 

26 TROCA DE PNEU TRASEIRO - RETROESCAVADEIRA  Serv. 12 

27 TROCA DE PNEU - PÁ CARREGADEIRA Serv. 24 

28 TROCA DE PNEU - MOTOCICLETA Serv. 54 

DAS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO, REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
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 Poderão participar desta licitação, os interessados do ramo de atividade relacionada ao 

objeto que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste 

Termo de Referência e seus demais documentos elencados na legislação pertinente referente às 

licitações: 

Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Federal; 

Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual; 

Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal; 

Certidão de Regularidade do FGTS; 

Certidão Negativa de Debito - CND, relativa às Contribuições Sociais fornecida pelo INSS - Instituto 

Nacional do Seguro Social Seguridade Social ou Certidão de Regularidade perante a Fazenda 

Federal – unificada da Secretaria da Receita Federal, da Procuradoria da Fazenda Nacional e do 

INSS (relativa às Contribuições Sociais –unificada pela Portaria MF 358, de 05/09/14), podendo ser 

Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de negativa; 

Certidão Negativa de Débito Trabalhistas - CNDT relativa à comprovar a inexistência de débitos 

inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, LEI nº. 12.440, de 07 de julho de 2011, Art. 642-A, 

Certidão expedida gratuita e eletronicamente 

As certidões Fiscais e Trabalhistas por dispositivo de Lei serão aceitas positiva com efeito negativa, 

de acordo com a Decisão 208/2013 GCPCN c/c Parecer nº 271/2012/GPYFM; 

Os não cumprimentos dos prazos estabelecidos no termo de referência poderão acarretar a 

desclassificação da empresa. 

RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA E QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

Certidão (ões) negativa (a) de recuperação judicial – Lei n° 11.101/05 (falência e concordatas) 

expedida(s) pelo(s) distribuidor (es) de sua sede, expedida nos últimos 30 (trinta) dias; de acordo 

com Decisão nº 209/2012/GCPCN e Parecer nº 310/12/GTAMM 

Contrato Social ou outro instrumento equivalente, em vigor; 

MECANISMOS E PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA DO PRODUTO. 

Será designado um funcionário de cada secretaria para executar a fiscalização do contrato. Este 

funcionário será responsável pela anotação de todas as ocorrências e deficiências, entre outras 

anotações que julgar necessárias, em relatório, que deverá ser emitido em duas vias. Uma via 

deverá ser arquivada na Secretaria, para acompanhamento, e a outra via deverá ser entregue à 

contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. 

As exigências da fiscalização e a atuação da secretaria em qualquer etapa da execução e entrega 

dos produtos, em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada, no 

que concerne o atendimento ao contrato.  
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DEVERES DA CONTRATADA 

Além daquelas determinadas na Justificativa de Compras, Leis, Decretos, Regulamentos e demais 

dispositivos legais, nas obrigações da futura CONTRATADA, também se incluem os dispositivos a 

seguir: 

Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários, decorrentes de modificações de quantitativos ou projetos ou especificações, até o 

limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual atualizado ou até o limite da modalidade 

licitada, de acordo com o Art. 65, da Lei Federal nº. 8.666/93, sendo os mesmos, objeto de exame 

do JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI; 

Comunicar a CONTRATANTE verbalmente no prazo de 12 (doze) horas e, por escrito, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, quaisquer alterações ou acontecimentos que impeçam mesmo 

temporariamente, de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução do 

Instrumento Contratual, total ou parcialmente, por motivo de caso fortuito ou de por força maior; 

Retirar o Instrumento Contratual no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 

convocação formal; 

Refazer os serviços, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, após notificação formal, que 

estiverem em desacordo com as especificações deste edital, seus anexos e com a respectiva 

proposta, ou que apresentarem vício de qualidade. 

Responsabilizar-se, integralmente, pela realização dos serviços com as devidas garantias inclusas, 

não podendo repassar nenhum dos objetos desta licitação a outra empresa; 

Responsabilizar-se, integralmente, por todos os tributos, taxas e contribuições (inclusive para 

fiscais), que direta ou indiretamente incidam ou vierem a incidir a presente contratação; 

Responsabilizar-se pelos atrasos e/ou prejuízos decorrentes de paralisação parcial ou total na 

realização do serviço; 

Caso, a qualquer tempo a CONTRATANTE ou a CONTRATADA, sejam favorecidas com benefícios 

fiscais, isenções e/ou reduções tributárias, as vantagens auferidas refletirão em uma redução de 

preço; 

Como condição para celebração do Instrumento Contratual, a adjudicatária deverá manter as 

mesmas condições de habilitação exigidas na licitação. 

DEVERES DA CONTRATANTE 

Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos legais, a 

CONTRATANTE se obrigará: 

Fornecer à CONTRATADA os dados e os elementos necessários ao fornecimento do objeto; 
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Efetuar regularmente o pagamento do objeto desta contratação, desde que obedecidas às 

condições estabelecidas na Nota de Empenho; 

Acompanhar a entrega dos objetos de acordo com a Nota de Empenho, podendo recusar qualquer 

objeto da contratação de má qualidade ou que não esteja de acordo com as normas ou descrições; 

Notificar a CONTRATADA, por escrito, da eventual aplicação de multas previstas no CONTRATO. 

DA VIGÊNCIA E “CARONA” DA ATA  

A ata de registro de preços terá vigência de 12 meses a partir da data de publicação da Imprensa 

Oficial do Município.  

Os contratos decorrentes da ata de registro de preços terão sua vigência adstrita aos prazos 

estabelecidos nas disposições de acordo com o Art. 57 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações e 

de acordo com o Decreto Municipal 049/2014. Parecer Prévio nº 059/2010-PLENO do TCE/RO, 

acórdão 072/2011 TCE/RO, e ainda de acordo com o acórdão 12/2014 – Pleno do TCE –RO. 

As licitantes vencedoras ficam obrigadas a atender todas as ordens de serviço efetuadas durante a 

vigência desta ata, mesmo que os serviços delas decorrente estiver prevista para data posterior à 

do seu vencimento. 

Será aceito “carona”, até o limite de 100% do total da ATA de Registro de Preços, desde que 

cumpridos todos os requisitos do Parecer Prévio nº 059/2010-PLENO do TCE/RO, e acórdão 

072/2011 TCE/RO. 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

O Licitante que 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 ou cometer fraude fiscal, 

garantida a prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração e será 

descredenciada do Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das 

multas previstas em edital e das demais cominações legais.  

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF;  

Penalidades a que está sujeita a licitante ou contratada inadimplente;  

Advertência; 

Multa, sobre o valor contratado, no seguinte percentual; 

0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia sobre o valor contratado, no caso de atraso na 

entrega do objeto, ou ainda, por ocorrência de descumprimento contratual, na execução do 

fornecimento ou prestação de serviço, limitado a 10% (dez por cento); 
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Na hipótese de a empresa adjudicatária recusar-se a assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar 

o instrumento equivalente, dentro do prazo de validade da proposta, quando convocada para tal, 

assim como não cumprir o objeto do certame, caracteriza-se a inexecução da obrigação assumida, 

sujeitando-a ao pagamento de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor contratado; 

Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Município de 

Cabixi - RO, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, de acordo com o art. 87 da Lei 8.666/93, inciso III; 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública de acordo com o 

art. 7º da Lei 10.520/02; 

“Quem, convocado dentro do prazo  de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar  

de entregar ou aprese ou apresentar  documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 

retardamento da execução  de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução 

do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 

contratar com a União, Estados, Distritos Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, 

ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4ºdests Lei, 

pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo  das multas previstas em edital e no contrato e das 

demais cominações legais.” 

Pelo descumprimento total ou parcial do compromisso pela Contratada, a Administração poderá 

rescindir o contrato, anular o empenho e/ou aplicar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total 

estimado do contrato; 

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

A aplicação das penalidades será precedida da concessão de oportunidade de ampla defesa por 

parte do adjudicatário, na forma da lei; 

Os prazos de adimplemento das obrigações contratuais admitem prorrogação nos casos e 

condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93, devendo a solicitação dilatória, 

sempre por escrito, ser fundamentada e instruída com os documentos necessários à comprovação 

das alegações, recebida contemporaneamente ao fato que ensejá-la, sendo considerados 

injustificados os atrasos não precedidos da competente prorrogação. 

DAS FONTES DE RECURSO E RESERVA ORÇAMENTÁRIA 

SECRETARIA 
UNID. 

ORÇAMENTÁRIA 

PROJETO 

ATIVIDADE 
NATUREZA DE DESPESA 

SEMEC 

Unidade: 400 

Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura, 

Esporte e Turismo. 

2.007 - Manutenção 

do Transporte de 

Estudantes da Zona 

Rural. 

33.90.39 - Outros serviços de 

terceiros - Pessoa Jurídica 

SEMEC Unidade: 400 2.010 - Apoio ao 33.90.39 - Outros serviços de 



 

Av. tamoios, 4031, Centro, Cabixi – RO | Tel.: (69) 3345-2353 | E-mail: 
cpl_cabixi@hotmail.com 

 

P.: 650/2018  

Fl.:  

Resp.: Allison 

113 

Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura, 

Esporte e Turismo. 

Programa Nacional de 

Transporte Escolar - 

PNATE 

terceiros - Pessoa Jurídica 

SEMUSA 

Unidade: 0500 

Secretaria  

2.021 - Apoio as 

Ações de Atenção 

Básica de Saúde - 

PAB 

 

2.031 - Ações do 

Programa Nacional p 

Hospital de Pequeno 

Porte HPP          

2.032 - Vigilância 

Epidemiológica e 

Controle de Doenças 

2.058 - Apoio as 

Ações de Vigilância 

Sanitária 

 

 

 

 

33.90.39 - Outros Serviços de 

Terceiros - P. Jurídica 

 

SEMOSP 

Unidade: 0800 – 

Secretaria Municipal 

de Obras e Serv. 

Públicos 

Projeto Atividade: 

2.050 – Conservação 

e Recuperação de 

Estradas Vicinais 

 

Elemento de despesa: 

33.90.39 - Outros Serv. 

Terceiro Pessoa Jurídica 

33.90.39.19 – Manutenção e 

Conservação de Veículos 

SEMAS 

0601 – SECRETARIA 

MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL  

 

2.032 – Manutenção 

do Fundo Municipal 

de Assistência Social 

 

33.90.39 – Outros Serviços de 

Terceiro – P. Jurídica. 

33.90.39.19 – Manutenção e 

Conservação de Veículos  

 

FORMA DE PAGAMENTO 

O licitante deverá fornecer o número da conta, o número da agência e o nome do banco, por 

ocasião da proposta. 

8.2 - O pagamento será efetuado por meio de transferência bancária ou depósito bancário em favor 

do contratado (a), no prazo máximo de 10 (dez) dias após o fornecimento do produto adquirido, e 

apresentação da Nota Fiscal Eletrônica, a qual deverá ser entregue na SECRETARIA, para a 

mesma seja conferida  e atestada .     

8.3 - O pagamento será efetuado mediante a apresentação da seguinte documentação: 
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a) Nota fiscal/ fatura eletrônica discriminatória, em via única, devidamente atestada. 

b) CND – Certidão Negativa de Débitos para com a Previdência Social. 

c) CRF – Certidão de Regularidade de FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal. 

d) CND – MUNICIPAL, para licitantes residentes no Município. 

e) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

f) Certidão Negativa de Tributos Estaduais (fins de licitação); 

g)  Certidão Negativa de Tributos Municipais, do domicílio ou sede da licitante, expedida pelo órgão 

competente; 

h) Comprovante de Regularidade junto ao INSS Certidão Negativa de Débito da Previdência Social 

(INSS); 

i) Certidão Negativa de Débito Trabalhista - CNDT 

j) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo Distribuidor do Foro ou Cartório da 

sede do licitante. 

TERMO DE REFERÊNCIA  

O Termo de Referência elaborado segue assinado pelo representante da secretaria, ciente com os 

termos aqui apresentados, e de responsabilidade dos mesmos. 

Cabixi, 22 de maio de 2018 

 
______________________________ 

Clarice Alves Araruna de Almeida 
Secretária – SEMAS 

 
 

_______________________________ 
Jailton Lopes Ferreira 
Secretário – SEMEC 

 

 
_______________________________ 

Jair Godinho da Silva 
Secretário - SEMUSA 

 
 

_______________________________ 
Marcus Martins Gomes 

Secretário – SEMAP 
 

 
_______________________________ 

Milton Antunes da Silva 
Secretário - SEMOSP 

 

 

 

 

 

http://www.pmvilhena.com.br/mat.asp?tipo=Semusa
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ANEXO VII 

 

MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO No ____/2018. 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO 

DE CABIXI E A EMPRESA 

___________________, PARA OS FINS QUE 

ESPECIFICA. 

Aos _____ dias do mês de ___________ do ano de __________, a PREFEITURA DO 

MUNICÍPIO DE CABIXI, inscrita no CNPJ sob o n. o 22.855.159/0001-20, com sede na Av. 

Tamoios n. o 4031, centro, nesta cidade de Cabixi Estado de Rondônia, doravante 

designado CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Prefeito, senhor SILVENIO 

ANTONIO ALMEIDA e a Empresa ____________, inscrita no CNPJ sob o no __________, 

com sede na Av. __________, cidade _________, doravante denominada CONTRATADO, 

representada neste ato por seu representante legal Senhor(a) 

________________________, inscrito(a) no CPF sob o no ___________, pactuam o 

presente Contrato, cuja celebração foi autorizada em decorrência dos Processo 

Administrativo n.º  650/2018 e que se regerá pelas Leis Federais nos 10.520/02 e 

8.666/93, e posteriores alterações, atendidas as Cláusulas e condições que se seguem: 

DO AMPARO LEGAL  

CLÁUSULA PRIMEIRA – O respaldo jurídico do presente contrato encontra-se 

consubstanciado na Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993 e Processo 

Administrativo n.º 650/2018. 

DO OBJETO 

CLÁUSULA SEGUNDA – O presente processo versa sobre a formação de Registro de 

Preço, para futura aquisição dos Serviços de Conserto e Troca de Pneus dos veículos da 

frota oficial do município, ficando adstrita a Lei Federal 10.520/2002, Decreto Municipal 

049/2014 e subsidiariamente à Lei Federal 8.666/93 e cumprindo ainda o que determina o 

Art. 3º, I e III da Lei Federal 10.520/2002. 

PARÁGRAFO ÚNICO – São partes integrantes do presente Contrato, independentemente 

de sua transcrição, a proposta do CONTRATADO, o edital de Pregão Eletrônico n.º 

033/2018 acompanhado de seus anexos, e os demais elementos constantes do Processo 

Administrativo n.º 650/2018. 

DO VALOR 
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CLÁUSULA TERCEIRA – O valor global da despesa com a execução do presente 

Contrato importa em R$_______ (______________). 

PARÁGRAFO ÚNICO – O valor dos itens são os seguintes: 

(INSERIR TABELA) 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

CLÁUSULA QUARTA – As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, 

correrão a conta dos recursos específicos considerados no orçamento financeiro de 2018 

da Secretaria __________________________, conforme codificação abaixo: 

SECRETARIA UNID. ORÇAMENTÁRIA PROJETO ATIVIDADE NATUREZA DE DESPESA 

SEMEC 

Unidade: 400 

Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura, Esporte e 

Turismo. 

2.007 - Manutenção do 

Transporte de Estudantes da 

Zona Rural. 

33.90.39 - Outros serviços 

de terceiros - Pessoa 

Jurídica 

SEMEC 

Unidade: 400 

Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura, Esporte e 

Turismo. 

2.010 - Apoio ao Programa 

Nacional de Transporte 

Escolar - PNATE 

33.90.39 - Outros serviços 

de terceiros - Pessoa 

Jurídica 

SEMUSA 

Unidade: 0500 

Secretaria  

2.021 - Apoio as Ações de 

Atenção Básica de Saúde - 

PAB 

 

2.031 - Ações do Programa 

Nacional p Hospital de 

Pequeno Porte HPP          

2.032 - Vigilância 

Epidemiológica e Controle de 

Doenças 

2.058 - Apoio as Ações de 

Vigilância Sanitária 

 

 

 

 

33.90.39 - Outros Serviços 

de Terceiros - P. Jurídica 
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SEMOSP 

Unidade: 0800 – Secretaria 

Municipal de Obras e Serv. 

Públicos 

Projeto Atividade: 2.050 – 

Conservação e Recuperação 

de Estradas Vicinais 

 

Elemento de despesa: 

33.90.39 - Outros Serv. 

Terceiro Pessoa Jurídica 

33.90.39.19 – Manutenção 

e Conservação de Veículos 

SEMAS 

0601 – SECRETARIA 

MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL  

 

2.032 – Manutenção do 

Fundo Municipal de 

Assistência Social 

 

33.90.39 – Outros Serviços 

de Terceiro – P. Jurídica. 

33.90.39.19 – Manutenção 

e Conservação de Veículos

  

DA VIGÊNCIA 

CLÁUSULA QUINTA – O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses. 

DO REAJUSTE  

CLÁUSULA SEXTA – Os preços informados pelo licitante vencedor em sua proposta 

serão fixos e irreajustáveis durante a vigência desta Ata de Registro de Preços. Fica 

ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em 

face da superveniência de fatos e de normas aplicáveis à espécie, nos termos previstos no 

art. 65 da Lei Federal 8.666/93 e Decreto Municipal n. º 049/2014. 

DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

CLÁUSULA SÉTIMA – A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, 

regula-se pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se, 

supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito 

privado, na forma do artigo 54, da Lei n. º 8.666/93, combinado com o inciso XII, do artigo 

55, do mesmo diploma legal. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

CLÁUSULA OITAVA – Compete ao CONTRATADO: 

I. Cumprir os prazos e condições estabelecidas; 

II. Executar o objeto desta licitação a ela adjudicada, com a qualidade padrão requerida 

de mercado, dentro dos padrões exigidos por Órgão reguladores e fiscalizadores no 

local indicado pela Administração da Prefeitura do Município de Cabixi. 

III. Atender prontamente as solicitações da CONTRATANTE acerca do objeto contratado 

e fornecer os esclarecimentos que forem necessários; 
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IV. Comunicar à Administração da CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade 

de caráter urgente, além de prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 

V. Manter, durante toda a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições exigidas para habilitação no certame; 

VI. Indicar à CONTRATANTE o nome do funcionário que será o contato usual para 

equacionar os problemas relativos à entrega do objeto, bem como seu telefone direto 

e e-mail de contato; 

VII. Emitir Nota Fiscal que deverá vir acompanhada de todas as certidões de regularidade 

fiscal (Federal, Estadual, Municipal, INSS, FGTS e Trabalhista); 

VIII. Ressarcir a CONTRATANTE ou terceiros, por danos causados a bens ou materiais de 

sua propriedade, por seus empregados ou prepostos, durante a execução do 

fornecimento; 

IX. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da prestação de serviço, 

inclusive locomoção, fretes, seguros, tributos, contribuições previdenciárias, encargos 

trabalhistas e quaisquer outras que forem devidas, em relação à execução do objeto; 

X. Atender todos os prazos e condições de garantia conforme dispostos nos Anexos do 

Edital do Pregão Eletrônico n.° 033/2018; 

XI. Os casos omissos ou excepcionais serão avaliados pelo CONTRATANTE, que 

decidirá motivadamente. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

CLÁUSULA NONA – São responsabilidades e obrigações do CONTRATANTE: 

I. Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto, anotando em 

registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de fatos que, a seu 

critério, exijam a adoção de medidas por parte do CONTRATADO; 

II. Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo CONTRATADO; 

III. Proporcionar todas as facilidades para que o CONTRATADO possa cumprir suas 

obrigações dentro das normas e condições contratuais; 

IV. Assegurar que o objeto descrito neste instrumento somente seja realizado pelo 

CONTRATADO, sendo vedada a interveniência de terceiros estranhos ao contrato, 

salvo se autorizado prévia e expressamente; 
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V. Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto em desacordo com as obrigações assumidas 

pelo CONTRATADO; 

VI. Certificar-se do atendimento às exigências elaboradas para a presente contratação, 

condicionantes da assinatura deste Termo; 

VII. Zelar pelo cumprimento das obrigações das partes, constantes nos documentos que 

precedem e integram o presente contrato, mesmo as não transcritas neste Termo; 

VIII. Notificar por escrito o Contratado a respeito de qualquer irregularidade constatada na 

execução do serviço; 

IX. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o contrato; 

X. Efetuar o pagamento da vencedora, após a entrega dos materiais, apresentação da 

Nota Fiscal e o aceite da Secretaria Municipal pelo fornecimento do objeto, e conforme 

análise da Controladora Geral do Município e Programação Financeira da Secretaria; 

XI. Efetuar a publicação deste termo contratual na forma da lei. 

DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS COMERCIAIS E FISCAIS 

CLÁUSULA DÉCIMA – Caberá ao CONTRATADO, ainda: 

I. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 

sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-

los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo 

empregatício com o CONTRATANTE; 

II. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em 

ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no decorrer do 

fornecimento dos materiais ou em conexão com eles, ainda que acontecido em 

dependência do CONTRATANTE; 

III. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes 

da execução deste contrato. 

IV. A inadimplência do CONTRATADO, com referência aos encargos estabelecidos 

nesta cláusula, não transfere à Administração do CONTRATANTE a 

responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste contrato, 

razão pela qual o CONTRATADO renuncia expressamente a qualquer vínculo de 

solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE. 

DA FISCALIZAÇÃO 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Durante a vigência do contrato, a execução será 

acompanhada e fiscalizada pelo respectivo secretário, ou outro servidor designado pelo 

prefeito municipal, representando o CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros 

para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. 

PARÁGRAFO ÚNICO – O representante do CONTRATANTE anotará em registro próprio 

todas as ocorrências relacionadas com a execução das entregas mencionados, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

DAS PENALIDADES 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O licitante que 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 ou cometer fraude fiscal, garantida a prévia e ampla defesa, ficará 

impedido de licitar e contratar com a Administração e será descredenciado do Cadastro de 

Fornecedores da Prefeitura do Município de Cabixi, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 

prejuízo das multas previstas em edital e das demais cominações legais. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF 

e outros cadastros de fornecedores equivalentes. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Penalidades a que está sujeito o contratado inadimplente: 

I. Advertência; 

II. Multa, sobre o valor contratado, nos seguintes percentuais: 

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por hora sobre o valor da fatura, no caso 

de atraso na entrega do objeto do contrato ou na substituição de bens ou serviços, ou 

ainda, por ocorrência de descumprimento contratual (quando sua expectativa de solução 

também for auferida em horas), limitado a 10% (dez por cento); 

b) nas hipóteses em que o atraso no adimplemento das obrigações seja medido em 

dias, aplicar-se-á mora de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia sobre o valor 

da fatura, limitado a 10% (dez por cento); 

c) em caso de reincidência no atraso de que trata as alíneas “a” e “b”, a partir da 3ª 

(terceira) vez, poderá ser aplicada a sanção prevista na Cláusula Décima Segunda, 

Parágrafo Segundo, inciso III deste Termo, concomitantes e sem prejuízo de outras 

cominações; 

d) caso a mora ultrapasse os limites fixados nas alíneas “a” e “b”, poderá ser aplicada 

a sanção prevista na Cláusula Décima Segunda, Parágrafo Segundo, inciso III deste 

Termo, concomitantes e sem prejuízo de outras cominações; 
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e) na hipótese da empresa recusar-se a assinar o Termo de Contrato no prazo 

informado, durante a vigência da proposta, assim como não cumprir o objeto do certame, 

caracteriza-se a inexecução da obrigação assumida, sujeitando-a à aplicação da sanção 

prevista na Cláusula Décima Segunda, Parágrafo Segundo, inciso III deste Termo. 

III. Pelo descumprimento total ou parcial do compromisso pelo Contratado, a 

Administração poderá aplicar multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor referente à 

parcela não adimplida da obrigação. 

IV. Impedimento de licitar e contratar, aplicados conforme a seguinte gradação das 

faltas cometidas: 

a) Gravíssima: Suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura do Município 

de Cabixi pelo prazo de 5 (cinco) anos, mais declaração de inidoneidade para licitar e 

contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 

a penalidade. Compreende os casos de crime na execução do contrato, inexecução total e 

a recusa em assinar o termo contratual; 

b) Grave: Suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura do Município de 

Cabixi, pelo prazo de 4 (quatro) anos. Compreende os casos de retardamento da execução 

do objeto com prejuízo à Administração; 

c) Retardamento da execução do objeto, sem prejuízo à Administração: Suspensão do 

direito de licitar e contratar com a Prefeitura do Município de Cabixi, pelo prazo de 3 (três) 

anos; 

d) Às demais ocorrências, que não previstas nas alíneas anteriores, será aplicada a 

suspensão por prazo diretamente proporcional ao percentual da inexecução. Exemplo: 

Inexecução Parcial de 20% do contrato = 1 ano; Inexecução Parcial de 40% = 2 anos. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – A aplicação de quaisquer das penalidades ora previstas não 

impede a rescisão contratual. 

PARÁGRAFO QUARTO – A aplicação das penalidades será precedida da concessão de 

oportunidade para exercício da ampla defesa e do contraditório, por parte do contratado, 

na forma da lei. 

PARÁGRAFO QUINTO – Reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade será 

concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 

após decorrido o prazo da sanção aplicada. 

PARÁGRAFO SEXTO – Os prazos para adimplemento das obrigações contratuais 

admitem prorrogação nos casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei nº 
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8.666/93, devendo a solicitação dilatória, sempre por escrito, ser fundamentada e instruída 

com os documentos necessários à comprovação das alegações, recebida 

contemporaneamente ao fato que ensejá-la, sendo considerados injustificados os atrasos 

não precedidos da competente prorrogação. 

DO PAGAMENTO 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – O pagamento será efetuado, após a apresentação da 

Nota Fiscal/Fatura, a qual deverá ser entregue na Secretaria Municipal, até o 30º 

(trigésimo) dia subsequente ao mês da realização do fornecimento efetivamente 

executado; Após as faturas serem aceitas e atestadas pelos Funcionários da respectiva 

secretaria e membros da comissão de recebimento de materiais e serviços e após a 

comprovação de regularidade através das certidões negativas exigidas na habilitação, o 

pagamento será efetuado pela Tesouraria da Prefeitura, o qual ocorrerá dentro do prazo de 

até 10 dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o 

pagamento se, no ato da atestação, houver erro na fatura, ou se os materiais não 

estiverem de acordo com as especificações apresentadas e aceitas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Saneadas as condições impeditivas do pagamento, serão 

contabilizados os dias decorridos desde a sua comunicação formal, e adicionados ao prazo 

de pagamento restante. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – O CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar os 

valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo CONTRATADO nos 

termos deste contrato. 

PARÁGRAFO QUARTO – Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a CONTRATADA 

não tenha concorrido, de alguma forma, para o atraso, fica convencionado que a taxa de 

compensação financeira devida, entre a data acima referenciada e a correspondente ao 

efetivo adimplemento da obrigação, será calculada com a aplicação da seguinte formula: 

EM = I x N x VP 

Onde: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP valor da parcela paga; 

I = Índice de compensação financeira = 0,000328767, assim apurado: 

I = (TX)  I = (1/100)  I = 0,000328767 

     365         365 

TX = Percentual da taxa anual = 12% 
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PARÁGRAFO QUINTO – O recebimento do objeto se fará em conformidade com o 

procedimento descrito no edital de licitação que precedeu o presente termo, no Item 19 e 

seus subitens. 

DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos 

no art. 65, da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a 

apresentação das devidas justificativas, adequadas às condições do Termo de Referência 

e Instrumento Convocatório. 

DA RESCISÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a 

possibilidade de sua rescisão, a critério da Administração, conforme disposto nos artigos 

77 a 80 da Lei n.º 8.666/93. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A rescisão deste contrato será formalmente motivada nos 

autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e poderá ser: 

I. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 

enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, 

notificando-se o CONTRATADO com a antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias; 

II. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo 

licitatório, desde que haja conveniência para a Administração; 

III. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A rescisão administrativa ou amigável será precedida de 

autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – O CONTRATADO reconhece os direitos do CONTRATANTE 

em caso de rescisão Administrativa prevista no art. 77 da Lei n.º 8.666, de 1993. 

DO FORO 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – As partes elegem o foro da Comarca de Colorado do 

Oeste, Estado de Rondônia, para dirimir as dúvidas ou omissões oriundas do presente 

Contrato que não possam ser dirimidas administrativamente, renunciando qualquer outro 

por mais privilegiado que seja. 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, é lavrado o presente Contrato em 03 (três) 

vias de igual teor e forma, o qual depois de lido e achado conforme, é assinado pelo 
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CONTRATANTE e pelo CONTRATADO, dele sendo extraídas as cópias que se fizerem 

necessárias para sua publicação e execução. 

Cabixi /RO, _______ de _________ de 2018. 

 

_______________________________ 

SILVENIO ANTONIO DE ALMEIDA 

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABIXI  

 

______________________________________ 

Representante legal do CONTRATADO 

Testemunhas: 

 

1 - _____________________________________ 

 

 

2 - _____________________________________ 
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ANEXO VIII 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 000/2018. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 6502018.  

VALIDADE: 12 (doze) meses 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 033/2018 

Aos _______ dias do mês de _____ do ano de dois mil e treze, a PREFEITURA DO 

MUNICÍPIO DE CABIXI, inscrita no CNPJ sob o no 22.855.159/0001-20, com sede na Av. 

Tamoios, 4031, Centro, nesta cidade de Cabixi, Rondônia, e a empresa abaixo qualificada 

na cláusula I, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993, com 

as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 8883/94, Lei Federal 10.519/02 e, pelo 

Decreto Municipal n.º 049/2014 e de acordo com as demais normas legais aplicáveis, 

conforme a classificação das propostas apresentadas ao PREGÃO ELETRÔNICO n.º 

033/2018 em virtude de deliberação do Pregoeiro, e da homologação do procedimento 

pelo Prefeito do Município de Cabixi, firmam a presente ata para registrar os preços 

ofertados pela empresa para fornecimento dos objetos conforme especificações dos 

Anexos do Edital de Pregão respectivo, conforme a classificação por ela alcançada, 

observada as condições do Edital que integra este instrumento de registro e aquelas 

enunciadas nas cláusulas que se seguem: 

CLÁUSULA I – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

1. Os registros de preços no âmbito da Prefeitura do Município de Cabixi encontram-se 

regulamentados pelo Decreto Municipal n.º 049/2014. 

2. O registro de preços terá vigência máxima de 01 (um) ano, vedada qualquer 

prorrogação que ultrapasse esse prazo, fixado no art. 15, § 3º, inciso III, da Lei nº 8.666/93. 

3. Será permitido o aditamento dos quantitativos consignados na Ata de Registro de 

Preços em favor do órgão ou entidade beneficiário originalmente, porém limitado a 25%, 

calculados sobre o valor inicial atualizado do contrato, na forma do art. 65, § 1º da Lei nº 

8.666/93. 

4. Serão permitidas aquisições ou contratações adicionais (caronas), não podendo exceder 

uma única vez a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de 

Preços. 
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4.1. Permitir-se-á adesões, não importando o número de vezes, desde que ao todo, 

somadas, não se ultrapasse aquele percentual (100%) do valor inicialmente licitado e 

registrado na Ata originária, observado ainda, o prazo de sua vigência. 

CLÁUSULA II – DO OBJETO 

1. O presente processo versa sobre a formação de Registro de Preço, para futura 

aquisição dos Serviços de Conserto e Troca de Pneus dos veículos da frota oficial do 

município, ficando adstrita a Lei Federal 10.520/2002, Decreto Municipal 049/2014 e 

subsidiariamente à Lei Federal 8.666/93 e cumprindo ainda o que determina o Art. 3º, I e III 

da Lei Federal 10.520/2002. 

2. A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura do Município de Cabixi a 

firmar as contratações que deles poderão advir, sendo-lhe facultada a realização de 

licitações específicas para aquisição do objeto, assegurado ao beneficiário do registro a 

preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

 

FORNECEDOR: 

______________________________________________________________ 

C.N.P.J.: _______________________ TEL/FAX: _________________________________ 

ENDEREÇO: 

______________________________________________________________ 

NOME DO REPRESENTANTE: _______________________________________________ 

 

(Inserir Tabela) 

CLÁUSULA III – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

1. O registro de preços formalizado na presente ata terá a validade de 01 (um) ano, 

contado da data da assinatura, conforme previsto no § 3º, do art. 15 da Lei Federal 

8.666/93. 

2. Durante o prazo de validade do registro, a Administração não será obrigada a adquirir 

exclusivamente por seu intermédio, os objetos referidos na Cláusula II, podendo se utilizar, 

para tanto, de outros meios de aquisição, desde que permitidos em lei, sem que desse fato 

caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora, conforme previsto 

no § 4º, do art. 15 da Lei Federal 8.666/93. 
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CLÁUSULA IV – DA ADMINISTRAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

1. A Administração e o gerenciamento da presente ata caberão à Secretaria Municipal 

Especial, nos termos do Decreto Municipal n.º 49/2014 que disciplina o sistema de 

registro de preços no âmbito desta Prefeitura. 

CLÁUSULA V – DA UTILIZAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

1. É vedada a utilização desta Ata por órgãos da Administração Pública Federal e 

Estadual, sendo autorizada aos Municipais, mediante expressa autorização do Chefe deste 

Poder. 

2. A Adesão ao presente Registro de Preços fica condicionada ao atendimento das 

determinações da Prefeitura do Município de Cabixi, consolidadas no Decreto Municipal 

n.º 49/2014. 

3. Os pedidos de adesão deverão observar o atendimento prévio ao regulamento acima 

mencionado, e encaminhados à Secretaria Municipal Especial. 

CLÁUSULA VI – DO PREÇO 

1. O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é 

aquele registrado no certame e estabelecido na Cláusula II deste instrumento. 

2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata será observada a compatibilidade dos 

preços registrados com aqueles praticados no mercado, conforme especificações técnicas 

e condições constantes do Edital Pregão, que a precedeu e integra o presente instrumento 

de compromisso. 

CLÁUSULA VII – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

1. O prazo de entrega do objeto encontra-se definido de forma pormenorizada no Termo de 

Referência para a contratação, Anexo VI do edital de Pregão Eletrônico nº 033/2018. 

2. O objeto desta Ata deverá ser entregue aos cuidados do representante da Secretaria 

_______________, no prédio desta prefeitura, situado na Av. Tamoios, 4031, Centro, 

localizado na cidade de Cabixi /RO, ou em outro local previamente informado, no horário 

das 07h00min às 13h00min. 

CLÁUSULA VIII – DO PAGAMENTO 

1. Nas aquisições decorrentes deste registro, o pagamento será feito por crédito em conta 

corrente no Banco indicado pelo licitante vencedor em sua proposta de preços, através de 

ordem bancária e depósito em conta corrente indicada pelo Contratado, à vista da 

fatura/nota fiscal por ele apresentada, a contar do recebimento dos serviços e da nota 
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fiscal original emitida pela contratada, conforme definido no edital do Pregão Eletrônico 

n.º 033/2018. 

CLÁUSULA IX – DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS 

1. Os contratos decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão substituídos pela 

Nota de Empenho, nos termos do edital de Pregão Eletrônico n.º 033/2018. 

2. As licitantes vencedoras ficam obrigadas a atender todas as ordens de serviço 

efetuadas durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega delas decorrente estiver 

prevista para data posterior à do seu vencimento. 

3. Se o produto entregue não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão 

que precedeu a presente Ata, a contratada será intimada à sua substituição na forma 

definida no edital. 

4. A fatura deverá ser entregue com a devida comprovação de manutenção das condições 

habilitatórias previstas no certame, na forma exigida pelo edital de licitação. 

5. Os tributos (impostos, taxas, emolumentos e contribuições fiscais, sociais e trabalhistas) 

que sejam devidos em decorrência direta ou indireta da contratação objeto da presente 

Ata, assim definidos nas Normas Tributárias, serão de exclusiva responsabilidade do 

licitante vencedor. 

6. O licitante vencedor declara haver levado em conta na apresentação de sua proposta os 

tributos, emolumentos, contribuições fiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas 

incidentes sobre o fornecimento, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros 

nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados 

pela autoridade competente. 

7. Além das condições e exigências constantes desta Cláusula, em cada emissão de 

empenho decorrente da presente ata deverão ser observadas as disposições constantes 

do Edital de Pregão Eletrônico n.º 033/2018, que a precedeu e integra o presente 

instrumento de compromisso. 

8. A eventual recusa no recebimento não implicará em alteração dos prazos e nem eximirá 

a contratada da aplicação das penalidades previstas no Art. 87, da Lei n.º 8.666/93. 

9. A empresa é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos contratos, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão 

interessado. 

CLÁUSULA X – DAS PENALIDADES 
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1. No caso de atraso injustificado, execução parcial ou inexecução do compromisso 

assumido com a Prefeitura do Município de Cabixi, a detentora desta ata ficará sujeita, 

sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, às cominações previstas no edital, 

ressalvados os casos devidamente justificados e comprovados, garantida prévia e ampla 

defesa por parte do contratado. 

CLÁUSULA XI – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

1. Os preços informados pelo licitante vencedor em sua proposta serão fixos e 

irreajustáveis durante a vigência desta Ata de Registro de Preços. 

1.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de 

reajustes em face da superveniência de fatos e de normas aplicáveis à espécie, nos 

termos previstos no art. 65 da Lei Federal 8.666/93 e Decreto Municipal n.º 49/2014 

CLÁUSULA XII – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO 

1. O recebimento do objeto, tanto provisório como o definitivo, far-se-á na forma 

estabelecida pelo edital de licitação que precedeu o presente registro, em consonância 

com o art. 73, I da Lei Federal 8.666/93. 

2. O setor de Patrimônio e Almoxarifado ou equivalente será responsável pela fiscalização 

da ata. 

3. As comunicações oficiais referentes à presente contratação poderão ser realizadas 

através de e-mail corporativo, reputando-se válidas as enviadas em e-mail incluído na 

proposta ou documentos apresentados pelo fornecedor.  

3.1 A ciência do ato será a data de confirmação da leitura do seu teor pelo destinatário, 

sendo considerada válida, na ausência de confirmação, a comunicação na data do término 

do prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data do seu envio. 

CLÁUSULA XIII – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito: 

1.1. pela Administração, quando: 

1.1.1. o licitante vencedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de 

Preços; 

1.1.2. o licitante vencedor der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente da 

presente Ata de Registro de Preços; 
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1.1.3. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, 

sendo frustrada a negociação para redução dos preços avençados; 

1.1.4. por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela 

Administração; 

1.2. pelo licitante vencedor quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços; 

1.2.1. a solicitação para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a 

antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades 

mencionadas nesta ata, caso não aceitas as razões do pedido. 

2. A comunicação do cancelamento do preço registrado pela Administração será feita 

pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se 

comprovante aos autos que originaram esta Ata. 

2.1. no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do licitante vencedor, a 

comunicação será feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia - 

AROM, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a 

partir da última publicação. 

CLÁUSULA XIV – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 

1. A contratação do objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizada pelo 

Gabinete do Prefeito. 

CLÁUSULA XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. Integram esta Ata o edital de Pregão Eletrônico n.º 033/2018, a proposta da empresa 

vencedora que esta subscreve, bem como todos os demais elementos do Processo 

Administrativo n.º 650/2018. 

2. A eficácia da validade da presente Ata de Registro de Preços dar-se-á pela 

HOMOLOGAÇÃO do resultado da licitação que a originou, Pregão Eletrônico n.º 

033/2018, pelo Gabinete do Prefeito. 

 


