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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 061/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1290/SEMAS/2018 

 

MENOR PREÇO “UNITÁRIO”.  

 

DO ENCERRAMENTO DAS PROPOSTAS: Dia 17/12/2018 às 12h00min. (HORÁRIO DE 

BRASÍLIA - DF)  

 

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 17/12/2018, às 12h05min. (HORÁRIO DE 

BRASÍLIA – DF) 

 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Dia 17/12/2018, às 13h05min. (HORÁRIO 

DE BRASÍLIA – DF) 

 

Havendo a necessidade, poderá o (a) Pregoeiro (a) prorrogar qualquer prazo, motivadamente. 

 

LOCAL: https://licitanet.com.br/  

 

A Prefeitura Municipal de Cabixi/RO, através da Pregoeira Oficial, nomeada pelo Decreto nº 

016/2018, com sede na Avenida Tamoios, nº 4031, Centro, torna público á quem possa interessar 

que se encontra instaurada a licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, tudo em conformidade 

com as regras estipuladas na Lei n.º 10.520/02 Decreto Municipal nº 053/2007 Lei 

Complementar n.º 123/06, lei 147/2014, com aplicação subsidiária da Lei n.º 8.666/93, e demais 

exigências disposto no presente edital. As propostas deverão obedecer às especificações deste 

instrumento convocatórios e anexos, que dele fazem parte integrante. 

 

 

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ENCAMINHAMENTOS 

 

* Pregoeira: Laureci Terezinha dos Santos 

* E- mail: cpl_cabixi@hotmail.com 

* Fone/Fax: (69) 3345- 2353 setor CPL (Comissão Permanente de Licitações) 

 

DO OBJETO: Aquisição de Veículo de fabricação nacional, tipo van de passageiros, para no 

mínimo 15 +1 lugares incluindo o motorista, 0 km, com no mínimo ano/modelo 2018 ou mais 

recente,  conforme descrição abaixo:  

Compõem este Edital os seguintes anexos: 

 

Anexo I – Termo de Referência  

Anexo II – Modelo de Carta proposta 

Anexo III – Exigências para Habilitação; 

Anexo IV – Modelo de Declaração Conjunta; 

Anexo V – MINUTA DO CONTRATO; 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
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1.1. o termo de referência, é peça integrante deste edital e nele estão inseridas todas 
as informações indispensáveis para elaboração da proposta, formulação da habilitação 
e execução do contrato, devendo o licitante interessado ler cautelosamente todo o 
conteúdo a fim de garantir que obteve todas as informações necessárias e 
indispensáveis para elaboração da proposta e anexos.  
 

1.2. 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 do site 

www.licitanet.com.br/ 

  

1.3. O sistema de pregão eletrônico, do portal de compras é realizado por meio da internet, 

mediante condições de segurança, criptografia e autenticação em todas as suas fases.    

 

1.4. Os trabalhos serão conduzidos pela Pregoeira da Prefeitura do Município de Cabixi - RO, 

mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o portal de compras.  

 

1.5. O presente Edital se submete á Lei Complementar 123/06 e lei 147/2014, 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 quaisquer empresas legalmente constituídas, especializadas 

no ramo, desde que satisfaça às exigências deste edital e devidamente cadastradas no site 

www.licitanet.com.br/ 

 

3.1.1 Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor 

de um cadastro prévio, adquirindo login e senhas pessoais (intransferíveis), obtidas junto ao 

LICITANET. 

 

3.1.2 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, observados data e horário limite estabelecido. 

  

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. 
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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. É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas; 

 

3.3. Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso 

de credores, dissolução, liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou declarada inidônea pela 

Administração Pública ou impedida legalmente. 

  

3.4. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de 

um cadastro prévio, adquirindo login e senhas pessoais (intransferíveis), obtidas junto ao portal 

de compras publicas.  

 

3.5. As empresas licitantes deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de 

procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes 

para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no Sistema de 

Licitações de Pregão Eletrônico. Sendo sócio-proprietário ou dirigente da empresa proponente, 

deverá apresentar cópia do respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos 

poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura 

 

3.6. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à Prefeitura 

Municipal e ao Portal de compras, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso 

indevido da senha, ainda que por terceiros. O credenciamento junto ao sistema eletrônico implica 

a responsabilidade legal do licitante e de seu representante legal pelos atos praticados e a 

presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

 

4. DO PROCEDIMENTO. 

4.1. Os fornecedores credenciados interessados em participar do pregão eletrônico, deverão 

enviar suas propostas de preços, utilizando, para tanto, exclusivamente, o sistema eletrônico, 

sendo consideradas inválidas as propostas apresentadas por quaisquer outros meios. 

 

4.2. A empresa 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. 

 

4.3. Caberá à empresa licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante 

da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

4.4. Nos preços cotados na proposta deverão estar incluídos todos os valores incidentes, tais 

como taxas, impostos, fretes, inclusive o ICMS, os quais deverão ser os praticados na data da 

abertura da proposta. 

5. DA PARTICIPAÇÃO 

5.1. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e 

intransferível do representante do licitante credenciado e subseqüente cadastramento da proposta 

inicial de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário 

limite estabelecidos. 
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5.3. DO CREDENCIAMENTO JUNTO A LICITANET – LICITAÇÕES ON-LINE 

a) 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.  

 

b) 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 na alínea “a” do subitem 3.1.2. 

 

c) 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. 

 

d) 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. 

 

e) 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. 

 

f) 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. 

 

g) 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. 

 

6. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 

6.1. 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) a avaliar a aceitabilidade das propostas; 

 

6.2. 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; 

 

6.3. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar; 

 

6.4. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais 

participantes; 

 

6.5. No caso de desconexão com a pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão 

Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 
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lances, retornando a pregoeira, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos 

realizados;  

 

6.6. Quando a desconexão persistir por tempo superior á 30 (trinta) 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; 

 

6.7. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente 

dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo extra. O 

período ocorrerá, em um intervalo que poderá ser de 01 (um) segundo á 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;  

 

6.8.  Devido à 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;  

 

6.9. O sistema informará, na ordem de classificação, todas as propostas, partindo da proposta de 

menor preço (melhor proposta) imediatamente após o encerramento da etapa de lances.  

 

7. PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 
7.1. O encaminhamento de proposta para o 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; 

 

7.1.1. No preenchimento da proposta eletrônica deverão, obrigatoriamente, ser encaminhada por 

meio de transferência eletrônica de arquivo (upload) ao sistema, contendo as 

ESPECIFICAÇÕES dos produtos ofertados. A não inserção de arquivos ou informações 

contendo as especificações dos produtos neste campo implicará na desclassificação da empresa, 

face à ausência de informação suficiente para classificação da proposta; 

 

7.2. O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no ANEXO MODELO 

DE PROPOSTA; 

 

7.3. A validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da 

sessão pública do Pregão. 

 

8. PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO 

8.1. A Empresa vencedora deverá enviar a Pregoeira,  juntamente com a documentação de 

habilitação, a Proposta de Preços escrita conforme modelo anexo do edital, 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. 
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8.2. Na proposta escrita, deverá conter: 

 

 Os valores dos impostos incorporados e somados ao valor final; 

 

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

propostas virtuais; 

 

 Especificação completa do objeto oferecido com informações que possibilite a sua 

completa avaliação, totalmente conforme descrito no ANEXO PROPOSTA, deste Edital; 

incluindo marca, modelo e outros elementos que identifiquem e constatem as 

configurações cotadas. 

 

 Data e assinatura do representante legal da proponente; 

 

8.3. Atendidos todos os requisitos, será (ao) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s) que 

oferecer (em) o MENOR PREÇO UNITÁRIO; 

 

8.4. 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. 

 

8.5. Serão desclassificadas as propostas que conflite com as normas deste Edital ou da legislação 

em vigor; 

 

8.6. Serão rejeitadas as propostas que: 

 

8.7. Sejam incompletas, isto é, não contenham informações suficientes que permita a perfeita 

identificação do produto ou serviço licitado; 

 

8.8. Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente 

Edital, ou seja, manifestamente inexeqüíveis, por decisão da pregoeira; 

 

9. DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

9.1. Os custos relativos à execução e outros, correrão por conta e risco da Contratada; 

 

9.2. O contratado deverá fornecer ao contratante produto ou serviço de primeira qualidade, 

quaisquer problemas que ocorrer com o produto ou serviço de má qualidade será de 

responsabilidade do contratado;  

 

10. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

10.1. Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO, observado o prazo para 

fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e 

demais condições definidas neste Edital; 

 

10.2. A pregoeira 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 pela pregoeira acerca da aceitação do lance de menor valor; 
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10.3. Encerrada a etapa de lances, a pregoeira e sua equipe fará nova conferência da proposta 

vencedora, se constatado que houve falha na análise inicial e a mesma não atende ao que pede o 

Edital, o vencedor será desclassificado e o próximo licitante de menor valor convocado. 

 

10.4. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, a pregoeira examinará a 

proposta ou o lance subseqüente, 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; 

 

10.5. Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do 

procedimento e as ocorrências relevantes. 

 

11. DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

11.1. Conforme ANEXO II. 

 

11.2. Não serão aceitos, protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos 

documentos exigidos no edital.  

 

11.3. Os documentos relativos à habilitação deverão ser remetidos VIA EMAIL 

cpl_cabixi@hotmail.com, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) minutos, com posterior 

encaminhamento do original ou cópia autenticada observada os prazos legais pertinentes. 

 

11.4. Posteriormente, os mesmos documentos da empresa vencedora deverão ser ENTREGUES 

em originais ou cópias autenticadas na prefeitura de Cabixi-RO, no prazo máximo de 04 (quatro) 

dias úteis, contados a partir do encerramento do ultimo item deste pregão, juntamente com a 

proposta de preços escrita, no seguinte endereço: 

 

Prefeitura Municipal de Cabixi,  sito a  Av. Tamoios, nº 4031 - Bairro Centro– Cabixi – 

Rondônia. CEP: 76.994.000, de segunda-feira a sexta-feira, das 07:00 horas às 13:00 horas, 

 

11.5. Caso a empresa vencedora seja de outros municípios e/ou estados, e envie o original da 

documentação de habilitação e proposta de preços via “CORREIOS”, solicitamos que a mesma 

dê preferência  ao serviço de  entrega mais rápido (ex. “SEDEX”), devendo anexar   no campo 

“CHAT  MENSAGEM” da LICITANET,  na sala de disputa,  o número  do rastreamento, no 

prazo máximo de 04 (quatro) dias úteis  contados a partir do momento (data e hora) da 

convocação  para o envio da proposta,   para que a Pregoeira possa estar realizando a pesquisa da 

localização dos referidos documentos. Caso a Licitante não forneça o numero do rastreamento  

dentro do prazo  fixado  a  licitante será desclassificada 

 

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

estabelecido acarretará nas sanções previstas deste Edital, podendo a Pregoeira convocar a 

empresa que apresentou a proposta ou o lance subseqüente; 

 

11.7. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de 

menor preço e valor estimado para a contratação; 

 

11.8. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao 

autor da proposta ou lance de menor preço. 
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12. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

12.1. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 

subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 

responder pelo proponente; 

 

12.1.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que não o fizer até 02 (dois) 

dias úteis anteriores à data designada para a realização do Pregão, apontando de forma clara e 

objetiva as falhas e/ou irregularidades que entender viciarem o mesmo; 

 

12.1.2. Caberá a pregoeira decidir, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), sobre a impugnação 

interposta; 

 

12.1.3. Caso procedente e acolhido à impugnação do Edital, seus vícios serão sanados e nova 

data será designada para a realização do certame, salvo nos casos em que as alterações 

decorrentes da impugnação não alterarem a apresentação das propostas de preços. 

 

12.2. Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularização fiscal, 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 03 (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. 

 

12.2.1 A Pregoeiro assegurará tempo mínimo de 15 (quinze) minutos para que o licitante 

manifeste motivadamente sua intenção de recorrer. 

 

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

 

12.4. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando 

não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente; 

 

12.5. Os recursos contra decisões do Pregoeiro (a) não terão efeito suspensivo; 

 

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

aproveitamento. 

 

13. MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1. A Contratada sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste 

instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções 

legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civis e criminais: 

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na execução do serviço licitado, 

calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 10% (dez por cento). 

b) Até 10% (dez) sobre o valor do objeto, pelo descumprimento de qualquer obrigação, exceto 

prazo de entrega. 

13.2. Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não 

cumprirem ou deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, 

ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou 
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fraudarem na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou 

cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem 

prejuízo da reparação dos danos causados à (citar o órgão) pelo infrator:  

a) Advertência; 

b) Multa; 

c) Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 

05 (cinco) anos; 

d) 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; 

13.3. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 

prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao 

processo. 

 

14. FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

14.1. Homologada a licitação pela autoridade competente, a Prefeitura Municipal de Cabixi - RO 

emitirá o instrumento de contrato específico o qual será assinado pelo proponente vencedor 

visando à execução do objeto desta licitação; 

 

14.2. O proponente vencedor terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contado a partir do recebimento 

da respectiva convocação, para assinar o Contrato. 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 Prefeitura Municipal.  

 

14.3. A recusa injustificada do concorrente vencedor em executar/entregar o produto/serviço 

dentro do prazo estabelecido no presente Instrumento, o sujeitará à aplicação das penalidades 

previstas neste Edital, podendo a contratante convidar, sucessivamente por ordem de 

classificação as demais licitantes, após comprovação da a sua compatibilidade de proposta e 

habilitação, com esta licitação, para celebração do Contrato; 

 

15. PRAZOS 

 

15.1. Conforme item 4 do termo de referencia anexo I deste edital. 

 

16. PAGAMENTO 

 

16.1. O pagamento será feito após o cumprimento do que foi estipulado no Termo de Referência. 

 

17. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

17.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta dos recursos consignados 

no(s) seguinte(s) elemento de despesa: 

 

Unidade 0601 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL- Projeto/Atividades 

abaixo; 

1.040 - Aquisição de Veículo Utilitário Tipo VAN - Convênio PCN2 

44.90.52 – Equipamento e Material Permanente 

mailto:cpl_cabixi@hotmail.com


 

ESTADO DE RONDONIA 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CABIXI 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 

Proc.: 1290/2018 

Fls: 055 

Resp: Laura 

 

Av. Tamoios 4031 Centro – CEP: 76.994-000 – Cabixi - RO. 

Fone (69) 3345-2353 - E-mail: cpl_cabixi@hotmail.com 
 

  

Total Geral da Reserva Orçamentária: R$ 180.000,00 

1.013 - Ampliação do Centro de Convivência do Idoso   - Contra-Partida   

44.90.52 – Equipamento e Material Permanente 

44.90.52-52 – Veículos de Tração Mecânica  

Total Geral da Reserva Orçamentária: R$ 1.800,00 

 18. DO ADIAMENTO, REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA PRESENTE LICITAÇÃO. 

18.1. O Município de Cabixi/RO, poderá revogar a presente licitação ou parte dela por razões de 

interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente para justificar tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 

terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, bem como adiá-la ou prorrogar 

o prazo para recebimento das propostas, sem que caibam aos licitantes quaisquer reclamações ou 

direitos a indenização ou reembolso. 

 

19. DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1. A presente licitação não importa necessariamente em aquisição, podendo a Prefeitura 

Municipal de Cabixi - RO revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, 

derivados de fato superveniente, comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento 

dos participantes da licitação.  

 

19.2. 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; 

 

19.3. É facultado a pregoeira ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, 

promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo; 

 

19.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-

lo no prazo determinado pela pregoeira, sob pena de desclassificação/inabilitação; 

 

19.5. 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; 

 

19.6. 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 Administração, a 

finalidade e a segurança da contratação; 

 

19.7. 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 

nos murais da Prefeitura ou Câmara Municipal; 

 

19.8. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro (a) 
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19.9. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste 

Edital; 

 

19.10. Não cabe à plataforma eletrônica 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. 

 

19.11. A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará parte 

dos autos licitação e não será devolvida ao proponente;  

 

19.12. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que 

não haja comunicação da Pregoeira em contrário. 

 

Cabixi – RO, 27 de Novembro de 2018. 

 

 

Laureci Terezinha dos Santos 

Pregoeira-Oficial  

 

 

 

 

ANEXO I 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 061/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1290/SEMAS/2018 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO; 

Aquisição de Veículo de fabricação nacional, tipo van de passageiros, para no mínimo 15 +1 
lugares incluindo o motorista, 0 km, com no mínimo ano/modelo 2018 ou mais recente,  
conforme descrição abaixo:  

2 – JUSTIFICATIVA; 

A presente aquisição tem por objetivo adquirir um veículo adequado para realizar o 
transporte de idosos até os eventos promovidos especificamente para atendê-los.  A 
Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, tendo por finalidade atender aos 
programas sociais do município, com atividades voltadas ao convívio social por meio da 
realização de festas, danças, exercícios físicos hidroginástica, dentre outras que promovem 
novas redes de amizades e estimula diretamente no estado de saúde e qualidade de vida 
dessas pessoas. A maioria das pessoas idosas apresenta algum tipo de dificuldade de 
locomoção o que de certa forma restringe a participação de muitos aqueles nos eventos 
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promovidos. Com a disponibilidade de um veículo tipo VAN, será oportunizado transporte 
a todos aqueles que de certa forma apresentam alguma dificuldade, tanto de ida quanto de 
volta a todas as atividades desenvolvidas. O envelhecimento é processo, que representa um 
declínio natural das funções fisiológicas, perda da adaptabilidade e aumento suscetível de 
doenças e, é baseado nessa realidade, que buscamos a presente parceria para atender 
adequadamente o transporte de idosos para participar dos programas a eles destinados. 
Atualmente a Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Cabixi conta com 
políticas públicas de Assistência, como o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS 
e Programa de Atenção Integral a Família - PAIF, que atendem as famílias, prevenindo de 
problemas sociais e famílias em situação de riscos sociais. Temos também busca ativa, que 
atende in loco as famílias que não podem se deslocar até o CRAS para receber atendimento. 
Este veículo servirá para a equipe de atendimento irem até os Distritos, Assentamentos, 
Vilas e outros casos que for necessário. Faz-se necessária aquisição do veículo tipo Van, 
para atender no transporte dos usuários acima citados, sendo que não temos veículo desse 
porte para dar suporte as atividades desenvolvidas nesta secretaria.  

3 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E VALOR DE REFERENCIA: No quadro abaixo  

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO Unid. QUANT. 

1 Veículo Tipo Van, zero quilometro, modelo 

2018 ou mais recente, teto alto, na cor 
branca, motor bi-turbo diesel, Capacidades de 

passageiros: 15 + 1, Bancos Reclináveis. AR 
Condicionado, com mostrador de temperatura, 
sistema de ar condicionado dianteiro e traseiro 

individual, tração traseira, bancos reclináveis, 
ESP adaptativo, som com bluetooth, entrada 
USB, potência Mínima de 125 CV, direção 

hidráulica, freios ABS, airbag motorista, airbag 
para passageiros da primeira fileira de 

assentos.  O veículo deverá ser entregue 
devidamente licenciado e emplacado como 
veículo oficial da Prefeitura Municipal de 

Cabixi/RO – CONTRATANTE. Todos os itens 
exigidos pelo CONTRAN e os equipamentos e 

acessórios do veículo deverão estar 
acompanhados de respectivos manuais de uso 
e certificados e condições da garantia. 

Garantia do fabricante, de no mínimo, 12 
(doze) meses. 

Unid 1 

 

4- PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO;  

O Prazo para entrega deverá ser de até 150 (cento e cinquenta) dias contados a partir da 
assinatura do contrato podendo ser prorrogado mediante justificativa em conformidade 
com edital, a entrega ficará sob responsabilidade da empresa vencedora que deverá 
encaminhar o objeto a Prefeitura Municipal de Cabixi/RO, Após ter passado por vistoria e 
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fiscalização do órgão competente. 

 5 - DA GARANTIA; 

 A garantia deverá ser no mínimo de 01 (um) ano.  

6- DA ASSISTENCIA TECNICA: 

A Empresa deverá oferecer assistência técnica autorizada, devendo possuir toda gama de 
peças de manutenção e mão de obra qualificada, consistindo também no envio da equipe 
técnica para a cidade de Cabixi/RO, para realizar montagem, reparos, reposições de peças, 
revisões e demais manutenções exigidas para o funcionamento do equipamento, em até 
07(sete) dias úteis a partir da solicitação de assistência do item licitado, durante o período 
de garantia do objeto, que deverá ser de no mínimo 12 meses. Caso se faça necessário o 
envio do equipamento à sede da assistência técnica, caberá à Empresa Contratada arcar 
com todo o custo operacional pertinente, como transporte e outros mais. 
As peças utilizadas para manutenção do equipamento durante o período de garantia serão 
totalmente por conta da Empresa Contratada, exceto as que forem consideradas 
danificadas por desgaste natural, que serão adquiridas pela Contratante. 
 

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA Compete a CONTRATADA: 

6.1 Emitir a Nota Fiscal em nome da prefeitura conforme pactua as Leis 6.729, de 28 de 
novembro de 1979 Art. 2º parágrafo I e Art. 12 e a Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997 
Art. 120, pois por se tratar de veículo 0 km não poderá ser emitido em nome de terceiros. 

6.2 - Entregar o objeto em conformidade com a descrição técnica de igual ou superior 
qualidade. 

6.3 - A Solicitação do objeto deverá ser efetuada mediante empenho, o qual poderá ser 
enviado por e-mail, ou fax, devendo de ela constar: a data, o valor unitário do produto, a 
quantidade pretendida, o local para a entrega, o carimbo e a assinatura do responsável.  

6.4 - O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da contratada com vistas à 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, II “d” da 
Lei 8.666/93, o que não significa aumento do preço registrado.  

6.5 - A contratada que não situar no Município de deverá arcar com todos os gastos 
referentes ao deslocamento do objeto.  

8 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE; 

8.1 - Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução contratual, por intermédio 
do fiscal de Contrato designado, 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;  

8.2 - Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo CONTRATADO, relativa 
à execução do objeto da contratação; 

 8.3 - Proporcionar todas as facilidades para que o CONTRATADO possa cumprir suas 
obrigações dentro das normas e condições contratuais;  

8.4 - Assegurar que os objetos descritos neste instrumento somente sejam fornecidos 
unicamente pelo CONTRATADO, sendo vedada a interveniência de terceiros estranhos ao 
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contrato, salvo se autorizado prévia e expressamente;  

8.5 - Realizar rigorosa conferência dos objetos, através da Comissão de Recebimento 
designada, somente atestando os documentos da despesa quando comprovada a entrega de 
bens ou serviço total, fiel e correta (O) do objeto contratado, ou de parte da entrega a que 
se referirem;  

8.6 - Rejeitar, no todo ou em parte, os objetos entregues em desacordo com as obrigações 
assumidas pelo CONTRATADO;  

8.7 - Certificar-se do atendimento às exigências elaboradas para a presente contratação, 
condicionantes da formalização do contrato;  

8.8 - Zelar pelo cumprimento das obrigações das partes, constantes nos documentos que 
precedem e integram o contrato, mesmo as não transcritas no documento hábil para 
contratação;  

Efetuar a publicação do termo contratual na forma da lei;  

8.9 - Efetuar o pagamento na forma convencionada neste termo e no Instrumento 
Convocatório.  

9 - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS COMERCIAIS E FISCAIS; 

 Caberá ao CONTRATADO, Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e 
comerciais resultantes da execução deste contrato. 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 a CONTRATADA renúncia expressamente a qualquer vínculo de 
solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE: 

10 - DO PRAZO E A FORMA DE ENTREGA;  

10.1 - O referido objeto deverá ser entregue no pátio da Prefeitura Municipal de Cabixi/RO, 
sito a Av. Tupinambás, 4031 - Centro, no horário das 07:00 horas às 13: 00 horas, após a 
emissão da Nota de Empenho e assinatura do Contrato. 

 10.1.1 - O prazo de vigência do contrato será até 150 (Cento e Cinquenta) dias a contar da 
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado a critério da Administração de acordo com 
as disposições e requisitos da lei 8.666/93.  

10.1.2– Condições/Recebimento: 

10.1.3- Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93, modificada pela Lei 
9.648/98, o bem a ser adquirido será recebido da seguinte forma: 
 

10.2- Provisoriamente: Quando a CONTRATADA entregar o veículo novo (0 km) à 
CONTRATANTE, esta fará a verificação do atendimento das especificações técnicas 
constantes deste Termo de Referência, em especial, por meio da conferência do Manual do 
Fabricante, ou documento similar. Em caso de aceitação provisória, será emitido Termo de 
Aceite Provisório (Anexo II deste Termo de Referência), assinado pelas partes.  

 
10.3 - Caso os veículos não satisfaçam as especificações técnicas obrigatórias, não haverá 

a aceitação provisória de que trata o subitem 10.2 
 

10.4 - Definitivamente: após o recebimento provisório, a CONTRATANTE terá até 15 
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(quinze) dias úteis, para realizar testes de conformidade, por meio da utilização 
prática dos veículos.  Em caso de aceitação definitiva, será emitido Termo de Aceite 
Definitivo (Anexo III deste Termo de Referência), assinado pelas partes. 

 

11 - DO PAGAMENTO;  

11.1 - O pagamento deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias conforme a quantidade 
entregue do objeto, mediante entrega de 10.4 - Notas Fiscais devidamente certificadas pela 
comissão de recebimento e secretário responsável pela pasta, em cumprimento com as 
determinações da Lei Federal 8.666/93 c/ Art. 195 § 3º da Constituição Federal.  

12 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS; 

Para aquisição dos Materiais constantes neste Termo de Referência, utilizaremos recursos 
consignados a Unidade 0601 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL- 
Projeto/Atividades abaixo; 

1.040 - Aquisição de Veículo Utilitário Tipo VAN - Convênio PCN2 
44.90.52 – Equipamento e Material Permanente 
Total Geral da Reserva Orçamentária: R$ 180.000,00 

1.013 - Ampliação do Centro de Convivência do Idoso   - Contra-Partida   

44.90.52 – Equipamento e Material Permanente 
44.90.52-52 – Veículos de Tração Mecânica  
Total Geral da Reserva Orçamentária: R$ 1.800,00 

13- O pagamento será efetuado mediante a apresentação da seguinte documentação: 

13.2 - Nota fiscal/fatura eletrônica discriminatória, em via única, devidamente atestada. 

a) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 

União; 

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

c) Certidão Negativa de Tributos Municipais da sede do licitante; 

d) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF); 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (TST). 

f) 14-  FUNDAMENTO LEGAL;  

O julgamento para aquisição do objeto deste Termo de Referência será do tipo menor 

preço. 
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15 -  CONDIÇÕES GERAIS; 

Fica eleito o Foro da Comarca de Colorado do Oeste, para dirimir questões oriundas ao 

Contrato, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.  

16 – ASSINATURA DA UNIDADE DEMANDANTE; 

17 -  O Termo de Referência aqui apresentados e de responsabilidade da Secretária 

Municipal de Assistência Social – Clarice Alves Araruna de Almeida. 

ELABORADO POR: 

Sônia Cristina de Souza 
Diretora de Divisão I de Controle Orçamentário. 
 

 

18 – AUTORIZAÇÃO DA UNIDADE DEMANDANTE 

APROVADO POR:           

Cabixi-RO, 22 de NOVEMBRO de 2018. 
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ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA 
 

TERMO DE ACEITE PROVISÓRIO 
 

 
 
PROCESSO:     /2018. 
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº    /2018/PMC  
 

ITEM: Veículo Tipo Van, zero quilometro, modelo 2017 ou mais recente, teto 
alto, na cor branca, motor bi-turbo diesel (ignição por compressão), 
Capacidades de passageiros: 15 + 1, Bancos Reclináveis. AR Condicionado, 

com mostrador de temperatura, sistema de ar condicionado dianteiro e traseiro 
individual, tração traseira, bancos reclináveis, ESP adaptativo, som com 

bluetooth, entrada USB, potência Minima de 125 CV, direção hidráulica, freios 
ABS, airbag motorista, airbag para passageiros da primeira fileira de assentos.  
O veículo deverá ser entregue devidamente licenciado e emplacado como 

veículo oficial da Prefeitura Municipal de Cabixi/RO – CONTRATANTE. Todos 
os itens exigidos pelo CONTRAN e os equipamentos e acessórios do veículo 

deverão estar acompanhados de respectivos manuais de uso e certificados e 
condições da garantia. 
Garantia do fabricante, de no mínimo, 12 (doze) meses. 
 
 
 
Declaramos que o veículo(s) Van entregue pela empresa, -                                          , CNPJ:                                         
, corresponde(m) às especificações contidas no Termo de Referência do Edital do Pregão 
Eletrônico em epígrafe e na Proposta Comercial, sendo considerado(s), portanto, aceito 
provisoriamente, até a finalização dos testes de conformidade e vistoria. 
 
 
Cabixi/RO    de           2018. 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________ 
 ASSINATURA DA COMISSÃO DOS REPRESENTANTES DA  
COMISSÃO DA PREFEITRA MUNICIPAL DE CABIXI – RO. 
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ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

TERMO DE ACEITE DEFINITIVO 
 
PROCESSO:  
PREGÃO ELETRÔNICO:    

ITEM: Veículo Tipo Van, zero quilometro, modelo 2017 ou mais recente, teto 

alto, na cor branca, motor bi-turbo diesel (ignição por compressão), 
Capacidades de passageiros: 15 + 1, Bancos Reclináveis. AR Condicionado, 
com mostrador de temperatura, sistema de ar condicionado dianteiro e traseiro 

individual, tração traseira, bancos reclináveis, ESP adaptativo, som com 
bluetooth, entrada USB, potência Minima de 125 CV, direção hidráulica, freios 

ABS, airbag motorista, airbag para passageiros da primeira fileira de assentos.  
O veículo deverá ser entregue devidamente licenciado e emplacado como 
veículo oficial da Prefeitura Municipal de Cabixi/RO – CONTRATANTE. Todos 

os itens exigidos pelo CONTRAN e os equipamentos e acessórios do veículo 
deverão estar acompanhados de respectivos manuais de uso e certificados e 

condições da garantia. 
Garantia do fabricante, de no mínimo, 12 (doze) meses. 
 
 
 
Declaramos que veículo entregue pela Empresa,                                                   - CNPJ:                                
, após a realização dos testes de conformidade e vistoria, atende(m) às especificações 
contidas no Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico em epígrafe e/ou na Proposta 
Comercial, sendo considerado(s), portanto, aceitos definitivamente. 
 
Comercial, conforme detalhado abaixo, sendo considerado, portanto, Aprovado. 
 
 
 
 
CABIXI- RO,    de             de 2018. 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________ 
ASSINATURA DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI – RO. 
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                                       ANEXO II DO EDITAL 

 

MODELO DE CARTA PROPOSTA 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI-RO  

A/C: PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO 

   

Prezados Senhores, 

 

Após cuidadoso exame e estudo do edital de PREGÃO ELETRÔNICO 061/2018/PMC em 

referência, seus anexos e apensos, com os quais concordamos, vimos apresentar a nossa 

Proposta, de conformidade com as condições estabelecidas no referido Edital. 

 

OBJETO: Aquisição de um VEICULO UTILITARIO PICK-UP do convênio Nº 124/2018/PGE/RO 

conforme especificação abaixo. 

ITEM DESCRIÇÃO  UND QUANT 

MARCA/ 

MODELO 
PREÇO 

UND 

PREÇO 

TOTAL 

1 

VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO 

PICK-UP com as seguintes 

especificações mínimas: Veículo 

automotor zero quilômetro, tipo 

caminhonete pick-up, movido a 

álcool e gasolina (bicombustível), 

carroceria aberta, com no mínimo 

cinco marchas à frente e uma a ré, 

duas portas, mínimo de 02 lugares, 

ano e modelo de fabricação no 

mínimo 2018/2018, cor sólida 

branca. Equipado com vidros 

elétricos, ar condicionado, direção 

hidráulica e tapete de borracha, 

com airbag duplo (motorista e 

passageiro). Capacidade mínima 

do tanque de 49L, capacidade de 

carga de no mínimo 600Kg. Motor 

de no mínimo 1.4 e 85cv. O 

veículo deverá conter todos os 

demais equipamentos obrigatórios 

conforme o Código Brasileiro de 

Trânsito. Deverá ainda ser 

entregue devidamente emplacado e 

com garantia mínima de 12 (doze) 

meses ou 40.000 (quarenta mil) 

Km rodados. 

UND 1    

VALOR TOTAL DA PORPOSTA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>RS........................... 
Prazo de validade da proposta: 60 dias. 
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ANEXO III 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 061/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1290/SEMAS/2018 

 

 

1 - CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO 

1.1. Para habilitarem-se no certame, os interessados deverão apresentar os documentos abaixo: 

 

1.2. Documentação relativa à qualificação jurídica: 

 

a) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e alterações; Havendo consolidação do contrato 

social, apenas a última alteração devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhados de documentos de eleição da 

última administração; 

b) No caso de sociedade civil, ato constitutivo e respectivas alterações, devidamente registrados, 

acompanhados de prova de investidura da Diretoria em exercício; 

c) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

d) Decreto de Autorização, devidamente arquivado em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País; 

e) Cópia do documento oficial onde constem numero do RG e CPF dos sócios ou do Sócio 

Administrador (autenticados em cartório ou cópias acompanhadas dos originais); 

f) Em caso de procurador deve apresentar também cópia dos documentos (RG e CPF) do 

Procurador, devidamente acompanhado do instrumento de PROCURAÇÃO. 

 

1.2.1. Documentação relativa á regularidade fiscal e trabalhista: 

 

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

b) Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, a qual engloba também os 

tributos relativos ao Instituto Nacional de Seguridade Social, sendo que essa pode ser retirada 

através do site: www.receita.fazenda.gov.br; 

c) Certidão Negativa de Tributos Estaduais; 

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

competente; 

e) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF); 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (Lei 12.440 de 07 de Julho 2011) – Emitida no site 

http://www.tst.jus.br/certidao; 

 

1.2.2. Documentação relativa à qualificação econômica e financeira: 

 

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

da sede da licitante. 

 

1.2.3. Declarações e demais documentos necessários: 
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a) Declaração Conjunta (ME ou EPP; Cumprimento Pleno dos Requisitos de Habilitação 

(conforme Lei nº. 10.520/02); Não emprega menor e Inexistência do Fato Impeditivo de Licitar 

ou Contratar com a Administração) conforme modelo anexo 03; 

b) Apresentação de pelo menos um atestado (s) e/ou declaração (ões) de Capacidade Técnica, 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovado o desempenho da 

licitante em contrato (s) pertinente e compatível ao objeto licitado. 

 

1.3. A  Pregoeira 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. 

 

1.4. 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.  

 

1.5. Não serão aceitos, protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos 

documentos exigidos no edital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cpl_cabixi@hotmail.com


 

ESTADO DE RONDONIA 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CABIXI 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 

Proc.: 1290/2018 

Fls: 067 

Resp: Laura 

 

Av. Tamoios 4031 Centro – CEP: 76.994-000 – Cabixi - RO. 

Fone (69) 3345-2353 - E-mail: cpl_cabixi@hotmail.com 
 

  

ANEXO IV 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 061/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1290/SEMAS/2018 

 

Modelo de declaração CONJUNTA: 

ME ou EPP; Cumprimento Pleno dos Requisitos de Habilitação (conforme Lei nº. 10.520/02); 

Não emprega menor e Inexistência do Fato Impeditivo de Licitar ou Contratar com a 

Administração.  

 

 

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº ......, sediada, (endereço completo). Declaramos para todos os 

fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão, o que se 

segue: 

 

 Declaramos que estamos sob o regime de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 

para efeito do disposto na Lei Complementar nº 123/06.  

 

 Declaramos que Conhecemos e Concordamos com todos os termos do pregão em 

epígrafe e Cumpre Plenamente Todos os Requisitos de Habilitação exigidos pelo Edital, 

nos termos da Lei nº 10.520/02.  

 

 Declaramos para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n
o
 8.666/93, acrescido 

pela Lei n
o
 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

 Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos para  habilitação, bem 

como não nos encontramos em estado de Inidoneidade declarado ou suspensivo, por 

nenhum órgão da administração publica Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito 

Federal, e que não estamos sujeitos a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar 

com a Administração, ciente da  obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

 

A empresa declara ainda que tem ciência que “a falsidade de declaração prestada objetivando 

benefícios na presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, 

sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas 

na Lei  n˚ 8.666/93. 

 

 

 

(Local e Data) 

 

(Responsável legal e assinatura) 
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ANEXO V 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 061/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1290/SEMAS/2018 

 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE CABIXI-RO, e a 

Empresa....................................................... (PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 1290/2018). 

 

 

Aos.. (............) dias do mês de (..............) de dois mil e dezoito, o 

MUNICÍPIO DE CABIXI, Estado de Rondônia, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrito no CNPJ sob nº. 22.855.159/0001-20, com sede na Av. Tamoios nº4031-centro de 

Cabixi-RO, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Prefeito 

Municipal Silvenio Antonio de Almeida, brasileiro, casado, agente política, portadora da 

Cédula de Identidade RG sob nº. 3.159.587-8 SSP/PR e CPF sob nº 488.109.329-00, residente e 

domiciliada na Rua: Tupã, 3114, bairro centro, na cidade de Cabixi/RO, e, de outro 

lado,.................................. empresa de direito privado, inscrita no CNPJ nº 

....................................., com sede a Rua ..................................., na cidade de ..................., daqui a 

diante simplesmente designada CONTRATADA, tendo como representante sua ............. a Sr. 

(ª) ................................., portadora da Cédula de Identidade RG nº ........................................ e 

CPF sob nº ....................-.., residente na cidade de ...............-..,  e acordam na realização do 

presente Contrato, cuja celebração foi autorizada às fls........, do Processo Administrativo nº. 

1269/2018 e licitado através do Edital de Pregão Eletrônico nº 059/2018/PMC, na forma prevista 

na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar n° 123/2006, Lei 

Complementar nº. 147/2014 e Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que rege também a forma 

prevista deste Contrato, nos termos da proposta vencedora, submetendo-se os contratantes, às 

seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO (art. 55, inciso I) - Aquisição de Veículo de 
fabricação nacional, tipo van de passageiros, para no mínimo 15 +1 lugares incluindo o 
motorista, 0 km, com no mínimo ano/modelo 2018 ou mais recente, com recurso do 

Convênio nº 864132/2018/PCN, cujo interessado é a Secretaria Municipal de Assistência Social 

(SEMAS). 

EMPRESA(S) VENCEDORA 

(S) 

CNPJ Nº CLASSIFICAÇÃO  

1ª 

  

ITEM UND QTD 
ESPECIFICAÇÃO 

VALORES ADJUDICADOS 

UNTÁRIO TOTAL 

      

VALOR TOTAL POR EXTENSO  
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO (Art. 55, 

inciso IV) - O presente Contrato terá vigência até entrega produto, conforme especificado no 

termo de referência do processo administrativo nº 1290/SEMAS/2018. 

 

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO DE RECEBIMENTO –  

§1. Executado o contrato o seu objeto será recebido, conforme a Lei n.º 8.666/93 na forma 

abaixo: 

a) Será recebido PROVISORIAMENTE pelo responsável por seu acompanhamento e 

fiscalização, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da efetiva entrega, de acordo 

com o art.73. II, “a” e ainda § 2º, com o intuito de verificar a conformidade com a especificação 

exigida; 

b) O recebimento supra referido dar-se-á através de recibo aposto na nota fiscal/fatura, 

quando da sua entrega; 

c) Será recebido DEFINITIVAMENTE após a comprovação da qualidade e quantidade 

de veículos, por uma comissão designada pela autoridade competente, após decurso do prazo de 

recebimento provisório, que não poderão exceder 10 (dez) dias, podendo ainda a Administração 

rejeitar em todo ou parte o fornecimento executado em desacordo com o exigido, de acordo com 

o art. 76 da Lei Federal 8.666/93. 

d) O recebimento definitivo dar-se-á através do atesto da nota fiscal/fatura 

§2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade, 

correção, solidez e segurança do objeto contratual. 

§3. Se, após o recebimento provisório, for constatado que os materiais foram entregues de forma 

incompleta ou em desacordo com as especificações ou com a proposta, após a notificação do 

contratado, será interrompido o prazo de recebimento definitivo e suspenso o prazo de 

pagamento até que seja sanada a situação; 

§4. A contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, os 

materiais que forem rejeitados, parcial ou totalmente, por apresentarem vícios, defeitos ou 

incorreções, no prazo máximo de 5 (cinco) dias. 

§5. Fiscalizar a entrega podendo sustar ou recusar o(s) material(is) entregue(s) em desacordo 

com a especificação apresentada neste instrumento; 

§6. Comunicar e notificar por escrito e de forma tempestiva, à(s) CONTRATADA(s) sobre 

qualquer ocorrência relacionada com a entrega dos materiais e ou nota fiscal. 

§7. Executado o Contrato, o seu objeto será recebido pela Comissão de Recebimento de 

Materiais, conforme art. 73, inciso II, letras „a‟ e „b‟, e ainda, § 2º da Lei Federal nº. 8.666/93.  

§8. A Prefeitura Municipal de Cabixi nomeará uma comissão de recebimento que será formada 

por 03 (três) pessoas, ficando a contratada sujeita a acatar as decisões da mesma, onde a 

comissão irá avaliar o veículo entregue, podendo rejeitá-los, devendo justificar o ato caso não 

tenha as especificações técnicas mencionadas. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.  

§1º O pagamento será efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada 

pelo setor requisitante, conforme disposto no art. 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 

§2º Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, a ADMINISTRAÇÃO, a seu critério, 

poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-las, com a glosa da parte que considerar 

indevida. 

§3º No corpo da Nota Fiscal/Fatura deverá conter: 
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a) A descrição do material que deve ser pela Denominação Comunicação Brasileira – 

DCB (Lei 9.787 de 10.02.1999); 

b) Valor unitário do produto de acordo com a nota de empenho 

c ) Identificação de Número do Processo e identificação da Nota de empenho; 

d ) Identificação do Banco (código), da Agência Bancária, do Número da Conta Bancária 

§4º As Nota Fiscal/Fatura, deverão seguir acompanhadas em anexo para analise quanto a 

liquidação/pagamento dos respectivos comprovantes Regularidade com o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e Certidão 

Negativa Débitos Estadual, Certidão Negativa Municipal e Certidão Negativa Débitos 

Trabalhistas, conforme determina a Lei. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas estão prevista na funcional programática abaixo: 

 
Unidade Orçamentária:  0601 - Secretaria Municipal de Assistência Social 
Projeto/Atividade:  
1.040 - Aquisição de Veículo Utilitário Tipo VAN - Convênio PCN2 
44.90.52 – Equipamento e Material Permanente 
Total Geral da Reserva Orçamentária: R$ 180.000,00 

1.013 - Ampliação do Centro de Convivência do Idoso   - Contra-Partida   

44.90.52 – Equipamento e Material Permanente 
44.90.52-52 – Veículos de Tração Mecânica  
Total Geral da Reserva Orçamentária: R$ 1.800,00 

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE 

§1º Efetuar a fiscalização quando da entrega do veículo, certificando sua compatibilidade com a 

finalidade pública e especificações; 

§2. Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade verificada por ocasião do 

recebimento dos materiais, tomando providências necessárias para sua devolução, se for o caso; 

§3. Efetuar o pagamento à contratada de acordo com as condições de preços e prazos 

estabelecidos neste Termo de Referência, desde que em conformidade com o exigido, após o 

atesto da Comissão de Recebimento; 

§4. Aplicar as sanções que couberem às inadimplências do Contratado, depois de garantir a 

ampla defesa e o contraditório. 

§5. Receber os materiais de acordo com as especificações; 

§6. Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização dos materiais 

entregue, sob os aspectos quantitativos e qualitativos; 

§7. Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais; 

§8. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas obrigações 

dentro das normas e condições. 

§9. Nomear uma comissão de vistoria do veículo, formada por 03 (três) pessoas, com poderes 

para rejeitar e/ou solicitar a substituição do mesmo, visando garantir a segurança e as 

especificações gerais do veículo.  
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§10. Comunicar a empresa contratada, quando da apresentação de defeito no veículo no veículo, 

garantindo o acesso de pessoal técnico aos mesmos para a manutenção, devendo prestar todas as 

informações que forem solicitadas em relação aos defeitos apresentados. 

§11. Não permitir a terceiros a manutenção no veículo durante o prazo de garantia. 

CLÁUSULA SETIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

§1º . Fornecer o veículo de acordo com as especificações contidas neste Termo de Referência; 

§2. Entregar o veículo dentro do prazo exigido neste Termo de Referência; 

§3. Dar garantia mínima, Manutenção e Assistência técnica conforme disposto neste Termo de 

Referência; 

§4. Obriga-se a remover, substituir trocar o veículo em sua totalidade que venha apresentar 

problemas contínuos que inviabilize sua utilização; consertar qualquer material ou peça, 

enquanto estiver em sua garantia, não incidindo custos adicionais, transcorrendo tudo por conta 

do fornecedor. 

§5. Reembolsar os cofres públicos caso não seja possível, o conserto, remover, substituir trocar 

parte ou um bem em sua totalidade que venha apresentar problemas contínuos que inviabilize 

sua utilização, logo sejam concluídos laudo técnico conclusivo, por defeitos de fabricação. 

§6. Arcar com as despesas tributárias, inclusive as taxas, bem como aquelas referentes a seguro e 

transporte. 

§7. A inobservância ao disposto em qualquer item acima implicará o não pagamento à 

CONTRATADA, até a sua regularização. 

§8. Os contratos de fornecimento serão formalizados mediante recebimento, ou retirada da nota 

de empenho pela(s) licitante(s) vencedora(s);  

§9. O veiculo deverá ser entregues acompanhados por nota fiscal; 

§.10. A empresa deverá fornecer o veículo de acordo com as especificações, normas e leis 

vigentes no país, bem como sua fabricação ser oriunda da indústria automobilística nacional. 

§11. A empresa contratada deverá entregar o veículo em perfeita condição de locomoção em 

obediência às Leis de Trânsito em vigor. 

§12. A empresa entregará o veículo em perfeitas condições de funcionamento mecânico, elétrico 

e hidráulico. 

§13. A empresa deverá fornecer o veículo com todos os equipamentos, acessórios de segurança e 

sinalização exigido pelo Código de Trânsito Brasileiro e pelas resoluções do Conselho Nacional 

de Trânsito (CONTRAN). 

§14. A empresa deverá fornecer toda documentação do veículo, especificamente: nota fiscal, 

manual de uso e manutenção, e certificado de garantia.  

§15. Durante o prazo de garantia de funcionamento, a contratada prestará serviços de assistência 

técnica ao veículo e equipamento por meio de manutenção preventiva e corretiva, sem ônus para 

a Prefeitura Municipal de Cabixi. 

§16. Entende-se por manutenção preventiva e corretiva a série de procedimentos destinados a 

recolocar os equipamentos defeituosos em seu perfeito estado de uso, compreendendo, inclusive, 

substituições de peças, ajustes e reparos necessários, de acordo com os manuais e normas 

técnicas especificas. 

§17. Responsabiliza-se por eventuais despesas quanto ao envio do veículo para reparo dentro do 

período de garantia. 

§18. A contratada deverá comunicar a administração, por escrito e no prazo máximo de 48 horas, 

quaisquer alterações e acontecimentos que à impeçam de cumprir seus deveres e 

responsabilidades relativos a entrega do veículo, total ou parcial, sob penas de ter o contrato 

reincidido. 
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§19. A empresa contratada deverá fornecer o veículo devidamente emplacado no município de 

Cabixi, com certificado de registro de licenciamento de veículo em nome da Prefeitura 

Municipal de Cabixi. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO (art. 55, inciso VIII e IX). 

§ 1º A CONTRATANTE poderá rescindir o presente Contrato, unilateralmente, de acordo com o 

previsto no inciso I, do artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93. 

§ 2º - No caso de rescisão do Contrato, a CONTRATANTE fica obrigada a comunicar tal 

decisão a CONTRATADA, por escrito, no mínimo com 24 (vinte e quatro horas) de 

antecedência. 

§ 3º - Na ocorrência da rescisão prevista no “caput” desta cláusula, nenhum ônus recairá sobre a 

CONTRATANTE, em virtude desta decisão. 

§ 4º - Fica reconhecido os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa prevista 

nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA NONA – VINCULAÇÃO AO PREGÃO (art. 55, inciso XI) - Fica este 

Contrato Vinculado o Pregão eletrônico nº 061/2018, e as disposições da Lei Federal nº 

8.666/93 e alterações. 

CLÁUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES E MULTAS (Art. 55, inciso VII). 

§1º A Contratada sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste 

instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções 

legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civis e criminais: 

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na execução do serviço 

licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 10% (dez por 

cento). 

b) Até 10% (dez) sobre o valor do objeto, pelo descumprimento de qualquer obrigação, 

exceto prazo de entrega. 

§2º Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não cumprirem 

ou deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o 

retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na 

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem 

fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da 

reparação dos danos causados à (citar o órgão) pelo infrator:  

a) Advertência; 

b) Multa; 

c) Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo 

de até 05 (cinco) anos; 

d) 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; 

§3º Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia 

do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA– ALTERAÇÃO (Art. 65) - Este instrumento poderá ser 

alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no artigo 65 da Lei 8.666/93, devidamente 

comprovado. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FISCALIZAÇÃO (Art. 67) - Na forma do que dispõe o 

artigo 67 da Lei 8.666/93, fica designado pelo (a) Senhor (a) Secretário (a) da SEMAS, para 

acompanhar a execução do presente Contrato. 
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CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DA FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO - 

Ocorrendo fato novo decorrente de força maior ou caso fortuito, nos termos da legislação vigente 

ou qualquer dos motivos a que se refere o § 1º do art. 57, da Lei nº 8666/93, que obstem, 

prejudiquem ou retardem o cumprimento dos prazos e demais obrigações estatuídas neste 

CONTRATO, ficará a CONTRATADA, isenta das multas e penalidades pertinentes, 

justificando-se destarte, a alteração do cronograma aprovado. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO (art. 55, § 2º). 

§1º As partes contratantes elegem o Foro do Município de Colorado do Oeste-RO, como único 

competente para dirimir as questões que porventura surgirem na execução do presente Contrato, 

com renúncia expressa por qualquer outro. 

§2º E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento em 02 (duas) vias de 

igual teor e forma, para que produza seus efeitos legais e jurídicos. 

 

Cabixi/RO, ___ de __________ de 2018. 

 

 

__________________________                _______________________________ 

               Contratante                                                  Empresa Contratada 

 

Testemunhas: 

 1. __________________________________ 2. ____________________________ 

CPF:                                                                 CPF: 
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