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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° 045/2019 

PREÂMBULO:  

 

PROCESSO Nº  838/2019.   

 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE 

                     

OBJETO: - Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda do Centro Municipal 

Recanto Feliz – CEMURF e Centro de Referência da Assistência Social – CRAS e Conselho 

Tutelar. 

  

A Prefeitura Municipal de Cabixi, Estado de Rondônia, por intermédio da sua pregoeira, torna 

público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicados fará realizar 

licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA com PARTICIPAÇÃO 

EXCLUSIVA MEI/ME/EPP, a mesma será do tipo menor preço por lote, conforme descrição 

contida neste Edital e seus Anexos. Com PREFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE 

MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE SEDIADAS NO AMBITO LOCAL. O procedimento licitatório 

obedecerá à Lei nº 10.520, de 2002, ao Decreto Municipal nº 053, de 23 de Março de 2007, Lei nº 

8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar nº 123, de 2006, Decreto 

Regulamentar Municipal nº. 050/2018 e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993, bem como à 

legislação correlata, e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos. 

 

FUNDAMENTADO NO § 3º DO ART. 48 DA LEI COMPLEMENTAR 147/2014, 

COMBINADO COM O DISPOSTO NO INCISO I, § 1º, ART. 1º E ART. 9º DO  DECRETO 

REGULAMENTAR MUNICIPAL Nº 050 DE 18 DE JANEIRO DE 2018, FICA 

ESTABELECIDA A PREFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DAS MICROEMPRESAS, 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS 

SEDIADAS NO AMBITO LOCAL “CABIXI – RO”,  ATÉ O LIMITE DE 10% (DEZ POR CENTO) 

ACIMA DO MELHOR PREÇO VÁLIDO, E NA MODALIDADE DE AMPLA PARTICIPAÇÃO PARA O 

LOTE QUE FICOU ACIMA DO LIMITE ESTABELECIDO NO DECRETO MUNICIPAL. 

 

1.DO DIREITO DE PREFERÊNCIA  

 

Nos termos  do Art. 9º,    do  Decreto Municipal nº 050/2017, terá  direito a preferência  na 

contratação às  microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o 

limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido, nos seguintes termos: 

Será  aplicado  o disposto  no item anterior somente  nas situações em que as ofertas 

apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou 

regionalmente sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores ao menor preço; 

 

a) A aplicação do direito de preferência  se dará na seguinte ordem: 
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1º para as sediadas  do município de Cabixi;  

 

2º para as sediadas no ambito regional; 

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

Pimenteiras e Vilhena. 

 

Data da abertura da sessão pública: 03 de Outubro de 2019  

Horário: 09:05 -  horas - horário de Brasília) 

Endereço: LICITANET – Licitações On-line (www.licitanet.com.br) 

Se por ventura na data marcada para abertura do certame for decretado feriado, ou ponto 

facultativo, não previsto no calendário, fica transferida a abertura para o primeiro dia útil 

subsequente no mesmo horário e local, salvo se outra data ou horário for publicado. 

 

2. O município de Cabixi–RO para definir sua plataforma de suporte aos pregões eletrônico efetuou 

Estudo Técnico para a escolha da Plataforma mais vantajoso para o município, onde que foi 

elaborado envolvendo as diversas áreas de soluções, negócios e tecnologia, dentro do que preceitua 

a Decisão 390/2014 do TCE-RO e da legislação vigente. Vale destacar que estabelecemos critérios 

técnicos de economicidade, transparência, modicidade das taxas cobradas, segurança, agilidade e 

eficiência, e após tabulados todos esses dados objetivos, avaliamos a legalidade da melhor escolha.  

A Plataforma de Pregão Eletrônico – LICITANET – Licitações On-Line é uma excelente 

ferramenta para satisfazer a Nova Lei de Acesso à Informação - Lei nº 12.527/2011, assegurando o 

cumprimento efetivo da mesma, pois basta qualquer pessoa acessar ao site para consultar detalhes 

sobre editais, atas e demais dados sobre os processos licitatórios, oportunizando assim, a qualquer 

cidadão ou órgão fiscalizador o acompanhamento dos certames. O sistema de pregão eletrônico, 

LICITANET – Licitações On-Line é realizado por meio da internet, mediante condições de 

segurança, criptografia e autenticação em todas as suas fases. 

 

1- DO OBJETO 

Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda do Centro Municipal Recanto Feliz – 

CEMURF e Centro de Referência da Assistência Social – CRAS e Conselho Tutelar, conforme 

especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência e neste Edital e seus Anexos.  

a) Os produtos deverão ser fornecidos conforme as necessidades das secretarias, mediante 

documento assinado pelo servidor responsável, respeitando o limite estabelecido no ANEXO I deste 

Edital. 

1.1 A licitação será subdivida em lotes, conforme tabela constante do Termo de Referência, 

facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes for de seu interesse. 

1.2 O critério de julgamento adotado será o menor preço: por lote, observadas as exigências 

contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

1.3 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

1.1.1. ANEXO I - Termo de Referência 

1.1.2. ANEXO II – Modelo da Proposta 

1.1.3. ANEXO III – Modelo de Declaração Que Não Emprega Menor 

http://www.licitanet.com.br/
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1.1.4. ANEXO IV – Declaração de Micro Empresa ou EPP 

1.1.5. ANEXO V – Modelo de Declaração de Fato Superveniente 

1.1.6. ANEXO VI – Declaração de Habilitação 

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1.   Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que estiverem devidamente 

cadastradas junto à LICITANET – Licitações On-line; 

a) A participação em licitação com LOTES expressamente reservada à Microempresa 

(ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP), por licitante que não se enquadre na definição legal 

reservada a essas categorias, configura fraude ao certame, ficando o autor da conduta 

fraudulenta sujeito à aplicação de penalidade de impedimento de licitar e contratar com o 

MUNICÍPIO DE CABIXI, sem prejuízo de multas previstas neste Edital e das demais 

cominações legais (Acórdão TCU 298/2011 – Plenário). Consideram-se Microempresas (ME), 

Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI) aptos à 

participação no presente certame, àqueles que preenchem os requisitos do art. 3.º, da Lei 

Complementar Federal n.º 123/2006 e suas alterações. 

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

intransferível do licitante e subseqüente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente 

por meio da Plataforma Eletrônica, observados data e horário limite estabelecidos. 

2.1.2. Caberá ao licitante acompanhar atentamente as operações na Plataforma Eletrônica durante a 

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

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Plataforma Eletrônica ou da desconexão; 

2.1.3. Qualquer dúvida em relação ao acesso na Plataforma operacional poderá ser esclarecida pelo 

Suporte: (34) 3014-6633 - (34) 99807-6633 ou pelo e-mail contato@licitanet.com.br. 

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. 

2.2. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas:  

2.2.1. Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretadas, ou 

em processo de recuperação extrajudicial; 

2.2.2. Em dissolução ou em liquidação;  

2.2.3. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com qualquer órgão ou entidade da 

Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, nos 

termos do artigo 87, inciso III, da Lei n° 8.666, de 1993; 

2.2.4. Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 

Municípios nos termos do artigo 7° da Lei n° 10.520, de 2002, e decretos regulamentadores; 

2.2.5. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção 

restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°, 

inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998; 

2.2.6. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

2.2.7. Que estejam reunidas em consórcio; 
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2.2.8. Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

2.2.9. Estrangeiras que não funcionem no País; 

2.2.10. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 

8.666, de 1993;  

2.2.11. Poderão participar desta licitação qualquer 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; 

2.2.12. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá, quando do cadastramento da 

proposta inicial de preço a ser digitada no sistema, informar no campo próprio da ficha 

técnica descritiva do objeto, o seu regime de tributação para fazer valer o direito de 

prioridade no desempate. (artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 

2006). 

2.3. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante. 

 

3 DO CREDENCIAMENTO JUNTO A LICITANET – LICITAÇÕES ON-LINE    

3.4.1. 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.  

3.4.2. 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 item 2 deste edital 

3.4.3. 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 

email a nova senha de forma imediata. 

3.4.4. 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. 

3.4.5. 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. 

3.4.6. As informações complementares para credenciamento poderão ser obtidas pelos telefones: 

(34) 3014-6633 e (34) 99807-6633 ou pelo e-mail contato@licitanet.com.br. 

 

 

4. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS  

4.1. A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante e 

subseqüente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico no portal eletrônico www.licitanet.com.br; 

4.2. Até 30 (trinta) minutos antes da abertura da Proposta, os licitantes poderão retirar ou substituir 

a proposta anteriormente apresentada. 

4.3. que cumpre todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as 

exigências deste Edital; 

mailto:contato@licitanet.com.br
http://www.licitanet.com.br/
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a. que inexistem fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação neste certame; 

b. que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei nº 9.854, de 

1999; 

c. que a proposta foi elaborada de forma independente. 

4.4. No preenchimento da proposta eletrônica deverão, obrigatoriamente, ser informado no campo 

próprio as ESPECIFICAÇÕES dos produtos. 

4.5. Apresentar preço expresso em Real (R$), em algarismo e por extenso, bem como unitário e 

total, utilizando-se para tanto apenas duas casas decimais (centavos). 

a) No preço proposto já deverão estar incluídos todos os custos necessários para o fornecimento do 

objeto da licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais, taxas, seguros e quaisquer outros que indicam ou venham a incidir sobre o objeto 

licitado; 

4.6. O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das 

vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006, não poderá usufruir do 

tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá declarar sua condição de 

ME/EPP no sistema LICITANET. 

4.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 

sanções previstas neste Edital. 

4.8. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

campos relativos a: 

4.8.1.1. Valor unitário e valor total do item, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional 

(real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando as quantidades constantes do 

Termo de Referência. 

4.8.1.2. No preço cotado deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem, tais como as 

despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na aquisição do objeto. 

4.8.2. Indicação da marca e fabricante; 

4.8.3. Descrição detalhada do objeto ofertado, contendo as seguintes informações: 

4.8.3.1 Prazo de entrega: O fornecedor cujo preço estiver registrado em Ata deverá efetuar a 

entrega, imediatamente, após o recebimento da Nota de Empenho e requisições de fornecimento. 

4.8.3.2 Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da 

sua apresentação. 

4.8.3.3 Local de entrega: Conforme estabelecido no termo de referencia.  

4.9. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 

5. DA ABERTURA DA SESSÃO 

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 

data, horário e local indicados no preâmbulo deste Edital. 

5.1.1. No decorrer da sessão pública, caso o sistema seja desconectado para o Pregoeiro, mas 

permaneçam acessíveis aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos 

realizados. 

5.1.2. Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 05 (cinco) minutos, a 

sessão do Pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos 

participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação. 
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6. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

6.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em 

conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, apresentem 

irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

6.1.1. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

6.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes.  

6.3. As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão disponíveis na 

internet. 

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os 

licitantes. 

6.5. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

 

7. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

7.1. Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando, então, os 

licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

7.1.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor: MENOR PREÇO POR LOTE. 

7.2. O licitante será imediatamente informado do recebimento de seu lance no sistema e do valor 

consignado no registro. 

7.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos. 

7.4. O licitante poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no sistema, e 

também lances cujos valores forem superiores ao último lance que tenha sido anteriormente 

registrado na Plataforma Eletrônica – LANCE INTERMEDIÁRIO; 

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

registrado em primeiro lugar. 

7.6. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 

lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.7. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. 

7.8. A etapa de lances será encerrada mediante aviso de seu fechamento iminente, emitido pelo 

sistema eletrônico às licitantes, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta minutos), 

aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente 

encerrada a recepção de lances. 

7.9. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de 

desistência de apresentar lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das 

propostas. 

7.9.1. Encerrada a etapa de lances, na hipótese de participação de licitante microempresa (ME) ou 

empresa de pequeno porte (EPP) será observado o disposto nos artigos 44 e 45, da Lei 

Complementar nº 123, de 2006. 

7.9.2. Caso a primeira colocada não seja uma ME/EPP, o Sistema de Pregão Eletrônico identificará 

em coluna própria as ME/EPP participantes, fazendo comparação entre os valores do licitante com 

menor preço e das demais ME/EPP na ordem de classificação.  

7.9.3. Nessas condições, as propostas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) 

acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada 

e o licitante ME/EPP melhor classificado terá o direito de encaminhar uma última oferta para 
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desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos 

controlados pelo Sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

7.9.4. Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão 

convocadas as demais licitantes ME/EPP participantes que se encontrem naquele intervalo de 5% 

(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, segundo o 

estabelecido no subitem anterior. 

7.9.5. Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, na faixa dos 5% (cinco 

por cento) de diferença para a primeira colocada, o Sistema fará um sorteio eletrônico entre os 

licitantes, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta 

final de desempate, conforme subitens acima.  

7.9.6. Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova classificação de 

fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta inicial 

apresentada por ME/EPP, ou ainda não existindo ME/EPP participante, prevalecerá a classificação 

inicial. 

7.9.7. Somente após o procedimento de desempate fictício, quando houver, e a classificação final 

dos licitantes, será cabível a negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro 

lugar.  

7.10. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo 

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante para que seja obtido melhor preço, observado o 

critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste 

Edital. 

7.10.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

7.11. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 

proposta. 

 

8. DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

8.1. O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do 

preço em relação ao valor estimado para a aquisição e sua exequibilidade, bem como quanto ao 

cumprimento das especificações do objeto. 

8.2. O Pregoeiro poderá solicitar ao licitante que envie imediatamente documento contendo as 

características do produto ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além 

de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, por meio 

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu 

ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.3. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

8.4. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou for desclassificada, o 

Pregoeiro examinará a proposta subseqüente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, 

até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital. 

8.4.1. Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço 

melhor. 

8.5. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem sua 

substância, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de classificação. 



 
 
 
 
  

Proc. nº 838/2019 

Pág.:  

Resp.: Laura 

085 

8.6. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua condição de 

habilitação, na forma determinada neste Edital. 

 

9. DA HABILITAÇÃO 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 

no certame ou a futura aquisição, com a Prefeitura Municipal de Cabixi – RO. 

9.1.1. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

9.2 Não ocorrendo inabilitação, o licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar 

deverá comprovar, no prazo máximo de 03 (três) horas, a contar da solicitação no sistema 

eletrônico, sua condição de habilitação, por meio do Portal na aba HABILITANET, com posterior 

encaminhamento do documento pertinente por via postal ou similar no prazo máximo de 04 

(quatro) dias uteis. 

OBS.: Se a documentação de habilitação e proposta não estiver completa e correta, ou 

contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, ou ainda não cumprir os prazos 

estabelecidos neste sub item, poderá o Pregoeiro considerar o proponente INABILITADO, 

sem prévio aviso. 

9.1.2. Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por cartório 

competente ou por servidor da CPL, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial. 

9.1.3. A documentação para Habilitação do Licitante são as exigidas no ANEXO II deste edital.  

9.1.4 A proposta final deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma 

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais 

rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

9.1.5 A proposta final deverá conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento. 

9.1.6    A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 

decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

9.1.7 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

 

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

10. 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 nº 125, 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 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. 
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10.2 O Pregoeiro assegurará a seu critério, tempo mínimo de 10 minutos, 15 minutos ou 1 hora, 

para que o licitante manifeste motivadamente sua intenção de recorrer. 

10.3 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de 

recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro (a) ao vencedor; 

10.4 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

10.5 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, os quais serão 

mencionados em campo próprio no site mensagens, a entidade promotora da licitação adjudicará 

o objeto e submeterá à autoridade competente para homologar o resultado da licitação para 

determinar a contratação. 

10.6 De todos os atos e decisões do Pregoeiro (a), relacionados com o Pregão Eletrônico, cabe 

recurso; 

10.7 Cabe ainda, recurso contra a decisão que: 

a)  Anular ou revogar o Pregão Eletrônico; 

b)  Determinar a aplicação das penalidades de advertência, multa, suspensão temporária do 

direito de licitar e contratar com a Administração Pública. 

10.8 Os recursos que tratam este edital, deverão ser interpostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis a 

contar da intimação do ato, e terão efeito suspensivo; 

10.9 A intimação dos atos referidos no edital serão feitas mediante publicação na imprensa oficial e 

pelo site oficial da licitação www.licitanet.com.br. 

10.10 Interpostos os recursos de que tratam o edital., serão publicados no site oficial da licitação 

www.licitanet.com.br às demais licitantes, que poderão impugná-los no prazo de 05 dias úteis; 

10.11 Os recursos interpostos fora do prazo não serão acolhidos; 

10.12 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, 

a qual poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo 

faze-lo subir, devidamente informado, devendo, nesse caso, a decisão ser proferida no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso. 

10.13 Na contagem dos prazos recursais excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do 

vencimento. Se este recair em dia não útil, o término do prazo ocorrerá no primeiro dia útil 

subsequente; 

 

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

11.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, 

caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos 

recursos apresentados. 

http://www.licitanet.com.br/
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11.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório.  

 

12. DO CONTRATO OU NOTA DE EMPENHO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

12.1. Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de 03 (três) dias úteis, 

contados a partir da data de sua convocação, para assinar do Contrato ou retirar a Nota de Empenho 

ou instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito à aquisição, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

12.1.1. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 

solicitação justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração. 

12.2. Se a Adjudicatária, no ato da assinatura doContrato ou da retirada da Nota de Empenho, não 

comprovar que mantém as condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se a 

assinar o Contrato ou retirar a Nota de Empenho, poderá ser convocado outro licitante, desde que 

respeitada a ordem de classificação, para, após feita a negociação, verificada a aceitabilidade da 

proposta e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a aquisição, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

12.3. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato. 

12.3.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite 

de 25% (vinte e cinco por cento). 

12.3.2. É vedada a sub aquisição parcial ou total, exceto nas condições autorizadas no Termo de 

Referência ou na minuta de contrato. 

12.4. A Contratada deverá manter durante toda a execução da aquisição, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

12.5. Durante a vigência da aquisição, a fiscalização será exercida por um representante da 

Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências 

verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução contratual, de tudo dando 

ciência à Administração. 

 

13.    DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

14.1 São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Edital e nos seus Anexos: 

14.1.1 entregar o objeto dentro dos padrões estabelecidos pela PREFEITURA, de acordo com o 

especificado neste Edital e nos Anexo I, que faz parte deste instrumento, responsabilizando-se por 

eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui 

estabelecida; 

14.1.2 A licitante contratada fica obrigada a exigir documentos autorizando a entrega dos produtos, 

assinado pelos servidores responsáveis das Secretarias.     

14.1.3 Entregar os produtos nas condições estipuladas no respectivo Termo Contratual e nas 

condições inserida nas Notas de Empenho iniciais e seguintes e nos documentos de solicitação dos 

produtos. 

14.1.4 Emitir as Notas Fiscais nos Prazos para faturamento, conforme exigência do Edital.    

14.1.5 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela PREFEITURA, cujas reclamações se 

obriga a atender prontamente, bem como dar ciência à PREFEITURA, imediatamente e por escrito, 

de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato; 
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14.1.6 dispor-se a toda e qualquer fiscalização da PREFEITURA, no tocante ao fornecimento dos 

produtos, assim como ao cumprimento das obrigações previstas; 

14.1.7 prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, 

inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 

14.1.8 a falta de quaisquer dos itens cuja prestação incumbe ao detentor do contrato, não poderá ser 

alegada como motivo de força maior para o atraso, não entrega dos produtos, objeto deste contrato e 

não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais 

condições estabelecidas; 

14.1.9 comunicar imediatamente à PREFEITURA qualquer alteração ocorrida no endereço, conta 

bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 

14.1.10 respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas 

normas regulamentadoras pertinentes; 

14.1.11 fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, 

integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será 

exercida pela PREFEITURA; 

14.1.12 indenizar terceiros e/ou a PREFEITURA mesmo em caso de ausência ou omissão de 

fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a contratada adotar 

todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às 

disposições legais vigentes; 

14.1.13 providenciar, imediatamente, por sua conta e sem ônus para a PREFEITURA, a correção ou 

substituição, a critério da PREFEITURA, dos produtos que apresentarem alterações durante o 

período de utilização ou execução;  

14.1.14 garantir o fornecimento dos produtos sempre que necessário sua solicitação de entrega. 

14.1.15 manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, 

informações, documentos, especificações técnicas e comerciais da PREFEITURA, de que venha a 

tomar conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser confiados, sejam relacionados ou não com 

o objeto do contrato; 

14.1.16 todos os produtos deverão ser comprovadamente de primeira qualidade. 

14.1.17 aceitar nas mesmas condições deste instrumento, os acréscimos que se fizerem em até 25% 

(vinte e cinco por cento) da(s) quantidade(s) do(s) produto(s) estimado(s) no Anexo I, de acordo 

com o art. 65, p. 1º da Lei 8.666/93, não sendo necessária a comunicação prévia da PREFEITURA; 

14.1.18 manter, durante a vigência desta Ata, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas no Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do Art. 55, 

Inciso XIII, da Lei nº 8.666/93, que será observado, quando dos pagamentos à CONTRATADA; 

 

14. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

14.1. Solicitar o fornecimento dos produtos mediante documento expedido e assinado pelo 

servidor responsável de cada UA. 

14.2. Pagar a licitante contratada nas condições previstas no item 15 deste Edital. 

14.3. Publicar o contrato, em resumo, no Órgão Oficial de Imprensa, bem como naquele que a 

legislação dispuser. 

 

15. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA  
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15.1. Ficam aqueles estabelecidos no Anexo I – Termo de Referência, que foi aprovado e 

assinado pelo gestor da pasta. 

 

15. DO PAGAMENTO    

15.1 – Será efetuado até o 5º (quinto) dia útil subsequente ao mês do fornecimento dos materiais, 

após o “ateste” do satisfatório atendimento do especificado. 

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

ocasião da proposta. 

15.3 - O pagamento será efetuado por meio de deposito bancário em favor do contratado (a), no 

prazo de até 05 (cinco) dias após a entrega do produto e apresentação da Nota Fiscal/Fatura 

Eletrônica, a qual deverá ser entregue na Secretaria Municipal de SEMAS, para a mesma seja 

conferida pela comissão de recebimentos de material da SEMAS.     

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

 

a) Nota fiscal/ fatura Eletrônica discriminatória eletrônica, 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 - Estadual 

e) CND Trabalhista 

f) CND Municipal 

 

16. DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO 

16.1  Und. Orçamentária  

16.2-  0601 - Secretaria Municipal de Assistência Social- SEMAS 

16.3- 2.034 – Apoio à Criança /Adolescente e o Conselho Tutelar R$3.000,00 

16.4-  2.036 - Ações Educativas do Centro Municipal Recanto Feliz - CEMURF – R$33.000,00  

16.5 - 2.037 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social   - R$29.517,67     

16.6 - 2.039 – Bloco de Financiamentao de Proteção Social Básica – CONVÊNIO – R$33.000,00 

16.7 Elemento de Despesas;  

16.8 - 33.90.30-07 – Gêneros Alimentícios 

16.9 - 33.90.30-22 – Material de Limpeza e Higienização 

16.10 - 33.90.30-99 - Outros Materiais de Consumo   

 

17 DAS INFRAÇÕES E DAS PENALIDADES 

17.1 Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo 

regular, o FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais 

cominações aplicáveis: 

I) advertência; 

II) multa; 

III) suspensão temporária para licitar e contratar com a PREFEITURA, por período não superior 

a 2(dois) anos; 

IV) declaração de inidoneidade. 

17.2 A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas 

contratuais que não causem prejuízo à PREFEITURA. 
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17.3 A CONTRATADA sujeitar-se-á à multa de 0,30% (trinta décimos de por cento)até o limite de 

2% sobre o valor do contrato, por dia de atraso. 

17.4  No caso de atraso na entrega dos produtos por mais de 30 (trinta) dias, a multa será de 20% 

sobre o valor do contrato e poderá a PREFEITURA, a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, a seu 

exclusivo critério, rescindir o contrato, ficando a contratada impedida de licitar com a 

PREFEITURA por um prazo de 5 (CINCO) anos. 

17.5  A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a PREFEITURA, pelo 

prazo de 5 (CINCO) anos, e poderá ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de 

prazo contratual ou ainda descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo 

que desses fatos não resultem prejuízos à PREFEITURA. 

17.6 A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta :a) se a CONTRATADA 

descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos 

à PREFEITURA; b) se a CONTRATADA sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou para-fiscais; 

c) se a CONTRATADA tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação. 

17.7  As sanções previstas nos incisos I, III e IV, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso 

II desta Cláusula. 

17.8  A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade municipal, 

após a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa da CONTRATADA, 

implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se 

com a Administração MUNICIPAL e demais órgãos/entidades. 

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

de entregar 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, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado nos sistemas de 

cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei 10.520/2002, pelo 

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

cominações legais. 

17.10  A falta de material/produto não poderá ser alegada como motivo de força maior e não 

eximirá a contratada das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações 

estabelecidas neste contrato. 

 

18.     DO ADIAMENTO, REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA PRESENTE LICITAÇÃO 

18.1.  A Prefeitura Municipal de Cabixi 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 caiba aos licitantes quaisquer reclamações ou 

direitos a indenização ou reembolso. 

 

19 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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 
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subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação 

do Pregoeiro em contrário. 

19.1. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 

de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

19.2. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 

não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em Ata acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação. 

19.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à aquisição. 

19.4. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo em 

face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, 

pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado. 

19.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

19.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início 

e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração. 

19.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e 

do interesse público. 

19.8. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 

princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da aquisição. 

19.9. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o 

processo, prevalece a previsão do Edital. 

19.10. O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado no endereço 

Prefeitura Municipal de Cabixi, Av. Tamoios, 4031 centro- Cabixi RO, nos dias úteis, no 

horário das 07:00 horas às 13:00 horas.  

19,11. O Edital também está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

(http://www.cabixi.ro.gov.br/), na aba licitações, ou ainda no provedor do certame 

(www.licitanet.com.br). 

26.1. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, ao 

Decreto Municipal nº 053 de 23 de Março de 2007, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do 

Consumidor, à Lei Complementar nº 123, de 2006, e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993, bem 

como à legislação. 

26.2. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de Colorado do 

Oeste - RO, com exclusão de qualquer outro. 

 

Cabixi-RO, 10 de Setembro de 2019. 

 

 

 

http://www.pimentabueno.ro.gov.br/),
http://www.licitanet.com.br/
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Laureci Terezinha dos Santos 

Pregoeira Oficial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  

 

Secretaria Municipal de Assistência Social 

 

2. OBJETO 

2.1 - Aquisição de Gêneros Alimentícios. 

2.2 - Tais Materiais são para atender a demanda do Centro Municipal Recanto Feliz – CEMURF 

e Centro de Referência da Assistência Social – CRAS e Conselho Tutelar. 

 

 

Item Descrição Técnica Quant. Unidade 

01 Açafrão Pct 100g 30 Pacotes 

02 Achocolatado em pó pct 400g 60 Pacotes 

03 Achocolatado em pó vitaminado, Com umidade máxima de 

3%, não contém glúten 800gr 

80 Frascos 
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04 Açúcar cristal superior peneirado, pct 2kg, embalagens 

plástica lacrada 

550 Pacotes 

05 Amendoim selecionado pct 500g tipo 1 70 Pacotes 

06 Amido de milho com 1000 g 50 Caixas 

07 Arroz agulhinha tipo 1, longo/ fino c/5kg 65 Pacotes 

08 Bala sortidas mastigáveis embalado em saco plástico 

transparente atóxico, resistente, hermeticamente fechado 

700 gr 

25 Pacotes 

09 Biscoito doce pct 400g - maisena leite nata coco 280 Pacotes 

10 Biscoito rosquinhas sabores variados 800 gr. 240 Pacotes 

11 Biscoito salgado pact 400 gr - água e sal 280 Pacotes 

12 Bolacha pão de mel embalagem 300 gr. 50 Pacotes 

13 Bombom embalado em saco plástico transparente atóxico, 

resistente, hermeticamente fechado 01 kg 

25 Pacotes 

14 Bombom sortidos embalados em caixa de 300gr. 200 Caixa 

15 Café torrado e moído embalado a vácuo 500g 240 Pacotes 

16 Canjica de milho amarelo pct 500g 45 Pacotes 

17 Chá mate tostado 250 gr. 80 Caixa 

18 Chocolate Granulado Pct 400g 30 Pacotes 

19 Coco Ralado Pct 100g 100 Pacotes 

20 Colorau com pct 250 gramas 40 Pacotes 

21 Corante líquido comestível  - Embalagem 10ml, cores 

variadas. 

45 Unidades 

22 Creme de leite com 200 g 110 caixas 

23 Doce De Frutas Em Pasta Tradicional Pote 400g 100 Potes 

24 Emulsificante estabilizante neutro 200 gr 30 Unidades 

25 Ervilha reidratada, em conserva 200g de peso liquido 

drenado. 

70 Latas 

26 Essência sabor baunilha 30 ml. 30 Unidades 

27 extrato de tomate concentrado 340gr 120 Unidades 

28 Farinha de mandioca fina (branca) com pct 1 kg 50 Quilogramas 

29 Farinha de rosca 500 gr 20 Pacotes 

30 Farinha de trigo especial sem fermento pct 1 kg 320 Quilogramas 

31 Feijão carioca - novo / primeira qualidade, 1 kg 85 Quilogramas 

32 Fermento em pó químico para bolo lt 100 g 120 Latas 

33 Fermento biológico seco 500g. 16 Pacotes 

34 Fubá de milho pct 1 kg 60 Quilogramas 

35 Gelatina comum 30 g diversos sabores 420 Caixas 

36 Goiabada em barras 600 gr. 30 Unidades 

37  Leite condensado lata 395 g 128 Unidades 

38 Leite de coco vidro 200 ml 50 Unidades 

39 Leite integral em pó instantâneo pacote 400g 100 Pacotes 

40 Leite UHT longa vida 1 litro: Embalagens devem constar 1.700 Unidades 



 
 
 
 
  

Proc. nº 838/2019 

Pág.:  

Resp.: Laura 

094 

data de validade e fabricação 

41  Liga neutra 100 gr 30 Unidades 

42 Macarrão - massa de sêmola tipo parafuso, 500g 65 Pacotes 

43 Macarrão sêmola -massa alimentícia tipo seca vitaminada , 

(espaguete) 01 kg 

185 Quilogramas 

44 Maionese com 500 gr 40 Quilogramas 

45 Margarina vegetal min. 65% de lipídios, com sal 01 kg 75 Quilogramas 

46 Milho pipoca 500 gr 60 Pacotes 

47 Milho verde em conserva lta 320 gr 160 Latas 

48 Noz moscada 30 gr 30 Pacotes 

49 Óleo vegetal comestível de soja, puro, refinado, dados de 

identificação do produto, 900ml 

400 Unidades 

50 Ovos (graúdo) - cartela com 30 unidades 200 Cartela 

51 PÃO, TIPO FRANCÊS, INGREDIENTES FARINHA 

TRIGO/ÁGUA/FERMENTO/SAL/AÇUCAR/ 

MELHORADOR, PESO 50 G 

2.000 Unidades 

52  PÃO PARA CACHORRO QUENTE 1.500 Unidades 

53 Pirulitos 600 gr formato redondo grande e sabores variados 60 Pacotes 

54 Polvilho azedo 500 gr. 80 Pacotes 

55 Polvilho doce 500gr 100 Pacotes 

56 Sagu pct 500 g 60 Pacotes 

57 Sal amoníaco 35 gr 30 Pacotes 

58 Sal refinado embalagem. Plást. Pct 1 kg 55 Quilogramas 

59 Sardinha em óleo comestível lt 125 g 50 Latas 

60 Tempero completo sem pimenta, pote com 1kg 20 Quilogramas 

61 Vinagre tinto frc 750 ml 50 Frascos 

62 Pó para preparo de Maria mole. Embalagem com 50g, 200 Unidades 

63 Chá sabor erva doce, em sachê de 10 a 15g. Caixas com 10 

a 15 envelopes individuais 

150 Caixas 

64 Creme Chantily, caixa 1 Litro. 30 Unidades 

65 Canela em pó, condimento, apresentação natural, matéria-

prima canela, aspecto físico pó, aplicação alimentação 

25 Unidades 

66 Condimento, apresentação natural, matéria-prima orégano, 

aspecto físico granulado, Embalagem 100 gramas 

50 Pacotes 

67 Folha de louro 10 g - condimento, apresentação natural, 

matéria-prima louro, aspecto físico folha seca, aplicação 

culinária em geral PCT 100 GR. 

5 Pacotes 

68 DOCE DE LEITE, Pastoso. Ingrediente: Leite, açúcar. Com 

conservador sorbonato de potássio. Lata 5 kg. 

3 Unidades 

69 Flocos de cereais pré-cozidos a base de trigo, cevada, aveia, 

maltodextrina, sacarose, cloreto de sódio, sem mel, 

enriquecido de vitaminas e sais minerais. Lata de 400g, . 

50 Latas 

70 Fruta em Calda, Tipo fruta Pêssego cozido, ingredientes 20 Latas 
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água e açúcar, Lata 850gr. 

71 Fruta em Calda, Tipo fruta ameixa, Ingredientes água e 

açúcar. Lata 400gr. 

20 Latas 

72 Fruta em calda, tipo fruta cereja, ingredientes açúcar, 

glucose, aroma de maraschino, ácidolante cítrico. VDR 140 

GR 

20 Unidades 

73 FRUTAS CRISTALIZADAS. Embalagem: plástica com no 

minimo 150g. Prazo de validade: mínimo de 12 meses. 

50 Unidades 

74 Peixe em Conserva, ATUM RALADO, ÓLEO 

COMESTÍVEL E SAL, LATA 170G - Marca/fabricante: 88 

/ COQUEIRO / GOMES DA COSTA / LATA 170G 

50 Unidades 

75 Pó para sorvete, diversos sabores 150 gramas. 20 Unidades 

76 Refrigerante  de 1ª linha sabor Guaraná Champanhe, Uva e 

Cola, embalagem 2 litros. 

200 Unidades 

77 Refrigerante  de 1ª linha sabor Laranja, embalagem 2 litros. 200 Unidades 

78 Uva passa sem caroço embalagem de 100g. 50 Pacotes 

 FRIOS E CARNES   

79 Bacon: preparado com carne curada de suíno defumado, 

sem costela, em manta; acondicionado em saco plástico 

transparente atóxico; 

20 Quilogramas 

80 Carne Bovina 1ª qualidade 400 Quilogramas 

81 Carne de frango, tipo Coxa e Sobrecoxa SEM DORSO, 

Congelado características adicionais do congelado, em 

embalagens plásticas individuais de +/- 01 kg, em caixas de 

20 kg, contendo lote, prazo de validade, 

340 Quilogramas 

82 CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL 

FRANGO, TIPO CORTE PEITO, APRESENTAÇÃO 

INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

CONGELADO(A), PROCESSAMENTO COM PELE, 

COM OSSO 

50 Quilogramas 

83 Carne Bovina, salgada CHARQUE. Charque, tipo carne 

seca traseiro bovino, características adicionais resfriadas, 1ª 

qualidade. Embalagem 1 kg. 

30 Quilogramas 

84 Linguiça , defumada , tipo calabresa, resfriada 50 Quilogramas 

85 Polpa de frutas, sabor copuaçu 100 Quilogramas 

86 Polpa de fruta congelada, sabor acerola. 100 Quilogramas 

87 Polpa de fruta congelada, sabor Maracuja. 100 Quilogramas 

88 Presunto, Cozido fatiado 75 Quilogramas 

89 Queijo, tipo Mussarela fatiada 75 Quilogramas 

90 SALSICHA,  tipo hot dog de carne bovina, à granel, de boa 

qualidade resfriada. 

200 Quilogramas 

91 Aboborá Kabutiá 90 Quilogramas 

92 ALHO-PORÓ, IN NATURA, verdura de uso culinário, tipo 

alho-poró. 

30 Quilogramas 
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93 Beterraba, características adicionais extra, 1º qualidade, 

tamanho grande, de primeira qualidade, sem sujidade, 

parasitas e larvas, de acordo com a resolução 12/78 da 

cnnpa. Legume in natura. 

100 Quilogramas 

94 Cebola in natura, tipo pêra 90 Quilogramas 

95 Cenoura In Natura Espécie Comum 150 Quilogramas 

96 CHEIRO VERDE IN NATURA, COMPOSIÇÃO 

COENTRO E CEBOLINHA, VARIEDADES COENTRO 

PORTUGUÊS, VARIEDADES CEBOLINHA 

FRANCESA, PRAZO VALIDADE 01 APÓS COLHEITA 

DIA 

100 Pacotes 

97 Chuchu, verdura in natura. 150 Quilogramas 

98 BANANA, fruta tipo banana, IN NATURA, espécie 

NANICA. 

180 Quilogramas 

99 Fruta in natura, Melancia 280 Quilogramas 

100 Fruta in natura, tipo melão, espécie comum 50 Quilogramas 

101 Legumes  IN NATURA, TIPO BATATA INGLESA 190 Quilogramas 

102 Legumes  IN NATURA, TIPO MANDIOCA 260 Quilogramas 

103 Legumes  IN NATURA, TIPO PEPINO 100 Quilogramas 

104 Legumes  IN NATURA, TIPO PIMENTÃO 25 quilogramas 

105 Legumes  IN NATURA, TIPO REPOLHO 130 Quilogramas 

106 LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE, ESPÉCIE 

MADURO 

150 Quilogramas 

107 VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE, ESPÉCIE 

AMERICANA/CRESPA/LISA, APLICAÇÃO 

ALIMENTAÇÃO HUMANA, CARACTERÍSTICAS 

ADICIONAIS ORGÂNICO 

150 Quilogramas 

 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO   

01 Alvejante desinfetante água sanitária frasco com 1000ml 180 Litros 

02 Álcool tipo etílico hidratado, concentração 92,8 para uso 

doméstico. Frasco de 1 litro. 

25 Litros 

03 Amaciante p/ roupa 2 lt 20 Unidade 

04 Balde de plástico resistente de 10 lts. 8 Unidades 

05 Desinfetante comum frc c/ 2000 ml (de boa qualidade) 180 Unidades 

06 Sabão em pó de 1º qualidade, com principios ativos 

branqueadores, em Caixa de papelão de 500g. Marca de 

Referência: Tixan, Omo, Brilhante igual ou superior na 

qualidade. 

150 Caixas 

07 Detergente líquido p/louça - neutro frc c/500 ml (de 1ª 

qualidade) 

385 Unidades 

08 Esponja de 110 mmx 74mmmx23mm individual espuma 100 Unidades 
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dupla face verde e amarelo 

09 Esponja de lã de aço pct c/08 und 44g fd com 14 pacotes 10 Fardos 

10 Flanela tam. P 40 Unidades 

11 Guardanapo de Papel tam. 21x22cm c/ 50 und. 100 Pacotes 

12 Inseticida aerossol (DE 1º QUALIDADE) FRA 300 ML. 7 Unidades 

13 Luva de látex antiderrapante tamanho M, espessura 0,45 

mm 

20 Pares 

14 Pá para lixo em plástico cabo longo 7 Unidades 

15 Papel alumínio 45 cm x 7,5 metros 70 Unidades 

16 Papel Filme de pvc transparente 28 cm x30 cm 20 Unidades 

17 Papel Higiênico Branco, Picotado Rolo C/ 60mts Pct C/ 4 

Rolos (DE 1º QUALIDADE). 

250 Pacotes 

18 Papel toalha com 2 rolos de 60 toalhas de 22cm x 20 cm 30 Pacotes 

19 Rodo em plástico, de 40 cm, com duas borrachas, alta , sem 

cabo 

15 unidades 

20 Rodo em plástico, de 60 cm, com duas borrachas, sem cabo 20 Unidades 

21 Sabão em barra pct de 1kg com 05 und de 200 g 20 Quilogramas 

22 Sabonete glicerinado com 90 gr 20 Unidades 

23 Saco plástico de lixo cap. 100 lts. Pct c/5 und 400 Pacotes 

24 Saco plástico de lixo cap. 15 lts. Pct c/20 und 100 Pacotes 

25 Saco plástico de lixo cap. 30 lts. Pact c/ 10 und. 205 Pacotes 

26 Saco plástico de lixo cap. 50 lts. Pct c/10 und 490 Pacotes 

27 soda caustica em escama pote 01 kg 10 Quilogramas 

28 Touca com elástico sanfonada, 100% polipropileno (TNT), 

cor branco, tamanho 50x50 cm, pacote com 100 und. 

10 Pacotes 

29 Vassoura de nylon, de 30 cm com cabo 40 Unidades 

30 Vassoura de palha sem cabo 10 Unidades 

31 Vassoura plástica 18 dentes com cabo 120 cm 10 Unidades 

32 Mega Panão de limpeza, limpeza em geral 40X70cm. 50 Unidades 

33 COPO ISOPOR DESCARTÁVEL 70 ML, material isopor, 

capacidade 70ml, aplicação líquidos frios e quentes, 

150 Pacotes 



 
 
 
 
  

Proc. nº 838/2019 

Pág.:  

Resp.: Laura 

098 

 

 

 

 

06 – PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA; 

 

As Despesas serão custeadas com os seguintes recursos: 

 

Und. Orçamentária  

0601 - Secretaria Municipal de Assistência Social- SEMAS 

2.034 – Apoio à Criança /Adolescente e o Conselho Tutelar R$3.000,00 

2.036 - Ações Educativas do Centro Municipal Recanto Feliz - CEMURF – R$33.000,00  

2.037 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social   - R$29.517,67     

2.039 – Bloco de Financiamento de Proteção Social Básica – CONVÊNIO – R$33.000,00 

Elemento de Despesas;  

33.90.30-07 – Gêneros Alimentícios 

33.90.30-22 – Material de Limpeza e Higienização 

33.90.30-99 - Outros Materiais de Consumo   

 

02. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATA: 

 

 

 

 

 

 

 

2.1  A presente despesa visa à aquisição de Material de Consumo, com a finalidade de 

complementar o trabalho social que vem sendo desenvolvido em atendimento o Centro de 

Referência da Assistência Social - CRAS e Centro Municipal Recanto Feliz – CEMURF.  

NO CRAS- Os serviços oferecidos são a proteção e atendimento à família do PAIF, que consiste no 

trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função 

protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e 

características adicionais: não tóxico PACOTE COM 25 

UNIDADES; 

34 Copo Descartável pacote com 100 und. Capacidade de 180 

ML. 

600 Pacotes 

35 Sabonete Liquido Viscoso Cremoso, Aplicação Saboneteira, 

Aroma Suave - conteúdo 1 litro. 

50 Unidades 

36 Desodorizador Sanitário - Pedra sanitária 40G, ingrediente 

ativo Paradiclorobenzeno, com suporte plástico. Fragrâncias 

jasmim, floral, lavanda ou eucalipto. 

80 Unidades 
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contribuir na melhoria de sua qualidade de vida. Prevê a o desenvolvimento de potencialidades e 

aquisições das famílias e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.  

No CEMURF – Trabalhamos o Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos – SCVF, com 

várias faixas etárias, as intervenções são pautadas experiências lúdicas, culturais e esportivas como 

forma de expressão, interação, aprendizagem sociabilidade e proteção social, inclui 

crianças/adolescentes, retirados do trabalho infantil ou submetidos a outras formas de violações, 

cujas atividades contribuem para se resinificar vivências de isolamento e de violação de direitos, 

bem como propiciar experiências favoráveis ao  desenvolvimento de sociabilidades e na prevenção 

de situações de risco social. Os serviços são organizados e realizados e de modo a garantir aos seus 

usuários, estimulação e orientação os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e 

vivências individuais e coletivas. Organiza-se de modo a ampliar suas trocas culturais e de 

vivências, fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização e a convivência comunitária. Os 

serviços ofertados para os Idosos têm por finalidade o desenvolvimento de atividade que 

contribuem no processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e de 

sociabilidades, no fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio em comunidade e na 

prevenção de situação de risco social. 

        Nestes locais são ofertadas as diversas oficinas e palestras, alimentação saudável com 

orientação da nutricionista, que visam à melhoria da qualidade de vida dos usuários, 

prioritariamente de baixa renda de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais, GESTÃO SUAS e Resolução nº109/11/2009. Temos atendimento de pessoas 

Idosas de outros municípios que participam nos encontros da Terceira Idade, sendo semanalmente e 

na modalidade conviver, onde podemos registrar um aumento na demanda em média de 30 (trinta). 

Idosos, elevando assim consideravelmente os nossos custos mensal/anual. 

 Conselho Tutelar - Os materiais a solicitados para o Conselho Tutelar, serão para sua manutenção 

diária, uma vez que este local tem um atendimento diário ao público, necessitando de vários 

materiais de consumo, higienização e limpeza, justificamos que a quantidade das aquisições foi 

baseada em consumo anteriores. Tendo em vista a quantidade a ser adquirida e estimado para o 

consumo de 12(doze) meses. 

 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

 

3.1. Consta da Lei nº10.520/2002, a instituição da modalidade pregão; 

 

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO E PERIODICIDADE; 

 

4.1. Após a emissão do empenho, a CONTRATADA deverá fazer a entrega dos produtos de forma 

parcelada, conforme solicitação, por um período aproximado de 12(doze) meses. 

4.2– A entrega será conforme solicitação, sendo apresentada uma requisição de uso externo 

devidamente preenchida pelo servidor do controle de almoxarifado, entregue no 

estabelecimento da contratante e/ou via email. 

4.3 – O material deverá ser entregue ao servidor responsável pelo serviço de segunda a sexta 

obedecendo o horário das 07h00min às 13h00min, nos seguintes endereços. 

a) No seguinte endereço, Almoxarifado, Central da Prefeitura Municipal de Cabixi-RO, 

Avenida Tamoios, nº 4031, através da comissão de recebimento do da Secretaria Municipal 

de Assistência Social, no horário de 07:00 as 13:00 horas de segunda a sexta-feira. 
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4.5. Todas as despesas com a entrega do objeto ocorrerão por conta da proponente vencedora da 

licitação, que manterá seus preços nos produtos até o término do consumo.  

4.6 -  Os produtos deverão ser entregues, obedecendo à seguinte periodicidade:  

• hortifrutigranjeiros - semanalmente, validade produto: conforme especificado neste Termo. 

• Carnes e derivados e produtos congelados, semanalmente, conforme especificado neste Termo. 

• Alimentos Estoque-Seco (não-perecíveis), quinzenalmente ou de acordo com a capacidade de 

estocagem de cada Unidade. Validade de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. 

• Copa e cozinha e material elétrico poderão ser entregues no total, validade produto: conforme 

especificado neste Termo. 

• Limpeza deverão ser entregues trimestralmente validade produto: conforme especificado neste 

Termo. 

4.7. Havendo necessidade de adequações, o cronograma de datas e periodicidade poderá sofrer 

alterações. 

4.8. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 

06 meses. 

4.9. Os bens serão recebidos pelo (a) responsável pela comissão da secretaria SEMAS, 

acompanhamento, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações 

constantes neste Termo de Referência e na proposta. 

4.9.1. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no 

prazo de 10 dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das 

penalidades. 

4.9.2. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 dias, contados do recebimento 

provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação 

mediante termo circunstanciado. 

4.9.3. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do 

prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 

esgotamento do prazo. 

4.9.3. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada 

pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.   

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

5.1. São obrigações da Contratante: 

5.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

5.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e 

recebimento definitivo; 

5.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas 

no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

5.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

5.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 

prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 
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5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer 

dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 

subordinados. 

 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 

execução do objeto e, ainda: 

A) -   Fazer a entrega dos produtos parceladamente, em acordo com as necessidades diária da 

SEMAS. 

b) - Manter-se durante a execução do contrato, as condições de qualificação exigidas na licitação; 

6.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as 

indicações referentes a: Marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de validade. 

6.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 

13 e17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

6.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o 

objeto com avarias ou defeitos;  

 6.1.4. Não será aceito em hipótese alguma, produtos adulterados ou fora das qualidades exigidas e 

leis e normas estabelecidas pelos órgãos competentes. 

6.1.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data 

da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação; 

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

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

6.1.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

 

7. DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

7.1. Não será admitida a subcontratação do objeto. 

  

8. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

 

8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde 

que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na 

licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à 

execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do 

contrato. 

9. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

 

9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e 

fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 
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9.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado 

a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente. 

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 

técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 

Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 

1993. 

9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 

eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos 

observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências 

cabíveis. 

 

10 – DO PAGAMENTO; 

10.1 – Será efetuado até o 5º (quinto) dia útil subsequente ao mês do fornecimento dos materiais, 

após o “ateste” do satisfatório atendimento do especificado. 

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

ocasião da proposta. 

10.3 - O pagamento será efetuado por meio de deposito bancário em favor do contratado (a), no 

prazo de até 05 (cinco) dias após a entrega do produto e apresentação da Nota Fiscal/Fatura 

Eletrônica, a qual deverá ser entregue na Secretaria Municipal de SEMAS, para a mesma seja 

conferida pela comissão de recebimentos de material da SEMAS.     

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

 

g) Nota fiscal/ fatura Eletrônica discriminatória eletrônica, em via única, devidamente atestada. 

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

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

j) CND - Estadual 

k) CND Trabalhista 

l) CND Municipal 

 

11 – CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO; 

11.1 – Não será efetuado qualquer pagamento à Contratada: 

11.1.1 – Antes da apresentação e da aceitação da Nota Fiscal que deverá estar devidamente atestada 

à conformidade do fornecimento dos materiais pelo setor competente da contratante;  

11.1.2 – Enquanto houver pendência relativa à liquidação de obrigação financeira em virtude de 

penalidade ou inadimplência, à apresentação de documentação exigida em disposição do ato 

convocatório, legal ou regulamentar, à regularidade fiscal. 

11.1.3 – O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de 

habilitação pelo contratado deverá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais 

sanções, sendo vedada a retenção de pagamento se o contratado não incorrer em qualquer 

inexecução do serviço ou não o tiver prestado a contento. 
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11.1.4 – A entidade poderá conceder um prazo para que a contratada regularize suas obrigações 

trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não 

identificar má fé ou a incapacidade da empresa em corrigir a situação. 

11.1.5 – A NOTA FISCAL deverá ser retirada conforme as Solicitações (requisições), para que o 

pagamento seja efetuado 

 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

 12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 

10.520, de 2002, a Contratada que: 

 12.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 

da contratação; 

 12.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

 12.1.3. Fraudar na execução do contrato; 

 12.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

 12.1.5. Cometer fraude fiscal; 

 12.1.6. Não mantiver a proposta. 

 12.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima 

ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

 12.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 

 12.3. Multa moratória de 033 % Por cento por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 

valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

 12.3.1. Multa compensatória de 10 % (cento por cento) sobre o valor total do contrato, no 

caso de inexecução total do objeto; 

 12.3.2. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

 12.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois 

anos; 

 12.3.4. Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente 

descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

 12.3.5. 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 Contratada 

ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

 12.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 

Contratada que: 

 12.4.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

 12.4.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

 12.4.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados. 
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 12.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

 12.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

 12.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

13– LOCAL E DATA; 

 

Cabixi-RO, 29 de Agosto de 2019. 

14 – ASSINATURA DA UNIDADE DEMANDANTE; 

ELABORADO POR; DATA:29/08/2019. 

15- AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS: 

APROVADO POR: DATA:29/08/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A N E X O  I I  

DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  

1.  A (s) licitante (s) deverá (ao) apresentar, sob pena de inabilitação, a documentação 

assinada e digitalizada referente à habilitação, no prazo máximo de 02 (duas) horas, por 

convocação do (a) Pregoeiro (a) pelo Sistema Eletrônico via upload no menu Habilitanet. 

1.1.  É plena responsabilidade das licitantes tomarem conhecimento de todas as disposições 

contidas no edital. 

 

a. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo 

da Junta Comercial da respectiva sede; 
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b. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 

ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 

respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

b.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva; 

c. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

d. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial, 

que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° 

da Instrução Normativa n° 103, de 30/38/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio 

– DNRC; 

e. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização; 

 

2. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação da certidão de 

débitos     relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo as contribuições 

sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 

1991 (seguridade social – INSS), dentro da validade; 

b. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, dentro da validade;  

c. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, dentro da validade; 

d. .Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), mediante 

Certificado de Regularidade do FGTS, dentro da validade; 

e. .Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidão positiva com efeitos de negativa. 

f. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

OBS: Os licitantes deverão observar se as classificações do CNPJ da empresa, são condizentes 

com as especificações do objeto a ser licitado, consultando o CNAE (Classificação Nacional de 

Atividades Econômicas), através do link http://www.cnae.ibge.gov.br/, ou se dispõe de 

previsão para comercialização do produto/ prestação de serviços, no Contrato Social. Caso não 

conste autorização para comercialização do produto ou prestação do serviço solicitado, a 

Administração interpretará que o licitante teve a intenção de frustrar o caráter competitivo do 

procedimento licitatório. 

2.1 Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, enquadrada no artigo 3º da 

Lei Complementar nº 123, de 2006, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser 

inabilitado. 

3.    Quanto à regularidade técnica, deverá à licitante apresentar: 

a.  Alvará de Localização e Funcionamento; 

b. Alvará emitido pela vigilância sanitária, afirmando que o local se encontra em plenas condições 

de higiene para comercializar gêneros alimentícios. 

4.  Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

a. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução 

patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, 

http://www.cnae.ibge.gov.br/
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dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 

30 (trinta) dias contados da data da sua apresentação; 

b. Obs. Por se tratar de bens de pronta entrega fica dispensada a apresentação do Balanço 

Patrimonial e as demais peças contábeis.  

4.1 O licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo 

da habilitação. 

4.2 Declaração que não emprega menor; 

4.3 Declaração de Habilitação; 

4.4 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer 

dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido 

neste Edital, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas 

e empresas de pequeno porte enquadradas no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.5 No caso de inabilitação, o Pregoeiro retomará o procedimento a partir da fase de julgamento da 

proposta, examinando a proposta subseqüente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

4.6 Para fins de habilitação, o Pregoeiro poderá obter certidões de órgãos ou entidades emissoras de 

certidões por sítios oficiais. 

4.7 Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente 

permitidos. 

4.8 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 

suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

4.9 No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado 

em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação. 

4.10 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor. 

4.11 Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte enquadrada no artigo 3º da 

Lei Complementar nº 123, de 2006, havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade 

fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento em que for 

declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas 

ou positivas com efeito de certidão negativa.  

4.12A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser concedida pela 

Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na aquisição ou prazo 

insuficiente para o empenho devidamente justificados. 

4.13A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da 

fase recursal. 

4.14 A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à 

aquisição, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993, sendo 

facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou 

revogar a licitação. 

4.15 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
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ANEXO III  

 

 MODELO DE PROPOSTA 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI – PMPB-RO 

 

Prezados senhores,   

 

A pessoa jurídica a seguir descriminada:   

RAZÃO SOCIAL:  

CNPJ:  

ENDEREÇO COMERCIAL:  

TELEFONE/FAX:  

BANCO, AGÊNCIA E Nº DA CONTA:   

Representada por:  

NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE:  

CARGO:  

CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:  

Apresenta a seguir sua proposta de preço referente à licitação na modalidade PREGÃO 

 ELETRÔNICO N° 045/2019, PROCESSO N° 838/2019, Aquisição de Gêneros Alimentícios para 

atender a demanda do Centro Municipal Recanto Feliz – CEMURF e Centro de Referência da 

Assistência Social – CRAS e Conselho Tutelar conforme especificações contidas no ANEXO I 

(TERMO DE REFERÊNCIA) do Edital. 

Quadro igual ao dos itens e quantitativos 

 

Valor Total por extenso: 

- A Proposta terá Validade mínima de 60 dias a partir da data de Abertura das Propostas;  

- O preço proposto contempla todas as despesas necessárias à execução do contrato conforme 

edital de licitação.    

Declara ainda conhecer todos os termos do instrumento convocatório que rege supracitada licitação.  

- Local e data:  

 

- Assinatura e carimbo do representante legal da empresa:  

 

_______________________________________________ 

Data 

 

_______________________________________________ 

Representante Legal 

 

 

 

Item Descrição Unid. Quant Marca Valor Unid Valor Total 
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ANEXO IV 

 

 MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR  

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

A pessoa jurídica _________________________, inscrita no CNPJ n.º ________________, por 

intermédio de seu representante legal, Sr.(a) _____________________________, portador(a) da 

Carteira de Identidade n.º ________________, e do CPF n.º _________________, DECLARA, 

para fins de participação na licitação na modalidade  PREGÃO ELETRÔNICO/  n.º 045/2019, 

PROCESSO N° 838/2019, bem como atendendo ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 

8.666/93 de 21/06/1993 e suas alterações posteriores, em cumprimento ainda ao que determina o 

inciso XXXIII do art. 7.º da Constituição Federal e Lei n.º 9.854, de 27/10/1999, que não emprega 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.    

 

Acrescentar, se for o caso: Declara que emprega menor de dezesseis e maior de quatorze anos 

exclusivamente na condição de aprendiz.  

 

 

 

DATA:  

 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

ANEXO V  

 

 DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EPP 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, Pregão 

Eletrônico nº 045/2019.  A ___(RAZÃO SOCIAL)___, inscrita no CNPJ/MF ___(Nº)___, por 

intermédio do seu representante legal abaixo assinado, DECLARA sob as penalidades da lei, ser 

microempresa/empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente. 
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Cabixi - RO , ........... de ........................... de 2019. 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

(nome/cargo/assinatura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 

 

 

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE/IMPEDITIVOS 

 

 

 

 

 (Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº. (.........), sediada (Endereço Completo), declara, sob as penas da 

Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no processo de 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 045/2019, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores nos termos do art. 55, inciso XIII, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
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(Local e Data)  

 

 

 

 

 

                             ______________________________________________ 

                            (Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII 

 

 DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

Edital de Licitação nº 045/2019 – Pregão na forma Eletrônico 
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A empresa ________________________, inscrita no CNPJ Nº  ________, sediada no (a) 

__________________, Por intermédio de seu representante legal infra-assinada, credencia o (a) Sr. 

(a) ______________________________________,portador (a) do RG N°____________e CPF 

N°_______________ declara em atendimento ao Inciso VII, Art. 4° da Lei nº 10.520 de 

17/07/2002, que encontra-se regular perante a Fazenda, Seguridade Social– INSS, e FGTS, atende 

às exigências do edital relativas a habilitação jurídica,qualificação técnica e econômica - financeira 

e que cumpre plenamente a todos os requisitos de habilitação previstos no edital e seus anexos. 

 

 

 

 

 

Cabixi/RO, ____de ____________de 2019. 

 

 

 

 

(Assinatura do Representante Legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O 

MUNICIPIO DE CABIXI-RO E A 

EMPRESA______________________ 

 

O Município de Cabixi-RO, com sede na Av. Tamoios n.º 4031, doravante denominado 

CONTRATANTE, neste ato representado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal Sr. SILVENIO 

ANTONIO DE ALMEIDA, brasileiro, casado, residente na Rua: Tupã, 3114, portador do CPF sob 

o nº 488.109.329-00 e do RG: 3.159.587-8, expedida pela SSP/PR, e de outro lado a empresa 

_________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob n° ________________, com 

sede a __________________________ Estado de _____________, doravante denominado de 
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CONTRATADO neste ato representada pelo Senhor (a) ____________________________, 

portador do CPF n° _____________, e RG nº _________________, resolvem celebrar o presente 

instrumento. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO (art. 55, inciso I) - , Aquisição de Gêneros 

Alimentícios para atender a demanda do Centro Municipal Recanto Feliz – CEMURF e Centro de 

Referência da Assistência Social – CRAS e Conselho Tutelar, o presente contrato será regido pela 

Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, em conformidade com o Pregão Eletrônico nº  045/2019, 

com forma de execução por menor preço por lote. 

 

EMPRESA(S) VENCEDORA 

(S) 

CNPJ Nº CLASSIFICAÇÃO  

1ª 

  

ITEM UND QTD 
ESPECIFICAÇÃO 

VALORES ADJUDICADOS 

UNTÁRIO TOTAL 

      

VALOR TOTAL POR EXTENSO  

 

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/projeto básico do processo administrativo nº 838/SEMAS/2019. 

 

CLAUSULA TERCEIRA – PRAZO, LOCAL E GARANTIA GARANTIA/ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA/MANUTENÇÃO 

 

2. Ficam aqueles estabelecidos no Anexo I – Termo de Referência, que foi aprovado e assinado 

pelo gestor da pasta. 

 

§3. A garantia mínima de funcionamento será de 12 (doze) meses, sem limites de quilometragem, 

contada a partir do Recebimento Definitivo do veículo, sem prejuízo de qualquer política de 

garantia adicional oferecida pelo fabricante. 

§4. O Certificado de Garantia abrange reparos necessários em decorrência de falhas de materiais, 

montagem ou fabricação para veículo e peças de reposição. 

§5. Além da garantia contratual, a contratada deverá fornecer no mínimo ao veículo, 04 (quatro) 

anos de garantia de carroceria, contra ferrugem perfurante na chapa. O prazo de garantia será 

contado a partir da data de emissão da nota fiscal de venda. 

§6. Como condição de efetivação da garantia, a execução das revisões preventivas estabelecidas 

deverá ocorrer em Concessionária Autorizada, observando as quilometragens previstas, a utilização 

do veículo de forma adequada dentro das suas especificações e finalidade a que se destina e que as 

peças substituídas e os serviços executados tenham sido realizados por assistência técnica 

autorizada. 

§7. O licitante deverá descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo 

fabricante. 
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§8. O atendimento será em horário comercial, de segunda a sexta-feira, em algum município do 

estado de Rondônia. 

§9. O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico será de 24 (vinte e quatro) horas 

comerciais corridas, contado a partir do momento em que for realizado o chamado técnico 

devidamente formalizado, inclusive finais de semana e feriados. 

§10. Na necessidade de Manutenção e/ou Assistência técnica fora do órgão, os serviços deverão ser 

oferecidos pelo fabricante e/ou distribuidor autorizado, em algum município do estado de Rondônia 

e por defeitos previstos na garantia, aplicáveis a todos os itens, à custa exclusiva do 

fornecedor/distribuidor durante o período. 

§11. O tempo máximo de paralisação tolerável do veículo será de 72 (setenta e duas) horas, a partir 

do início do atendimento técnico.  

§12. O proponente deverá apresentar declaração de assistência técnica autorizada do fabricante no 

em algum município do estado de Rondônia. 

§13. Não será exigida garantia da execução do contrato, mas o CONTRATANTE poderá reter, do 

montante a pagar, valores para assegurar o pagamento de multas, indenizações e ressarcimentos 

devidos pela CONTRATADA. 

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 Decreto Municipal nº. 164/2017 e 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: 

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: 

Und. Orçamentária - 0601 - Secretaria Municipal de Assistência Social 

2.034 – Apoio à Criança /Adolescente e o Conselho Tutelar R$3.000,00 

2.036 - Ações Educativas do Centro Municipal Recanto Feliz - CEMURF – R$33.000,00  

2.037 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social   - R$29.517,67     

2.039 – Bloco de Financiamento de Proteção Social Básica – CONVÊNIO – R$33.000,00 

Elemento de Despesas;  

33.90.30-07 – Gêneros Alimentícios 

33.90.30-22 – Material de Limpeza e Higienização 
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33.90.30-99 - Outros Materiais de Consumo 

 

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE 

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

finalidade pública e especificações; 

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

recebimento do objeto, tomando providências necessárias para sua devolução, se for o caso; 

§3º Efetuar o pagamento à contratada de acordo com as condições de preços e prazos esta-belecidos 

neste Termo de Referência, desde que em conformidade com o exigido, após o ates-to da Comissão 

de Recebimento; 

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

defesa e o contraditório. 

§5º Receber o produto de acordo com as especificações; 

§6º Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização da entregua, sob os 

aspectos quantitativos e qualitativos; 

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

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

das normas e condições. 

§9º 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 es-pecificações 

gerais do veículo.  

§10º 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. 

§11º 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. Efetuar a entrega dos produtos de no máximo 30 dias após o recebimento da nota de empenho 

em perfeitas condições, conforme as especificações, prazo e local constantes no termo de referência, 

acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à: marca 

fabricante, procedência, e prazo de validade; 

§3. Dar garantia mínima de 12 meses, 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. 
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§8. Os contratos de fornecimento serão formalizados mediante recebimento, ou retirada da nota de 

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

§9. Os produtos deverão 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 exigidos 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. 

§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  045/CPLM/2019, e as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e 

alterações. 

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

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 2019. 
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_______________________         __________________________ 

               Contratante                                                  Empresa Contratada 

 

 

 

Testemunhas: 

1. ______________________________    2.  _________________________ 

  CPF:                                                              CPF: 

 


