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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 205/PMJ/2020

 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1-10347/PMJ/2020.

MENOR PREÇO POR LOTE

1. PREÂMBULO

1.1. A Prefeitura Municipal de JARU, através de seu Pregoeiro, designado pela Portaria n° 222 de 05 de dezembro de 2020, no uso de suas
atribuições legais,  torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação, na modalidade de  Pregão,  na forma
Eletrônica sob o n° 205/PMJ/2020, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, tendo por finalidade a qualificação de empresas e a seleção da
proposta mais vantajosa, conforme disposições descritas neste edital e seus anexos em conformidade com Lei Federal nº. 10.520/2002.
Decretos  Federais  nº  3.555/2000  e  10.024/19,  Decretos  Municipais  nº  9.323/2016  e  12.016/2019,  aplicando-se subsidiariamente  a  Lei
Federal nº 8.666/1993 com suas alterações, CF/1988, bem como a LC nº 123/2006 e sua alteração através da LC nº 147/2014 e 155/2017,
Código de Defesa do Consumidor e demais normas legais cabíveis. Visando formalização de Registro de Preços para futura e eventual
AQUISIÇÃO  DE  BENS  PERMANENTES,  sendo  VEÍCULOS  0  KM, que  irão  atender  as  necessidades  da  Secretaria  Municipal  de
Infraestrutura,  Agricultura  e  Meio  Ambiente  –  SEMINFRAM,  Secretaria  municipal  de  Desenvolvimento  Social  –  SEMDES,  Secretaria
Municipal de Saúde – SEMUSA e Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito - SEGAP e demais órgãos e setores ligados as mesmas, da
Prefeitura Municipal de Jaru/RO, de acordo com o descrito neste Edital e seus Anexos.

1.2.  Sempre será  admitido  que o presente  Edital  de  Licitação,  na  modalidade  PREGÃO,  na forma ELETRÔNICA,  foi  cuidadosamente
examinado pelas LICITANTES, sendo assim, não se isentarão do fiel  cumprimento dos dispostos neste edital  e seus anexos, devido à
omissão ou negligência oriunda do desconhecimento ou falsa interpretação de quaisquer de seus itens.

1.3.  O procedimento licitatório obedecerá integralmente a Lei Federal nº 10.520/2002, Decretos Federais nº 3.555/2000 e 10.024/19,
Decretos Municipais nº 9.323/2016 e 12.016/2019, subsidiariamente a Lei Federal 8.666/1993 com suas alterações, CF/1988, bem como a
LC nº 123/2006 e suas alterações, Código de Defesa do Consumidor e demais normas legais cabíveis, independente de transcrição.

CADASTRAMENTO, ABERTURA E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS

CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS: Dia 30/12/2020, com início às 15h00min.

FIM DO CADASTRO DE PROPOSTAS: Às 14h59min, do dia 13/01/2021. 

ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS: Dia 13/01/2021, com início às 15h00min.

INÍCIO DO PREGÃO: Dia 13/01/2021, com início às 15h10min.

LOCAL: Site: www  .      comprasgovernamentais      .      gov      .br  

1.4. Compõem este Edital os seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referência e Anexo.
ANEXO II - Modelo de Proposta Comercial.                                                                                                                            
ANEXO III - Termo de Compromisso.
ANEXO IV – Minuta do Contrato.

2. DA FORMALIZAÇÃO E AUTORIZAÇÃO 

2.1. Esta Licitação encontra-se formalizada e autorizada através do Processo Administrativo n° 1- 10347/PMJ/2020 e destina-se a garantir
a  observância  do  princípio  constitucional  da  isonomia  e  a  selecionar  a  proposta  mais  vantajosa  para  a  Administração  Pública  e  será
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo de que lhe são correlatos. 

3. DO OBJETO 

3.1. Tem por objeto o presente Edital de Pregão Eletrônico, visando formalização de Registro de Preços para futura e eventual AQUISIÇÃO
DE  BENS  PERMANENTES,  sendo  VEÍCULOS  0  KM, que  irão  atender  as  necessidades  da  Secretaria  Municipal  de  Infraestrutura,
Agricultura e Meio Ambiente – SEMINFRAM, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEMDES, Secretaria Municipal de Saúde –
SEMUSA e Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito - SEGAP e demais órgãos e setores ligados as mesmas, da Prefeitura Municipal de
Jaru/RO e setores ligados as mesmas, pertencentes a Prefeitura Municipal de Jaru/RO,  conforme Termo de Referência e Anexo I deste
Edital.

3.2. A pretensa contratação foi estimada em R$ 2.686.793,38 (dois milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, setecentos e noventa e três
reais e trinta e oito centavos).
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3.2.1. Para todos os efeitos, considerar-se-á como valor máximo, o estimado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Agricultura e Meio
Ambiente - SEMINFRAM, conforme consta nos autos do Processo Administrativo nº 10347/PMJ/2020, Termo de Referência (Anexo I).

3.2.2.  Ao  final  da  sessão  de  disputa,  o  Pregoeiro  analisará  se  os  preços  estão  compatíveis  com  a  cotação  prévia  estimada  pela
administração,  ocasião  está  em  que  poderá  negociar  àqueles  que  se  apresentem  excessivos.  Caso  não  tenha  êxito,  o  item  será
desclassificado, declarando-o como fracassado.

3.3. Especificação do objeto: DEMONSTRATIVO DE PREÇOS

3.3.1. TABELA DE PREÇOS MÉDIOS

LOTE 01

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO UND. QUANT. VLR UNT VL TOTAL

01

VEÍCULO  UTILITÁRIO  TIPO  CAMINHONETA  CABINE  DUPLA  4

PORTAS (TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA).

Veículo automotor  cabine dupla com carroceria em aço sobre chassi;

zero quilometro ano e modelo de fabricação iguais ou posteriores a data

do pedido de fornecimento, cor branca, combustível diesel, tração 4x2

4x4 e 4x4 reduzida com acionamento por alavanca/seletor,  mínimo 4

cilindros  16V,  motor  mínimo  2.8  turbo  diesel,  mínimo  170CV,

transmissão AUTOMÁTICA no mínimo 05 (cinco) marcha a frente e uma

à  ré,  direção  hidráulica,  04  portas  laterais,  carroceria  aberta;  ar

condicionado original de fábrica, travas elétricas nas 4 portas, Central

Multimídia de som AM/FM stereo, MP3 player, CD, sistema bluetooth,

USB; freios ABS nas 04 (quatro)  rodas,  eixo traseiro rígido;  Air  Bag

(motorista,  passageiro,  lateral  e  cortina),  console  central  com  porta

objetos  e  descansa  braço  integrado,  rodas  em  aço  aro  mínimo

capacidade mínima do tanque de combustível  80L,  capacidade carga

útil  na  caçamba  de  no  mínimo  1000kg,  estribos  laterais,  insulfilme,

protetor  de  caçamba;  reboque  para  engate  traseiro  com  instalação

elétrica;  capota  marítima  e  santo  Antônio,  controle  de  tração  e

instabilidade. O veículo deverá conter  todos os demais equipamentos

obrigatórios  exigidos  pelo  CONTRAN e  estar  em  conformidade  com

todas as normas do PROCONVE (Programa de Controle de Poluição do

ar por veículos Automotores). Veículo deve ser entregue devidamente

emplacado e licenciado, sendo o primeiro emplacamento no Estado de

Rondônia/RO município de Jaru. Garantia de Fábrica Mínima: 36 meses

ou 100.000 (cem mil) km rodados o que ocorrer primeiro, assistência

técnica  prestada  no  município  de  Porto  Velho/RO  e  mais  02  (dois)

cidade do Interior do Estado de Rondônia.

UND 06 200.297,50 1.201.785,00

02

VEÍCULO  UTILITÁRIO  PARA  7  PASSAGEIROS  INCLUINDO  O

MOTORISTA.

Com 4 portas e uma de acesso ao porta malas. Veículo automotor zero

quilometro ano e modelo de fabricação iguais ou posteriores a data do

pedido de fornecimento, cor branca, combustível diesel, tração 4x2 4x4

e 4x4, comprimento do veículo: aproximadamente: 4800mm, distância

entre  eixos:  não  superior  a  2.800mm,  altura:  aproximadamente:

1.840mm,  largura:  aproximadamente  1850mm,  potência:

aproximadamente 170CV, reduzida com acionamento eletrônico, motor

mínimo 2.8 turbo diesel, transmissão automática, direção hidráulica, 04

portas laterais; ar condicionado original de fábrica, travas elétricas nas 4

portas,  vidro elétrico nas 4 portas,  Central  Multimídia de som AM/FM

estéreo, MP3 player,  CD, sistema bluetooth, USB; freios com sistema

antitravamento (ABS) nas 04 (quatro), eixo traseiro rígido; Air Bag duplo

UND 02 313.606,75 627.213,50
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(motorista  e  passageiro),  rodas  em aço  aro  mínimo 18",  capacidade

mínima do tanque de combustível  80L,  revestimento  dos bancos  em

couro e material sintético, insulfilme, Jogo de tapetes. O veículo deverá

conter  todos  os  demais  equipamentos  obrigatórios  exigidos  pelo

CONTRAN  e  estar  em  conformidade  com  todas  as  normas  do

PROCONVE (Programa  de  Controle  de  Poluição  do  ar  por  veículos

Automotores).  Veículo  deve  ser  entregue  devidamente  emplacado  e

licenciado, sendo o primeiro emplacamento no Estado de Rondônia/RO

município de Jaru. Garantia de Fábrica Mínima: 36 meses ou 100.000

(cem  mil)  km  rodados  o  que  ocorrer  primeiro,  assistência  técnica

prestada no município de Porto Velho/RO e mais 01 (uma) cidade do

Interior do Estado de Rondônia.

03

VEÍCULO  UTILITÁRIO  TIPO  CAMINHONETE  CABINE  DUPLA  4

PORTAS (TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA) COM CAPOTA DE FIBRA

Veículo automotor cabine dupla, com carroceria em aço sobre chassi;

com capota de fibra da mesma altura da cabine e da mesma cor da

carroceria,  zero  quilometro  ano  e  modelo  de  fabricação  iguais  ou

posteriores a data do pedido de fornecimento, cor branca, combustível

diesel,  tração  4x2  4x4  e  4x4  reduzida  com  acionamento  por

alavanca/seletor, mínimo 4 cilindros 16V, motor mínimo 2.8 turbo diesel,

mínimo  170CV,  transmissão  AUTOMÁTICA  no  mínimo  05  (cinco)

marcha  a  frente  e  uma  à  ré,  direção  hidráulica,  04  portas  laterais,

carroceria aberta;  ar  condicionado original  de fabrica,  travas elétricas

nas 4 portas, Central Multimidia de som AM/FM stério, MP3 player, CD,

sistema bluetooth, USB; freios ABS nas 04 (quatro) rodas, eixo traseiro

rígido; Air Bag (motorista, passageiro, lateral e cortina), console central

com  porta  objetos  e  descansa  braço  integrado,  rodas  em  aço  aro

mínimo capacidade mínima do tanque de combustível 80L, capacidade

carga  útil  na  caçamba  de  no  mínimo  1000kg,  estribos  laterais,

insulfilme,  protetor  de  caçamba;  reboque  para  engate  traseiro  com

instalação elétrica; controle de tração e instabilidade. O veículo deverá

conter  todos  os  demais  equipamentos  obrigatórios  exigidos  pelo

CONTRAN  e  estar  em  conformidade  com  todas  as  normas  do

PROCONVE (Programa  de  Controle  de  Poluição  do  ar  por  veículos

Automotores).  Veículo  deve  ser  entregue  devidamente  emplacado  e

licenciado, sendo o primeiro emplacamento no Estado de Rondônia/RO

município de Jaru. Garantia de Fábrica Mínima: 36 meses ou 100.000

(cem  mil)  km  rodados  o  que  ocorrer  primeiro,  assistência  técnica

prestada no município de Porto Velho/RO e mais 02 (dois) cidade do

Interior do Estado de Rondônia.

UND 04 214.448,72 857.794,88

VALOR TOTAL R$ 2.686.793,38

4. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

4.1 O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promova a comunicação pela INTERNET,
mediante condições de segurança, utilizando-se, para tanto, os recursos da criptografia e autenticação em todas as suas fases. A partir do
horário previsto no Edital, a sessão pública na internet será aberta por comando do Pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e
senha.

5. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO

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

6.1.  Poderão  participar  desta  Licitação  qualquer  firma individual  ou  sociedade  mercantil,  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.

6.2. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, além da apresentação da declaração para fins de habilitação, 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 dezembro de 2006).

6.3. Caso de não participação de ME, EPP e/ou MEI, será oportunizado às licitantes vencedoras a adequação das propostas de modo a
comportarem a integralidade dos itens, respeitando o preço unitário dos produtos apresentados na proposta.

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

6.5. Não poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO, empresas que estejam enquadradas nos seguintes casos:

6.5.1. Que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública ou punidas com impedi-
mento de licitar pelo Município de Jaru;

6.5.2. Que estejam temporariamente suspensas de participar em licitações da Município de Jaru.

6.5.3. Empresas cujos diretores, gerentes, sócios e empregados sejam servidores ou dirigentes do órgão licitante, bem como membro efetivo
ou substituto da Comissão Permanente de Licitação.

6.6. A participação nesta Licitação importa à proponente na  irrestrita aceitação das condições estabelecidas no presente Edital,  bem
como a observância dos regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recurso. A não observância destas
condições ensejará na sumária desclassificação da proponente.

6.7. É de inteira responsabilidade da Empresa a formulação de propostas em atenção às especificações dos itens descritos no Edital, sendo
passível  de  aplicação de multa aplicada sob o valor  da média  orçada,  nas hipóteses  de cadastramento  de propostas  com erros,  que
posteriormente venham causar transtornos e morosidade nos autos licitatórios.

7. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

7.1. O certame será conduzido pelo PREGOEIRO, com o auxílio da EQUIPE DE APOIO, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

a) Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;

b) Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;

c) Abrir as propostas de preços;

d) Analisar a aceitabilidade das propostas;

e) Desclassificar propostas indicando os motivos;

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

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

h) Declarar o vencedor;

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

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

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

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

7.2. DO CREDENCIAMENTO NO SÍTIO ELETRÔNICO (Site: www.comprasgovernamentais.gov.br) 

7.2.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal
(intransferíveis). 

7.2.2. Os interessados deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular,
com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no sistema. 

7.2.3. Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou
Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
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7.2.4. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por
seu  representante,  não  cabendo  a  Confederação  Nacional  de  Municípios  ao  provedor  do  sistema ou  ao  órgão  promotor  da  licitação
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

7.2.5. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal, junto ao sistema eletrônico, implica a responsabilidade legal pelos atos 
praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

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

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

7.2.8. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo
ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

7.3 DA PARTICIPAÇÃO

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

7.3.2. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo
ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu
representante em parte ou até a promulgação do vencedor.

7.4 ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES

7.4.1. A partir do horário previsto no Edital e no sistema para abertura e julgamento da proposta inicial de preço, terá início à sessão pública
do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.

7.4.2.  Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de
lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor;

7.4.3. O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior ao seu último lance
ofertado e diferente de qualquer lance válido para o item.

7.4.3.1. O fornecedor somente poderá encaminhar lance com intervalo mínimo entre eles de 1% menor que o valor do seu último lance.

7.4.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.4.5. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O
sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes;

7.4.6.  No caso de desconexão  com o Pregoeiro,  no  decorrer  da  etapa  competitiva  do Pregão Eletrônico,  o sistema eletrônico  poderá
permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem
prejuízos dos atos realizados.

7.4.7. Quando a desconexão persistir por tempo superior a  dez minutos,  a sessão do Pregão Eletrônico será  suspensa e terá reinício
somente  após  comunicação  expressa  aos  operadores  representantes  dos  participantes,  através  de  mensagem  eletrônica  na  caixa  de
mensagem (chat) ou e-maill divulgando data e hora da reabertura da sessão.

7.4.8.  O modo de disputa do certame será modo aberto, conforme previsto no inciso I do caput do art. 31 e art. 32, do Decreto
Federal  de n°  10.024/2019,  a  etapa  de envio  de lances  na  sessão  pública  durará  dez  minutos e,  após isso,  será  prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

7.4.8.1.   A  prorrogação  automática  da  etapa  de  envio  de  lances,  de  que  trata  o item 7.4.8,  será  de  dois  minutos  e  ocorrerá
sucessivamente  sempre  que  houver  lances  enviados  nesse  período  de  prorrogação,  inclusive  quando  se  tratar  de  lances
intermediários.

7.4.8.2. Na  hipótese  de não haver  novos  lances  na  forma estabelecida  no item 7.4.8 e  no  item 7.4.8.1,  a  sessão  pública  será
encerrada automaticamente.
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7.4.8.3.  Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos termos do disposto no item 7.4.8.1, o pregoeiro
poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço
disposto no parágrafo único do art. 7º do Decreto Federal de n° 10.024/2019, mediante justificativa.

7.4.9. Devido à imprevisão de tempo extra, as Empresas participantes deverão estimar o seu valor mínimo de lance a ser ofertado, evitando
assim, cálculos de última hora, que poderá resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil.

7.4.10. O sistema informará, na ordem de classificação, todas as propostas, partindo da proposta de menor preço (ou a melhor proposta)
imediatamente após o encerramento da etapa de lances.

7.4.11. Encerrada a etapa de lances e negociação,  o Pregoeiro examinará a proposta de preços classificada em primeiro lugar, quanto a
compatibilidade dos preços em relação ao valor estimado para a contratação.

7.4.12.  Na recusa de propostas por não atender as disposições deste edital, o pregoeiro fará a convocação do próximo colocado por meio do
chat do Pregão Eletrônico para que o licitante manifeste interesse no prazo de 30 (trinta) minutos, podendo ser prorrogado motivadamente
por até 2 (duas) vezes, sob pena de desclassificação. 

7.4.13. Caso não ocorra lances deverá ser verificado o valor estimado dos bens e a especificação técnica prevista.

7.4.14. A entidade licitante não aceitará e não adjudicará o  item/lote cujo preço seja superior ao estimado para contratação, constante do
Quadro Estimativo elaborado pela administração municipal.

7.4.15. Cumprida as etapas anteriores, o Pregoeiro verificará a(s) Proposta(s) de Preços e os Documentos de Habilitação da(s) empresa(s)
classificada(s) com menor(es) lances, conforme disposições contidas no presente Edital.

7.4.16. Se a proposta de preços não for aceitável  ou se a licitante não atender as exigências  de  habilitação,  o  Pregoeiro examinará a
proposta de preços subsequente(s) e, assim sucessivamente na ordem de classificação até a apuração de uma proposta de preços que
atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.

7.4.17. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades estabelecidas neste Edital.

7.4.18. Atendidas as especificações do edital, estando habilitada a licitante e tendo sido aceito o menor preço apurado, o Pregoeiro declarará
a(s) empresa(s) vencedora(s) do(s) respectivo(s) item (ns) /lote(s).

7.4.19.  A indicação  do lance  vencedor,  a classificação dos  lances  apresentados  e  demais  informações  relativas  à Sessão  Pública  do
PREGÃO ELETRÔNICO constarão em Ata divulgada no Sistema Eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade prevista na
legislação pertinente.

7.4.20. Quando for constatado o EMPATE, conforme estabelecem os Artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123/ 06, o pregoeiro aplicará os
critérios para desempate em favor da microempresa ou empresa de pequeno porte. Após o desempate, poderá o pregoeiro ainda negociar
um melhor preço caso ela não atinja o valor de referência definido pela administração pública.

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

Artigo 44: Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para a microempresa
e empresas de pequeno porte.

§ 1º Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de
pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dês por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

§ 2º Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1º será de 5% (cinco por cento) superior ao
melhor preço.

Artigo 45: Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei Complementar, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte
forma:

I – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior
àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

II – Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do caput deste
artigo, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 desta Lei
Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

III  – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44 desta Lei Complementar, será realizado sorteio.

7.4.22. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências do presente Edital e de seus Anexos e que 
apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 
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7.4.23. PARA  FINS  DE FORMULAÇÃO  DOS  LANCES  NO  COMPRASNET  E  APRESENTAÇÃO  DAS  PROPOSTAS  O  LICITANTE
DEVERÁ SEGUIR A SEQUÊNCIA DOS ITENS/LOTES CONFOME O ITEM 3.3.1 (TABELA COMPRAS NET) DO EDITAL.

8. DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO

8.1.  Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente
com os documentos  de habilitação exigidos no edital,  proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço,  até a data  e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública.

8.2. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o
direito de acesso aos dados.

8.3. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura
da sessão pública.

8.4. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação
do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

8.5. O prazo para o envio da proposta detalhada e se necessário, dos demais documentos complementares à confirmação daqueles exigidos
no edital já apresentados, será de ATÉ 02 (duas) HORAS ÚTEIS, contados da data da solicitação da documentação, feita pelo pregoeiro na
plataforma eletrônica do certame, após o encerramento da sessão, sob pena desclassificação da empresa.

8.5.1. Será considerado para efeitos de horas úteis o horário de Brasília, sendo das 8:30 horas as 12:30 horas e das 14:30 horas as 18:30
horas.

8.5.2. O prazo para envio da documentação poderá ser prorrogado motivadamente pelo pregoeiro por até 2 (duas) vezes, desde que, a
solicitação seja feita dentro do prazo inicial de envio.

8.5.3. Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares após o julgamento da proposta, os documentos deverão ser
apresentados em formato digital, via sistema, no prazo definido no edital, após solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico.

8.5.4. A verificação pelo órgão ou entidade promotora do certame nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões
constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

8.5.5. As mídias digitais contendo a proposta detalhada e documentos de diligência poderão ser envidadas,  de forma alternativa, para o e-
mail cpl@jaru.ro.gov.br, com o título: “DOCUMENTOS E PROPOSTA – PE Nº 205/PMJ/2020”;

8.6. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências para habilitação, o PREGOEIRO
examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e
assim sucessivamente, até a apuração de uma  proposta  ou lance que atenda o Edital. Também nessa  etapa o PREGOEIRO poderá
negociar com o participante para que seja obtido preço melhor.

8.7. Caso não sejam apresentados lances serão verificados a conformidade entre a proposta de menor preço e valor estimado para a
contração.

8.8. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será ADJUDICADO ao licitante da proposta ou lance de menor
preço.

9. PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO

9.1. O preenchimento da proposta no sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação
previstas no Edital.

9.2. Até a data de abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

9.3. Fica vedado ao licitante qualquer tipo de identificação, no sistema eletrônico, quanto ao registro de sua proposta de preços (planilha
ou outros anexos, somente se for exigido neste Edital, sob pena de desclassificação da empresa no certame, pelo Pregoeiro).

9.4. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, assumindo como firme e
verdadeira sua proposta de preços e lances inseridos em sessão pública bem como o conhecimento de que refere o item 7.8.

9.5. Na hipótese de o licitante ser microempresa ou empresa de pequeno porte será necessária à informação desse regime fiscal no campo
próprio do sistema eletrônico, sob pena do licitante enquadrado nessa situação não utilizar dos benefícios do direito de preferência para o
desempate, conforme estabelece a LC nº 123/06.

9.6.  A licitante arcará integralmente  com todos  os custos de preparação e apresentação de sua proposta de preços,  independente  do
resultado do procedimento licitatório.
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9.7. Para tais efeitos entendem-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro,  as empresas que tenham diretores,
acionistas (com participação em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aquelas que dependam ou subsidiem econômica ou
financeiramente a outra empresa.

9.8. Nas Propostas de Preços registradas no Sistema Eletrônico, deverão ser observadas as seguintes condições:

9.9. Preço total de cada lote e/ou item, de acordo com o preço praticado no mercado, conforme estabelece o inciso IV, do art. 43, da Lei
Federal nº 8.666/93, expresso em moeda corrente nacional (R$), com no máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as quantidades
constantes no Anexo I do presente edital.

9.10. Os preços cotados deverão ser líquidos, devendo estar neles incluídas todas as despesas com impostos, ICMS, taxas, fretes, seguros,
embalagens  e demais  encargos,  de  qualquer  natureza,  que  se  façam indispensáveis  à  perfeita  execução do objeto  desta  licitação,  já
deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos.

9.11. Deverão estar de acordo às especificações do objeto, conforme Anexo I incluindo marca, modelo e outros elementos que identifiquem e
constatem as configurações cotadas, sob pena de desclassificação.

9.12. Descrição detalhada dos objetos ofertados, ficando expressamente vedado a indicação de 02 (duas) ou mais marcas para cada item,
exceto quando determinar o edital.

9.13. A proposta de preços registrada implicará em plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus
Anexos.

9.14. O Pregoeiro verificará as propostas de preços registrados no endereço eletrônico, antes da abertura da fase de lance, desclassificando,
motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital, que forem omissas ou apresentarem
irregularidades insanáveis.

10. PROPOSTA ESCRITA 

10.1. A Empresa vencedora deverá enviar ao PREGOEIRO e sua EQUIPE DE APOIO, juntamente com a documentação de habilitação, a
Proposta de Preços escrita, com os valores atualizados após a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada carimbada em todas as folhas
com carimbo do CNPJ e a última assinada pelo  Representante  Legal  da  Empresa,  em linguagem concisa,  sem emendas,  rasuras  ou
entrelinhas, datada, contendo Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, endereço completo, número
de telefone e fax, dados do representante legal, número de agência de conta bancária conforme Anexo II, no prazo estipulado no item 8.1 e
8.2, deste Edital.

10.2. A licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. E, em caso de discordância existente entre as
especificações do objeto prevalecerão as descritas no Anexo I.

10.3. Atendidos todos os requisitos, será (ao) considerada (s) vencedora (s) a (s) licitante (s) que oferecer (em) o  MENOR PREÇO POR
LOTE.

10.4. Na proposta escrita, deverá conter:

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

b) O prazo de validade que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da abertura das propostas virtuais;

c) Especificação completa do produto oferecido com informações técnicas que possibilitem a sua completa avaliação,  totalmente
conforme descrito no Anexo I, deste Edital em vigor;

10.4.1. As propostas devem conter as especificações do objeto de forma clara, descrevendo detalhadamente as características técnicas do
objeto ofertado, constando os quantitativos e valores unitários e totais, bem como a marca, conforme modelo contido no  Anexo II  deste
Edital;

10.4.2. Indicação da exigência do Local de entrega, prazo de entrega, deste edital. 

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

10.6. Descrição detalhada dos objetos ofertados, ficando expressamente vedado a indicação de 02 (duas) ou mais marcas para cada item.

10.7.  Preço  unitário  e  total  de  cada  item bem  como o  total  do  lote/item,  de  acordo  com  o  preço  praticado  no  mercado  valor  fixo,
irreajustável, de acordo com a legislação em vigor, conforme estabelece o inciso IV, do art. 43, da Lei Federal nº 8.666/93, expresso em
moeda corrente nacional (R$), com no máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as quantidades constantes no Anexo I do presente
edital;
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10.8. Nenhum dos documentos de propostas de preços poderá conter rasuras ou entrelinhas, não sendo permitidos palavras ou algarismos
manuscritos.

10.9. No preço ofertado deverão estar inclusos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, descontos, e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação.

10.10. Os preços cotados deverão ser líquidos, e o licitante deverá incluir no preço do objeto ofertado, a alíquota do imposto intitulado ICMS,
considerando  para  todos  os  efeitos  fiscais,  a  Prefeitura  Municipal  de  JARU,  na  condição  de  comprador  final,  taxas,  fretes,  seguros,
embalagens  e demais  encargos,  de  qualquer  natureza,  que  se  façam indispensáveis  à  perfeita  execução do objeto  desta  licitação,  já
deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos.

10.11. O envio da proposta de preços implicará em plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus
Anexos.

10.12. O envio da proposta de preços vinculará o seu autor ao cumprimento de todas as condições e obrigações com inerentes ao certame.

10.13. Serão rejeitadas as propostas que:

10.13.1. Conflitem com as normas deste Edital ou da legislação.

10.13.2. Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários.

10.13.3. Sejam incompletas, isto é, não contenham informação (ões) suficiente (s) que permita (m) a perfeita identificação do produto licitado.

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

10.13.5. Que estiverem com valores unitários e totais acima do valor estipulado no edital

10.14. Serão considerados inadequados e desta forma desclassificados os preços simbólicos, irrisórios, de  valor  zero ou incompatíveis
(excessivos) com os praticados no mercado e com distorções significativas;

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

11. DOS ENCARGOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

11. Das obrigações da contratada: 

11.1.1.  Cumprir  fielmente  o que estabelece o edital  e seus anexos,  assumir  toda a responsabilidade pelos encargos  fiscais,  sociais  e
comerciais resultantes da adjudicação da presente licitação.

11.1.2. Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações e demandas decorrentes de danos sejam por culpa da empresa ou de
qualquer  de seus empregados e/ou prepostos,  obrigando-se consequentemente,  por  quaisquer  responsabilidades decorrentes de ações
judiciais de terceiros, que lhes venham a serem exigidos por força de lei, ligados ao cumprimento da presente licitação.

11.1.3. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital e seus anexos;

11.1.4. A (s) contratada (s) será (ão) responsável (veis) pelos riscos e despesas de mão de obra, necessária à boa e perfeita execução dos
serviços contratados. 

11.1.5. Responsabiliza-se também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e ainda, por
quaisquer prejuízos que sejam causados ao Município ou a terceiros.

11.1.6. Fica PROIBIDO a terceirização, locação e sublocação ou subcontratação dos serviços.

11.1.7.  Proceder  a  entrega  dos  bens,  de  forma  a  não  serem  danificados  durante  a  operação  de  transporte  e  de  carga  e  descarga,
assinalando na embalagem (se houver) a marca, destino e, quando for o caso, número da Licença de Importação ou documento equivalente,
com as especificações detalhadas ou documento equivalente, para conferência;

11.1.8.  Orientar  tecnicamente  os  responsáveis  pela  operação  dos  bens,  fornecendo  os  esclarecimentos  necessários  ao  seu  perfeito
funcionamento;

11.1.9.   Atender  prontamente às solicitações do contratante acerca do fornecimento contratado e prestar  os esclarecimentos que forem
necessários;

11.1.10. Entregar os bens tecnologicamente atualizados, no caso de descontinuidade de fabricação dos bens que foram cotados;
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11.1.11. Garantir  a  titularidade  de  todo  e  qualquer  direito  de  propriedade  industrial  envolvido  nos  bens  e  peças,  assumindo  a
responsabilidade por eventuais ações e/ou reclamações, de modo a assegurar ao CONTRATANTE a plena utilização dos bens adquiridos ou
a respectiva indenização;

11.1.12.  Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou o CONTRATANTE, em razão
de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos do CONTRATADO ou de quem em seu nome agir;

11.1.13. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes na entrega dos bens, inclusive quanto às redes de serviços públicos, o uso indevido de
patentes, e, ainda, por fatos de que resultem as destruições ou danificações dos bens, estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura
do Termo de Recebimento Definitivo e a integral liquidação de indenização acaso devida a terceiros;

11.1.14. Reparar,  corrigir,  remover,  reconstruir  ou substituir,  às  suas expensas,  no  total  ou em parte,  o objeto  do contrato  em que se
verifiquem vícios, defeitos ou incorreções;

11.1.15. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes do fornecimento, inclusive fretes e tributos e quaisquer outras que forem
devidas;

11.1.16. Responsabilizar-se também pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer
despesas referentes aos bens, inclusive licença em repartições públicas e registros, se necessário;

11.1.17. Providenciar a identificação individual de seus empregados que transitem nas dependências da Contratante, quando em atividade na
execução/entrega do objeto contratado, através de uniforme e/ou crachá;

11.1.18 Comunicar à Contratante,  por escrito,  qualquer anormalidade de caráter  urgente,  além de prestar  os esclarecimentos que julgar
necessário;

11.1.19. Manter, durante toda a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para
habilitação no certame;

11.1.20. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho,
quando,  em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no decorrer do fornecimento ou do desempenho dos serviços, ou
mesmo em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da Contratante;

11.1.21. Indicar e-mail e número de WhatsApp (com confirmação de leitura ativada) oficiais do fornecedor, a fim de facilitar a comunicação
entre Contratada e Contratante.

11.1.22.Os casos excepcionais serão avaliados pela Contratante, que decidirá motivadamente.

11.2. Das obrigações da contratante:

11.2.1. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ou produtos em desacordo com as obrigações assumidas pela contratada;
 
11.2.2. Efetuar o pagamento no prazo estabelecido no Edital e Anexo I Termo de Referência; 

11.2.3. Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais; 

11.2.4. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei Federal n.º 8.666/93;

11.2.5. Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis. 

11.2.6. Zelar pela boa qualidade dos materiais, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos usuários;

11.2.7. Recusar os produtos que estejam fora das especificações e qualificações mínimas exigidas pelo edital e seus anexos.

11.2.8.   Prestar informações e esclarecimentos necessários que venham a ser solicitados pela (s) empresa (s) vencedora (s);

11.1.9. Vistoriar a entrega dos materiais dos licitantes vencedores, no prazo de até 03 (três) dias úteis;

11.1.10. Recusar os produtos que estejam fora das especificações e qualificações mínimas exigidas pelo edital e seus anexos;

11.1.11. Comunicar às contratadas toda e qualquer alteração relacionada com o objeto deste registro;

11.1.12. Efetuar o pagamento mediante emissão de Nota Fiscal e Relatório devidamente certificado pela Secretaria interessada.

12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO E FORNECIMENTO

12.1. A Prefeitura Municipal de JARU convocará o(s) licitante(s) vencedor (es) para assinar a Ata de registro de Preços (minuta Anexo III
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deste edital), o qual  no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após sua convocação, deverá assinar, nos termos do item 20.6. deste edital.

12.2. A Ata de registro de Preços – ARP, que terá a validade de 12 (doze) meses consecutivos.

12.3. O prazo para assinatura da ata  poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o
transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

12.4. Quaisquer vantagens apresentadas pelo licitante vencedor em sua proposta de preços, se pertinentes e aceitas pela administração,
poderão ser acrescentadas à contratação, passando a constituir-se uma obrigação para o contratado.

12.5. Ao assinar a Ata de Registro de Preço, a empresa obriga-se a executar o objeto da licitação conforme condições previstas no Edital e
seus Anexos e também na proposta apresentada, independente de transcrição, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e
condições deste Edital de Pregão Eletrônico.

12.6. Quando o licitante convocado para assinar a Ata de Registro de Preços não o fizer no prazo indicado, a Administração poderá chamar
as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo, examinada, quanto ao objeto, valor ofertado e habilitação, a
aceitabilidade da proposta classificada,  podendo,  inclusive, negociar  diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preço,
independentemente da cominação prevista no art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93.

12.7. A recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preço ou o Contrato quando for o caso, dentro do prazo estabelecido pela
Administração caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a a penalidades legalmente estabelecidas (art. 7º, da
Lei Federal nº 10.520/2002 e art. 87, da Lei Federal nº 8.666/93).

12.8. Constituem motivos para cancelamento da ata de registro de preços as situações referidas aos art. 77 e 78, da Lei Federal nº 8.666/93.

13. CONDIÇÕES DE ENTREGA E FISCALIZAÇÃO.

13.1. A entrega dá-se com a emissão da Nota de Empenho emitida pela Prefeitura Municipal de Jaru/RO, através da Secretaria requisitante e
deverá ocorrer no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, podendo ser
prorrogado por igual período se constatado e deferida a dilação de prazo.

13.2. Deverão ser entregues na sede da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Agricultura e Meio Ambiente - SEMINFRAM, localizada na
Rua Otaviano Neto, Nº. 4475 Setor 02. CEP: 76890-000 Jaru/RO, telefone (69) 3521 2923, em horário comercial de segunda a sexta-feira,
das 07h30min às 11h30min e das 13h30min ás 17h30min.

13.3. Deverão ser entregues no endereço conforme solicitado e descrito na ordem de fornecimento, sob responsabilidade e controle do órgão
competente e da Secretaria.

13.4. A entrega deverá ser supervisionada por servidor da Prefeitura Municipal de Jaru, mediante agendamento de horário a ser realizado
pela contratada.

13.5. Os materiais 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 15 (quinze) dias, a contar da notificação da CONTRATADA, às suas custas,
sem prejuízo da aplicação das penalidades, ISENTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE QUAISQUER CUSTAS ADICIONAIS.

13.6. Das condições de recebimento:

13.6.1. A equipe será responsável pela anotação de todas as ocorrências e deficiências, entre outras anotações que julgar necessárias, em
relatório, que deverá ser emitido em duas vias. Uma via deverá ser arquivada na Secretaria interessada, para acompanhamento, e a outra via
deverá ser entregue à Contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas, quando o caso exigir.

13.6.2. As exigências da fiscalização e a atuação da Comissão de Recebimento de Materiais em qualquer etapa da execução do contrato, em
nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada no que concerne o atendimento ao contrato.

13.6.3. Os produtos serão recebidos conforme a seguir:

A) provisoriamente: de posse da proposta respectiva, será recebido o produto para verificação de especificações, quantidade, qualidade,
prazos, preços, embalagens e outros dados pertinentes e, encontrada alguma irregularidade, será fixado prazo para sua correção;

A.1. Atividade que consiste na verificação das informações contidas no Edital da licitação, Nota de Empenho e da Nota Fiscal. Esta atividade
está limitada à conferência de endereço, CNPJ, validade do documento fiscal, embalagem e das quantidades que estão sendo entregues.

A.2. Provisoriamente, nos termos do art. 73, inciso II, alínea a, da Lei Federal nº. 8.666/1993.

B) definitivamente: após recebimento provisório, será realizada conferência do produto precedida de avaliação técnica, envolvendo testes
de funcionamento e verificação do cumprimento de todos os requisitos  previstos na especificação técnica e, estando de acordo com a
requisição emitida pelo CONTRATANTE, será efetivado o recebimento definitivo, com aposição de assinatura nas vias da nota fiscal ou no
documento auxiliar da NF-e (Danfe).
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B.1. Consiste no desenvolvimento de atividades de inspeção e ensaios, para verificação e comprovação da qualidade dos produtos, em
relação às especificações técnicas, se necessário.

B.2. Definitivamente, nos termos do art. 73, inciso II, alínea b, do mesmo dispositivo legal.

13.6.4. Na hipótese de o produto apresentar irregularidade não sanada, será reduzido a termo o fato e encaminhado à autoridade competente
para procedimentos inerentes à aplicação das penalidades.

13.6.5. Os fornecedores assumem o compromisso de substituir os produtos que apresentarem defeitos de fabricação, sempre que notificado,
o que será feito por meio de Ofício.  A assinatura do canhoto da nota fiscal ou protocolo em outros documentos indica tão somente o
recebimento da mercadoria, sendo sua confirmação definitiva condicionada à conferência dos dados relacionados na nota fiscal dos itens,
relatórios ou outros documentos que se fizerem necessário.

13.6.6. Em conformidade com o art. 76 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, se no recebimento do objeto for constatada sua
execução de forma incompleta ou em desacordo com as condições avençadas, será interrompido o prazo de recebimento definitivo, até que
seja sanada a situação, nos termos do art. 69 da LLCA.

13.6.7. Caso o objeto seja REJEITADO, o termo de recebimento provisório perderá todos os efeitos jurídicos, inclusive o de purgação de
eventual mora contratual.

13.6.8. Se o particular realizar a substituição, adequação e/ou reparos necessários dentro do prazo estipulado, será recebido provisoriamente
pelos agentes acima mencionados e em definitivo, após constatar-se a conformidade em face dos termos pactuados.

13.6.9. A tratativa inicial entre a Prefeitura Municipal de Jaru e a Contratada se dará por meio do fiscal do contrato o qual, não logrando êxito,
comunicará, formalmente, ordenador de despesas para as providências legais.

13.6.10. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil do contratado em face da eventual existência de vícios
redibitórios.

13.6.11. Caso se verifique que não se mostra possível a adequação do objeto ou que, mesmo depois de concedido prazo para reparações,
não foi alcançado o resultado esperado, será cabível a rescisão unilateral do Contrato, com base no que dispõe o art. 77 c/c art. 78, inc. II, da
Lei  n.  8.666/93,  bem  como a  aplicação  de  penalidades,  conforme  o  disposto  no  art.  87  da  referida  Lei,  com  abertura  de  processo
administrativo em que se garantirá o contraditório e a ampla defesa.

13.6.12. Todos os veículos deverão ser novos, de primeiro uso, não denotando uso anterior ou recondicionamento.

13.6.13.A emissão do recebimento definitivo não eximirá o fornecedor de suas responsabilidades, nem invalidará ou comprometerá qualquer
reclamação que órgão contratante venha a fazer, baseada na existência de produto inadequado ou defeituoso.

13.7. Fica a contratada vinculada, além as condições e obrigações estabelecidas no Contrato de Fornecimento, às exigências contidas no
TERMO DE REFERÊNCIA, independentemente de transcrição.

14. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

14.1. Para julgamento será adotado o critério de  MENOR PREÇO POR LOTE,  observado o prazo para fornecimento, as especificações
técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste Edital.

14.2. Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar, quanto à compatibilidade do preço em
relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do item 15 do edital.

14.3. Será declarada vencedora a proposta que ofertar o MENOR PREÇO POR LOTE, observadas as exigências constantes do Instrumento
Convocatório.

14.4. Caso entenda necessário examinar mais detidamente a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste Edital, bem
como o preenchimento das exigências de habilitação, poderá o Pregoeiro, a seu exclusivo critério, suspender a sessão respectiva, hipótese
em que comunicará às licitantes, desde logo, a data e o horário em que o resultado do julgamento será divulgado no sistema eletrônico.

14.5. 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 e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e
eficácia para fins de habilitação e classificação.

14.6.  Não será motivo de desclassificação,  simples omissão que seja irrelevante para o entendimento da proposta de preços que não
venham causar prejuízo para a Administração Pública, e nem firam os direitos dos licitantes.

14.7.  De sessão,  o  sistema gerará  ata  circunstanciada,  na  qual  estarão  registrados  todos  os  atos  do  procedimento  e  as  ocorrências
relevantes.
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14.8. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor desatender às exigências de habilitação, o Pregoeiro
examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e
assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar
com o participante para que seja obtido preço melhor.

14.9.  Caso não sejam apresentados lances,  será verificada a conformidade entre a proposta  de menor  preço e valor  estimado para a
contratação.

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

15. DA HABILITAÇÃO

15.1. A(s) licitante(s) deverão apresentar documentações digitalizadas, não sendo aceitos documentos ilegíveis.

15.2. Da Habilitação Jurídica:

a) Registro na Junta Comercial, no caso de empresa individual, com demonstração atualizada dos objetos sociais, indicando ramo de
atividade compatível com o objeto licitado.

b) Ato constitutivo, estatuto ou  CONTRATO SOCIAL em vigor, devidamente registrado ou inscrito, em se tratando de sociedades
comerciais  e,  no  caso  de  sociedades  por  ações,  acompanhado  de  documentos  de  eleição  de  seus  administradores,  com a
demonstração do ramo de atividades compatível com o objeto licitado, bem como a última alteração social. Não será aceita a
Certidão Simplificada da junta Comercial para substituir o contrato social.

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

d) Cédula de identificação dos sócios (RG) e (CPF), ou do diretor, ou do proprietário, ou do representante legal da empresa.

e) Se a empresa se fizer representar por PROCURADOR, faz-se necessário o credenciamento por meio da apresentação da cópia de
sua cédula de identidade ou documento oficial com foto e de outorga por instrumento público ou particular, com menção expressa
de que lhe confere amplos poderes para prática dos atos pertinentes ao certame, com firma reconhecida em Cartório, esta deve vir
acompanhada de cópia do ato de constituição da empresa ou do ato de investidura na direção da empresa.

f) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ.

15.3. Da Regularidade Fiscal e Trabalhista;

a) Certidão Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos FEDERAIS e à Dívida Ativa da União.

b) Certidão Negativa de Tributos ESTADUAIS.

c) Certidão Negativa de Tributos MUNICIPAIS.

d) Certidão de Regularidade Fiscal (CRF) do FGTS.

e) Prova de inexistência  de débitos  inadimplidos  perante  a Justiça  do Trabalho,  mediante  a apresentação de certidão negativa,
emitida através do link www.tst.jus.br/certidão Lei 12.440 de 07 de julho de 2011. Art. 642-A. É instituída a Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente, para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça  do Trabalho.  (Incluído  pela  Lei  nº  12.440,  de  2011).  § 2o  Verificada  a existência  de  débitos  garantidos  por  penhora
suficiente ou com exigibilidade suspensa, será expedida Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas em nome do interessado com os
mesmos efeitos da CNDT.

15.4. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando que o licitante
prestou ou está prestando, a contento, fornecimento com características técnicas, quantidade e prazos compatíveis com o objeto
licitado na forma do Inc. II, do Art. 30, da Lei nº. 8.666/93, observando as peculiaridades do objeto deste Pregão. 

b) O(a) pregoeiro (a) diligenciará na forma do § 3° do art. 43, da Lei 8.666/93 a veracidade do atestado apresentado, podendo
solicitar ao menos um dos documentos abaixo:

b.1) NOTA FISCAL, NOTA DE EMPENHO, CONTRATO, PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL OU OUTRO DOCUMENTO HÁBIL,
que comprove a origem do Atestado de Capacidade Técnica apresentado pela empresa.

15.5. Da Qualificação Econômica e Financeira:

a) Certidão Negativa de Falência, Concordata, do Cartório Distribuidor da Comarca sede da proponente, deverá estar válida na data
de CONVOCAÇÃO. A certidão deverá conter expressamente o prazo de validade, ou quando ausente será considerada válida por
um período de  90 (noventa) dias corridos, a contar da data da sua emissão pelo órgão expedidor,  salvo disposição legal em
contrário comprovada pelo proponente.

Rua Raimundo Cantanhede nº 1080 – Setor 2 – CEP: 76.890-000 – Fone: (69) 3521-6993 – e mail: cpl@jaru.ro.gov.br – JARU/RO

mailto:cpl@jaru.ro.gov.br


P.M.J

Estado de Rondônia
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMISSÃO DE PREGÃO – SRP

Portaria nº 222/GP/2020

b) BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma
da lei,  vedada sua substituição por  balancetes  ou balanços  provisórios,  podendo ser  atualizados  por  índices  oficiais  quando
encerrados há mais de 03 (três)  meses da data de apresentação da proposta,  que permitam aferir  a  condição financeira da
empresa licitante. 

b.1) no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações
contábeis referentes ao período de existência da sociedade. 

c) O licitante deverá apresentar os seguintes índices contábeis, extraídos do último balanço patrimonial ou do balanço patrimonial
referente ao período de existência da sociedade, para a verificação da situação financeira das empresas: 

c1 - Índice de Liquidez Corrente (LC) = avalia a capacidade da empresa de saldar suas obrigações à curto prazo. 

c2 - Índice de Liquidez Geral (LG) = capacidade da empresa de liquidar suas dívidas à curto e longo prazo. 

c3 - Solvência Geral (SG) = expressa a capacidade da empresa de liquidar suas dívidas no caso de falência.

LC= Liquidez Corrente – igual a 1

LG= Liquidez Geral – igual a 1

SG= Solvência Geral – igual a 1

d) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis deverão estar assinados por contabilista, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade e pelo proprietário da empresa licitante.

d.1) Para fins de habilitação, as ME, EPP e MEI, ficam dispensada da apresentação do BALANÇO PATRIMONIAL, nos termos do
que preconiza o art. 3º, do Decreto Federal nº 8538/15.

e)  As MICROEMPRESAS ou EMPRESAS DE PEQUENO PORTE deverão apresentar documento (declaração ou outro documento
hábil) esclarecendo tal situação, para fins de aplicação da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, Lei Complementar nº 147/2014
(que altera a Lei Complementar nº 123/2006) e Dec. 8538/15, ressaltando, ainda, que não se enquadram nos termos do § 4º, do artigo
3º da Lei Complementar 123/2006.

15.6. Das Declarações:

a) Termo de Compromisso (declaração conjunta) (Anexo IV).

15.7. Para o (s) licitante (s) cadastrado (s) na Prefeitura Municipal de JARU e desde que apresente o Certificado de Registro Cadastral, em
plena validade, torna desnecessária a apresentação dos documentos elencados no subitem 15.2 alíneas “a”, “d” e “f”; e 15.3 “i”.

15.8. Para as empresas inscritas no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal JARU, cujo cadastro, por ocasião da habilitação,
constem os documentos acima elencados com prazo de validade expirado, é facultado nos termos do artigo 11, inciso XIII do Decreto n.º
3.555/00,  a apresentação dos correspondentes documentos saneadores junto o Pregoeiro,  no ato de habilitação.  Caso a empresa não
apresente os documentos saneadores, esta deverá comprovar uma das seguintes hipóteses:

a) Que  a  entrega  dos  respectivos  documentos  junto  à  Comissão  de  Cadastro,  caracterizada  exclusivamente  pelo  Recibo  de
Solicitação, foi feita no prazo regulamentar; 

b) Que a regularização não se efetivou em função de greve, calamidade pública, fato de natureza grave ou problema com linha de
transmissão de dados que inviabilize o acesso ao site.

15.9.  As certidões  que não indicarem prazo de validade,  só serão aceitas  pelo  pregoeiro,  se emitidas  nos  últimos  90 (noventa)  dias
corridos, e ainda, a validade das certidões emitidas pela internet, fica condicionada à confirmação no endereço eletrônico específico.

15.10. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados da seguinte forma:

a) Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão ser apresentados em nome da matriz;

b) Se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da mesma, exceto aqueles que, comprovadamente, forem
emitidos apenas em nome da matriz;

c) Se o licitante for a matriz, mas a prestadora do objeto deste edital ou a emissora da fatura/nota fiscal for filial, os documentos
deverão ser apresentados em nome de ambas, matriz e filial.

15.11. Será inabilitada a licitante que deixar de apresentar, de acordo com o exigido, qualquer documento solicitado, ou apresentá-lo em
desacordo com o estabelecido neste Edital.                                                                                                 

16. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, RECURSOS E ESCLARECIMENTO

16.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar  imediata e motivadamente a intenção de recorrer, após o que lhe será
concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para
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apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a correr a partir do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos. 

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

16.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da
licitação pelo pregoeiro ao vencedor. 

16.4. O prazo para decisão de recurso é de  05 (cinco) dias úteis, após o qual a autoridade competente fará a adjudicação ao licitante
vencedor.

16.5. A manifestação prévia do licitante para posterior interposição do recurso, durante a sessão pública, será realizado, exclusivamente, por
meio do sistema eletrônico através de campo próprio no sistema www.comprasgovernamentais.gov.br     devendo o licitante observar as datas
registradas. 

16.5.1.  Declarado  o  vencedor  e  disparado  o  aviso  de  recurso  no  chat,  qualquer  licitante  que  desejar  poderá  manifestar  imediata  e
motivadamente a intenção de recorrer dentro do prazo mínimo de 20  (vinte) minutos clicando no botão ENTRAR COM RECURSO. Sendo
que o licitante deverá manifestar em local próprio sua intenção com registro da síntese das suas razões.

16.6. O encaminhamento das razões do recurso e de eventuais contrarrazões pelos demais licitantes, serão realizados, exclusivamente, por
meio do sistema eletrônico através de campo próprio no sistema www.comprasgovernamentais.gov.br, devendo o licitante observar as datas
registradas. 

16.7. O recurso terá efeito suspensivo, ou seja, será suspensa a contagem do prazo de validade das propostas até a data de sua decisão.

16.8. Julgado o recurso, a decisão será publicada na Ata da sessão no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br.

16.9.  Os pedidos de esclarecimentos e as impugnações deverão serem enviadas no prazo de até 3 (três) dias úteis da data fixada para
abertura da sessão pública, exclusivamente no endereço eletrônico: cpl@jaru.ro.gov.br

16.9.1. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido,
e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do termo de referência e seus anexos.

16.9.2.  A impugnação não possui  efeito suspensivo e caberá  ao pregoeiro,  auxiliado pelos responsáveis  pela elaboração do termo de
referência e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação.

17. MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. À contratada que, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas ou infringir os preceitos legais (ressalvados os casos fortuitos
ou de força maior, devidamente justificados e comprovados), aplicar-se-ão as seguintes penalidades, conforme a natureza e gravidade da
falta cometida e sem prejuízo de outras sanções pertinentes à espécie (prescritas pelas Leis Federais nº 8.666/93, 10.520/02 e demais
normas cogentes).

I. Advertência;

II. Multa moratória, nos seguintes percentuais:

a) No atraso injustificado da entrega do objeto contratado,  ou por ocorrência de descumprimento contratual,  0,33% (trinta e três
centésimos por cento) por dia sobre o valor total do empenho, limitado a 10% (dez por cento);

b) Nas hipóteses em que o atraso injustificado no adimplemento das obrigações seja medido em horas, aplicar-se-á mora de 0,33%
(trinta e três centésimos por cento) por hora sobre o valor total do empenho, limitado a 10% (dez por cento);

c) No caso de atraso injustificado para substituição do objeto, 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor do empenho,
incidência limitada a 10 (dez) dias;

d) Na hipótese de atraso injustificado para substituição do objeto,  superior  a 10 (dez)  dias,  8% (oito por  cento)  sobre do valor
registrado pela licitante.

e) Em caso de reincidência no atraso de que tratam as alíneas “a”, “b” e “c” quando da ocorrência do 3º (terceiro) atraso, poderá ser
aplicada sanção mais grave prevista no inciso III deste item, concomitantes e sem prejuízo de outras cominações;

f) Caso a multa a ser aplicada ultrapasse os limites fixados nas alíneas “a” e “b”, poderá ser aplicada sanção mais grave prevista no
inciso III deste item, concomitantes e sem prejuízo de outras cominações;

III. Multa contratual, por inadimplemento absoluto das obrigações, nos seguintes percentuais:

a) Pelo descumprimento total, 20% sobre o valor contratado;

b) Pelo descumprimento parcial, até 10% sobre o valor do contrato, levando em consideração para fixação do valor final, a relevância
da parcela inadimplida – aplicável apenas em hipóteses excepcionais, devidamente fundamentadas;
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c) Caracteriza-se como inadimplemento absoluto, descumprimento total, a hipótese da empresa se recusar a formalizar o contrato no
prazo estabelecido pela Contratante, durante a vigência do registro.

d) Na hipótese de atraso injustificado para substituição do objeto. A recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preço ou o
Contrato, será aplicado multa mínima de 01 % (um por cento) até 05 (cinco por cento) do valor registrado.

IV. Suspensão Temporária de Participação em Licitação da Administração, prevista no artigo 87, III da Lei nº 8.666/93, por prazo não
superior a 2 (dois) anos..

V. Impedimento de Licitar e Contratar com o Município de Jaru, previsto no art. 49º do Decreto Municipal nº 12.016/GP/2019, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos.

VI. Declaração de Inidoneidade Para Licitar e Contratar com a Administração Pública, prevista no artigo 87, IV, da Lei nº 8.666/93.

17.2. A aplicação de quaisquer das penalidades ora previstas não impede a rescisão contratual.
 
17.3. A aplicação das penalidades será precedida da concessão de oportunidade para exercício da ampla defesa e do contraditório, por parte
do contratado, na forma da lei.

17.4. Reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada.

17.5. As multas, aplicadas após regular processo administrativo, serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos ao Contratado. 

17.6. As empresas punidas com Impedimento de Licitar e Contratar com o Município de Jaru, Suspensão Temporária de Participação em
Licitação ou sejam declaradas Inidôneas para Licitar e Contratar com a Administração Pública, serão descredenciadas do SICAF

17.7. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa previa do interessado e recurso nos prazos
definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

18. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO RESERVA

18.1. Após a adjudicação do certame, os licitantes serão convocados por meio do sistema eletrônico (chat) para, caso o desejem, reduzir
seus preços igual ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

18.1.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor
classificado.

18.2. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas iguais ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a
ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

18.3. Esta ordem de classificação dos licitantes cadastrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada caso o melhor
colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013.

19. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTARÁS POR SECRETARIA 

19.1. As despesas decorrentes correrão por conta das dotações orçamentárias que serão indicadas nos processos filhotes.

20. DO CONTRATO E VIGÊNCIA DA ATA, CARONA E ASSINATURA

20.1. A ata de registro de preços terá vigência de  12 (doze) meses consecutivos e improrrogáveis, a partir da data de publicação da
Imprensa Oficial do Município. 

20.2. A duração dos possíveis futuros contratos oriundos da ata de registro de preço ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos
orçamentários.

20.3.  Nas  aquisições  em  que  a  entrega  for  feita  de  forma  parcelada,  mediante  empenho  Global  ou  Estimativo  será  firmado  entre  a
administração e o fornecedor o termo de contrato.

20.4. A Administração poderá substituir o termo de contrato por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de
despesa,  autorização de compra ou ordem de execução de serviço,  nos  casos  de compra com entrega imediata  e  integral  dos  bens
adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras.

20.5. Qualquer órgão não participante poderá aderir a Ata de Registro de Preços, desde observados os limites preconizados pela legislação
vigente, sem prejuízo ao fornecimento principal.

20.6. Da assinatura do contrato e da ata: 
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20.6.1. A(s) empresa(s) vencedora(s) do certame, será cadastrada no sistema E-PROC da Prefeitura Municipal de Jaru, após a homologação
do certame, para fins de assinatura da Ata de Registro de Preços ou do Contrato.

20.6.2.  Para validar  o acesso,  a empresa vencedora será notificada por e-mail  para proceder com a assinatura eletrônica do termo de
responsabilidade de acesso ao sistema e-proc,  oportunidade em que serão enviadas  as instruções de acesso e assinaturas  dentro  do
referido sistema.

21. PAGAMENTO

21.1. O pagamento será através de ordem bancária e depósito em conta corrente indicada pelo Contratada, à vista da fatura/nota fiscal por
ele  apresentada,  devidamente  certificada,  sendo  efetuada a retenção na fonte  dos  tributos  e contribuições  elencadas  nas  disposições
determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as legislações e instruções normativas vigentes, observada ainda a
ordem cronológica de sua exigibilidade.

21.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir da apresentação da fatura/nota fiscal.

21.3. Na ocorrência da necessidade de providências complementares por parte da (s) empresa (s), o decurso do prazo para pagamento será
interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

21.4. Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for
imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito reajustamento de preços ou correção monetária.

21.5. As multas inerentes a quaisquer sanções contra o (s) fornecedor (es) será (ao) descontada da fatura pendente de pagamento. Caso o
valor seja inferior ao valor devido, será computado nas faturas subsequentes, até que se cumpra a penalidade aplicada.

21.6. O pagamento do objeto desta licitação será efetuado através de crédito em conta corrente do licitante vencedor, após apresentação da
respectiva documentação exigida (regularidade referentes à Seguridade Social–INSS, Fundo de Garantia  por Tempo de Serviço – FGTS,
regularidade para com a Fazenda Municipal da Sede ou Domicilio da Licitante ou da Contratante) entre outras e  Nota Fiscal/Fatura,  na
tesouraria da Prefeitura Municipal de Jaru – Rondônia.

21.7. Para o caso de crédito em conta corrente, no texto da Nota Fiscal deverão constar as seguintes referências: 

 Nome do Banco;

 Número e Nome da Agência Bancário e o Número da Conta Corrente.

21.8. Considera-se data do pagamento o dia do depósito em conta com a respectiva emissão da ordem bancária;

21.9.  Havendo erro na Nota Fiscal de  Venda ou Nota Fiscal de  Venda/Fatura ou outra circunstância que  desautorize a liquidação da
despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado até que a adjudicatária tome as medidas saneadoras necessárias, não cabendo
correção do valor pactuado.

22. DO REALINHAMENTO DE PREÇO

22.1.  Somente em casos excepcionais, nas hipóteses legalmente admitidas e consideradas os preços de mercado, é que será concedido

Realinhamento de Preços, conforme art. 17, do Decreto Municipal n° 7.892/2013 observadas às disposições contidas na         a  l      íne  a          “d  ”  
d         o      in  c  i  s      o         II do caput do art  .   65, da Lei Federal   nº 8.  666/93.

22.2. O realinhamento  de  preços  poderá  ser  arguido por  iniciativa do  detentor  do registro, neste caso  deverá  ser  anexada provas
documentais, em originais ou cópias autenticadas que comprovem a motivação do ato, como por exemplo, N. F. de seus fornecedores, e/ou
órgãos Oficiais que divulgam preços.

22.3. De posse da pesquisa de mercado feita pelo Setor de Cotação e de todos os documentos hábeis para análise a Gerência responsável
pelo  Registro  de  Preço, verificará  se  houve  majoração  entre  o preço  registrado  na  Ata  e  o  novo  preço  de  mercado, onde  sugerirá
deferimento, indeferimento ou deferimento parcial do pedido, passando a apreciação da Assessoria Jurídica para parecer, e após este, a
autoridade competente para deliberação.

22.4. O pedido de realinhamento não isenta a detentora de posse da Autorização de Fornecimento de continuar a fornecer os materiais já
solicitados e no curso do pleito de realinhamento.
                                                                                                                                     
22.5. A vigência do realinhamento será a partir do primeiro dia útil subsequente ao deferimento do pedido e publicação do mesmo no Diário
Oficial dos Municípios/AROM, e outros, no que couber.

22.6. O acompanhamento da evolução dos preços do objeto deste certame  será feito pela Gerência Responsável, mediante pesquisa
trimestral ou em prazo menor, efetuada entre os fornecedores locais e aquisições efetuadas pela Administração pública. A pesquisa
poderá ser realizada sempre que for solicitado, ou sempre que a situação de mercado assim exigir.
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22.7. Em qualquer caso, a revisão aprovada não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual
apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente a época do registro.

22.8. Os preços registrados e realinhados serão publicados no Diário Oficial dos Municípios, trimestralmente, procedimento este da
Gerência Responsável pelo Registro de Preço.

23. DAS REVISÕES E GARANTIA 

23.1. A(s) licitante(s) vencedora(s) ficará (ao) obrigada(s) a garantir os padrões de qualidade de acordo com as normas estabelecidas pelos
órgãos responsáveis, em cada item especificado neste instrumento convocatório e Termo de Referência em (Anexo I).

23.2. Garantia mínima de 12 meses: original de fábrica com as respectivas modificações exigidas se for o caso, no edital.
                                                                                 
23.3. O prazo inicial de garantia será contador a partir da data da assinatura do termo do recebimento definitivo dos veículos.

23.4. As revisões dos veículos, até os 80.000 km (oitenta mil quilômetros) serão realizadas pela vencedora e sob ás suas expensas, nos
momentos determinados pelo manual do fabricante, conforma as instruções também previstas no manual.

23.5. As substituições das peças e a mão de obra, quando das revisões em garantia, estarão sujeitas ás obrigações praticadas no mercado,
nos termos das legislações pertinentes e subsidiária.

23.6 Durante o prazo de vigência da garantia, caso os veículos venham apresentam vícios, defeitos ou incorreções, deverão ser reparados e
corrigidos, sem ônus para a Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.

23.7. O veículo que, no período de 90 (noventa) dias, contados do recebimento definitivo, apresentar defeitos sistemáticos de fabricação,
devidamente comprovados pela frequência de manutenções corretivas realizadas em concessionárias do fabricante, deverá ser substituído
no prazo de 20 (vinte) dias corridos. Este prazo será contado a partir da última manutenção corretiva realizada pela concessionária, dentro do
período supracitado.

23.8 Nenhum custo adicional será pago por ocasião de locomoção de técnicos ou aparelhos, sendo os mesmos de inteira responsabilidade
da Contratada.  

23.9 A falta de peças só não poderá ser alegada salvo motivo de força maior e não eximirá a Contratada das penalidades a que estará sujeita
pelo não-cumprimentos dos prazos estabelecidos.

23.10. O produto ofertado deverá atender aos dispositivos da Lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e às demais legislações
pertinentes.

24. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS

24.1. Executar fielmente as obrigações decorrentes do instrumento convocatório, seus anexos, da proposta de preço e da Ata de Registro
de Preços a ser firmado, em conformidade com as cláusulas avençadas e normas vigentes, de forma a não interferir no bom andamento da
rotina de funcionamento do órgão adquirente;

24.2. Cumprir todas as orientações do órgão adquirente, para o fiel desempenho das atividades específicas;

24.3.   Sujeitar-se a  mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do órgão adquirente, prestando todos os esclarecimentos solicitados de
forma clara, concisa e lógica, atendendo prontamente às reclamações formuladas;

24.4. Arcar com as reclamações levadas ao seu  conhecimento  por parte da fiscalização, cuidando imediatamente das providências
necessárias para a correção, evitando repetição de fatos;

24.5. Relatar toda e qualquer irregularidade na entrega do objeto;

24.6. Manter preposto responsável pela execução do ajuste durante o seu período de vigência, para representá-la sempre que for
preciso,  bem  como  manter  ativos  seus  canais  de  atendimento,  assim  como  informar  ao  órgão/setor  competente  eventuais
alterações de endereços (físicos ou eletrônicos) e telefone, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis;

24.6.1. Considerar-se-á recebido o e-mail enviado pela administração que não houver acusação de recebimento no prazo máximo de
3 (três) dias úteis.

24.7. Manter seus empregados identificados por crachá e uniforme quando em trabalho, devendo substituí-los, imediatamente, caso sejam
considerados inconvenientes à boa ordem e às normas disciplinares do órgão adquirente.

24.8. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em
vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que  seus empregados não manterão  nenhum vínculo empregatício  com a
Administração;
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24.9. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho,
quando  seus empregados forem vítimas na  execução  dos serviços ou  em conexão  com eles, ainda  que  ocorridos nas dependências do
órgão adquirente;

24.10. Responder  por  quaisquer  danos causados  diretamente a bens de propriedade do órgão adquirente, quando ocasionados  pelos
empregados da empresa durante a realização do evento;

24.11. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração praticada por seus empregados, quando da realização da entrega do
Objeto. Comunicar ao fiscal designado pelo órgão adquirente, por escrito, qualquer anormalidade ou impropriedade verificada e pr estar os
esclarecimentos necessários, para deliberação e eventuais mudanças dos detalhes por parte do órgão adquirente, durante o planejamento
do evento;

24.12. Manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços as condições de habilitação exigidas no Edital;

24.13.  Indicar  e-mail, número de telefone e número de WhatsApp (com confirmação de leitura ativada) oficial do fornecedor, afim de
facilitar a comunicação com o mesmo.

24.14. Atender aos dispositivos do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, no que couber.

25. DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS REQUISITANTES

25.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais;

25.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os objetos desta Ata entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor;

25.3. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos objetos desta Ata;

25.4. Efetuar o pagamento à(s) contratada (s) de acordo com as condições de preços e prazos estabelecidos no edital e ata de registro de
preços;

27.5. Nenhum pagamento será efetuado à detentora, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de
direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

25.6. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

26. RESCISÃO CONTRATUAL

26.1. São motivos para a rescisão do presente Contrato/ARP, nos termos do art. 78, da Lei Federal nº 8.666, de 1993: 

I. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

II. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

III. A lentidão do seu cumprimento,  levando a Administração a comprovar  a impossibilidade da entrega do Objeto,  nos  prazos
estipulados; 

IV. O atraso injustificado do início da entrega do objeto;

V. A paralisação da entrega, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

VI. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da DETENTORA com outrem, a cessão ou transferência,  total ou
parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas nesta ARP;

VII. O desatendimento às determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim
como as de seus superiores;

VIII. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1odo art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993;

IX. A decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil;

X. A dissolução da sociedade, ou falecimento da CONTRATADA;

XI. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução do Contrato;

XII. Razões de interesse público,  de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da
esfera administrativa a que está subordinada a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;

XIII. A supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do limite
permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993;

XIV. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso
de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna, guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo
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prazo, independentemente  do  pagamento  obrigatório  de  indenização  pelas  sucessivas  e  contratualmente  imprevistas
desmobilizações,  mobilizações e outras previstas, assegurada à CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela
suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação;

XV. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, decorrentes do fornecimento, ou parcelas
destes já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra,
assegurada à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão de cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a
situação;

XVI. A não liberação, por parte da Administração, do objeto para execução de entrega, nos prazos contratuais;

XVII. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;

XVIII. O descumprimento do disposto no inciso V,  do art. 27, da Lei Federal  nº 8.666,  de 1993,  sem prejuízo das  sanções  penais
cabíveis. 

XIX. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditório e a ampla defesa. A rescisão
deste Contrato poderá ser:

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII desta cláusula;
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniência para a Administração;
c) Judicial, nos termos da legislação;
d) A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. e.

Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII desta cláusula, sem que haja culpa da CONTRATADA, será
esta ressarcida  dos prejuízos regularmente comprovados que  houver sofrido, tendo ainda direito a pagamentos  devidos pela
execução do Contrato até a data da rescisão.

e) A rescisão p o r  descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução da garantia contratual,  para ressarcimento da
CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizações a  ela  devidos, bem como a retenção  dos créditos  decorrentes  do
Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento. 

f) O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso:

1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

3. Indenizações e multas.

27. DISPOSIÇÕES GERAIS

27.1.  A presente licitação poderá ser revogada, no todo ou em parte, por razões de interesse público,  derivada de fato
superveniente comprovado ou anulada por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no
sistema para conhecimento dos participantes  da licitação. A  PREFEITURA MUNICIPAL  DE JARU poderá, ainda, prorrogar, a qualquer
tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.

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

27.3. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo  determinado pelo
PREGOEIRO, sob pena de desclassificação/inabilitação.

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

27.5. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde
que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

27.6. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que
comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação.

27.7. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo PREGOEIRO e Equipe de Apoio, aplicando-se os dispositivos legais vigentes.

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

27.9. Não cabe ao C O M P R A S N E T , qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas pelo fornecedor com a contratante, em
especial  com relação  à  forma e  às condições de entrega dos  bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da
negociação realizada.

27.10. Da sessão, o sistema gerará ATA CIRCUNSTANCIADA, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências
relevantes.
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27.11. O PREGOEIRO e sua Equipe de Apoio atenderão aos interessados no horário de 07h30min às 11h30min, ou 13h30min às 17:30min,
de segunda a sexta-feira, exceto feriados, na sala da  CPL., da PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU – RO, localizada na Rua Raimundo
Cantanhede, nº 1080 setor 02, ou pelo telefone (69) 3521-6993, para maiores esclarecimentos.

27.11.1. Outras informações inerentes ao objeto desta licitação poderão ser obtidas junto a Secretaria solicitante no mesmo expediente.

27.12. No caso de desconexão com o PREGOEIRO, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá
permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando ao  PREGOEIRO, quando possível, sua atuação no certame,
sem prejuízos dos atos realizados.

27.13. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez  minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício
somente  após  comunicação expressa aos   operadores   representantes    dos  participantes,  através de mensagem eletrônica (Chat)
divulgando data e hora da reabertura da sessão.

27.14. As DIVULGAÇÕES deste pregão dar-se-ão exclusivamente nos quadros de avisos da Prefeitura e Câmara Municipal de Jaru/RO, e
simultaneamente ao Diário Oficial dos  Municípios do Estado de  Rondônia/AROM,  acessível  em
http: / /www.diariomunicipal .com.br/arom/  ,  Site  Oficial  do  Município,  acessível  em http:/ /www.jaru.ro.gov.br /   e  Portal  da

Transparência, acessível  em  http:/ /200.203.144.20:5659/transparencia/index.php?link=apl icacoes/ l ici tacao/frmlici tacao             se
for o caso. 

27.15. O procedimento licitatório obedecerá integralmente a Lei Federal nº 10.520/2002, Decretos Federais nº 3.555/2000 e 5.450/2005,
Decretos Municipais nº 9.323/2016 e 12.016/2019, subsidiariamente a Lei Federal 8.666/1993 com suas alterações, CF/1988, bem como a
LC nº 123/2006 e suas alterações, Código de Defesa do Consumidor e demais normas legais cabíveis, independente de transcrição.

28. DO FORO

28.1. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o da COMARCA DE JARU/RO,
considerado aquele a que está vinculada a Administração Municipal e a PREGOEIRO, excluindo-se quaisquer outros por mais privilegiados
que sejam.

Jaru – RO, 28 de dezembro de 2020.

Olek Augusto N. Magalhães
Presidente Suplente da CPL

  Elaborado por: Carinie Macêdo Barbosa
  Assessora Técnica de Compras - SEGAP
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
 
1 - APRESENTAÇÃO
Em atendimento ao disposto no art.  14 da Lei n° 8.666/93; no art.  3º, incisos I a II,  da Lei n°
10.520/02; nos Decretos Municipais n° 10.534/GP/2018 e 12.016/GP/2019, elaboramos o presente
Termo  de  Referência  para  o  procedimento  legal  pertinente,  para  que  seja  formalizado
em SISTEMA  DE  REGISTRO  DE  PREÇOS, para  futura  e  eventual aquisição  de MATERIAL
PERMANENTE  sendo  VEÍCULOS  0KM a  fim  de  atender  às  necessidades  das:  Secretaria
Municipal de Infraestrutura, Agricultura e Meio Ambiente SEMINFRAM, Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social SEMDES, Secretaria Municipal de Saúde SEMUSA, Secretaria Municipal
de Gabinete do Prefeito SEGAP, da Prefeitura Municipal de Jaru.
 
2 OBJETO
O objeto do presente Termo de Referência é o REGISTRO DE PREÇOS, para futura e eventual
aquisição  de MATERIAL  PERMANENTE sendo VEÍCULOS  0KM,  para  atender  as  referidas
Secretarias da PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU,  citadas acima pelo período de 12 (doze)
meses, conforme quantitativo especificado no quadro abaixo:
LOTE 1
ITEM ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO UND. QUANT. VLR UNT VL TOTAL

01 VEÍCULO  UTILITÁRIO  TIPO
CAMINHONETA  CABINE  DUPLA  4
PORTAS  (TRANSMISSÃO
AUTOMÁTICA).
Veículo automotor cabine dupla com
carroceria em aço sobre chassi; zero
quilometro  ano  e  modelo  de
fabricação  iguais  ou  posteriores  a
data do pedido de fornecimento,  cor
branca,  combustível  diesel,  tração
4x2  4x4  e  4x4  reduzida  com
acionamento  por  alavanca/seletor,
mínimo 4 cilindros 16V, motor mínimo
2.8  turbo  diesel,  mínimo  170CV,
transmissão  AUTOMÁTICA  no
mínimo 05 (cinco) marcha a frente e
uma  à  ré,  direção  hidráulica,  04
portas  laterais,  carroceria  aberta;  ar
condicionado  original  de  fábrica,
travas elétricas nas 4 portas, Central
Multimídia  de  som  AM/FM  stereo,
MP3  player,  CD,  sistema  bluetooth,
USB;  freios  ABS  nas  04  (quatro)
rodas,  eixo  traseiro  rígido;  Air  Bag
(motorista,  passageiro,  lateral  e
cortina),  console  central  com  porta
objetos e descansa braço integrado,
rodas em aço aro mínimo capacidade

UND 06 200.297,50 1.201.785,00
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mínima  do  tanque  de  combustível
80L,  capacidade  carga  útil  na
caçamba  de  no  mínimo  1000kg,
estribos  laterais,  insulfilme,  protetor
de  caçamba;  reboque  para  engate
traseiro  com  instalação  elétrica;
capota  marítima  e  santo  Antônio,
controle de tração e instabilidade.  O
veículo  deverá  conter  todos  os
demais  equipamentos  obrigatórios
exigidos pelo CONTRAN e estar em
conformidade  com  todas  as  normas
do  PROCONVE  (Programa  de
Controle  de  Poluição  do  ar  por
veículos  Automotores).  Veículo  deve
ser entregue devidamente emplacado
e  licenciado,  sendo  o  primeiro
emplacamento  no  Estado  de
Rondônia/RO  município  de  Jaru.
Garantia  de  Fábrica  Mínima:  36
meses  ou  100.000  (cem  mil)  km
rodados  o  que  ocorrer  primeiro,
assistência  técnica  prestada  no
município de Porto Velho/RO e mais
02 (dois) cidade do Interior do Estado
de Rondônia.

02 VEÍCULO  UTILITÁRIO  PARA  7
PASSAGEIROS  INCLUINDO  O
MOTORISTA.
Com 4 portas  e  uma de acesso  ao
porta malas.  Veículo  automotor zero
quilometro  ano  e  modelo  de
fabricação  iguais  ou  posteriores  a
data do pedido de fornecimento,  cor
branca,  combustível  diesel,  tração
4x2  4x4  e  4x4,  comprimento  do
veículo:  aproximadamente:  4800mm,
distância entre eixos: não superior a
2.800mm,  altura:  aproximadamente:
1.840mm,  largura:  aproximadamente
1850mm, potência: aproximadamente
170CV,  reduzida  com  acionamento
eletrônico,  motor  mínimo  2.8  turbo
diesel,  transmissão  automática,
direção hidráulica, 04 portas laterais;
ar  condicionado  original  de  fábrica,
travas  elétricas  nas  4  portas,  vidro
elétrico  nas  4  portas,  Central
Multimídia  de  som  AM/FM  estéreo,

UND 02 313.606,75 627.213,50
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MP3  player,  CD,  sistema  bluetooth,
USB;  freios  com  sistema
antitravamento (ABS) nas 04 (quatro),
eixo  traseiro  rígido;  Air  Bag  duplo
(motorista  e  passageiro),  rodas  em
aço  aro  mínimo  18",  capacidade
mínima  do  tanque  de  combustível
80L,  revestimento  dos  bancos  em
couro e material  sintético,  insulfilme,
Jogo  de  tapetes.  O  veículo  deverá
conter todos os demais equipamentos
obrigatórios exigidos pelo CONTRAN
e estar  em conformidade com todas
as  normas  do  PROCONVE
(Programa  de  Controle  de  Poluição
do  ar  por  veículos  Automotores).
Veículo  deve  ser  entregue
devidamente emplacado e licenciado,
sendo  o  primeiro  emplacamento  no
Estado de Rondônia/RO município de
Jaru. Garantia de Fábrica Mínima: 36
meses  ou  100.000  (cem  mil)  km
rodados  o  que  ocorrer  primeiro,
assistência  técnica  prestada  no
município de Porto Velho/RO e mais
01 (uma) cidade do Interior do Estado
de Rondônia.

03 VEÍCULO  UTILITÁRIO  TIPO
CAMINHONETE  CABINE  DUPLA  4
PORTAS  (TRANSMISSÃO
AUTOMÁTICA)  COM  CAPOTA  DE
FIBRA
Veículo automotor cabine dupla, com
carroceria em aço sobre chassi; com
capota de fibra da mesma altura da
cabine e da mesma cor da carroceria,
zero  quilometro  ano  e  modelo  de
fabricação  iguais  ou  posteriores  a
data do pedido de fornecimento,  cor
branca,  combustível  diesel,  tração
4x2  4x4  e  4x4  reduzida  com
acionamento  por  alavanca/seletor,
mínimo 4 cilindros 16V, motor mínimo
2.8  turbo  diesel,  mínimo  170CV,
transmissão  AUTOMÁTICA  no
mínimo 05 (cinco) marcha a frente e
uma  à  ré,  direção  hidráulica,  04
portas  laterais,  carroceria  aberta;  ar
condicionado  original  de  fabrica,

UND 04 214.448,72 857.794,88
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travas elétricas nas 4 portas, Central
Multimidia de som AM/FM stério, MP3
player,  CD,  sistema bluetooth,  USB;
freios ABS nas 04 (quatro) rodas, eixo
traseiro  rígido;  Air  Bag  (motorista,
passageiro, lateral e cortina), console
central com porta objetos e descansa
braço  integrado,  rodas  em  aço  aro
mínimo capacidade mínima do tanque
de  combustível  80L,  capacidade
carga útil na caçamba de no mínimo
1000kg,  estribos  laterais,  insulfilme,
protetor  de  caçamba;  reboque  para
engate  traseiro  com  instalação
elétrica;  controle  de  tração  e
instabilidade. O veículo deverá conter
todos  os  demais  equipamentos
obrigatórios exigidos pelo CONTRAN
e estar  em conformidade com todas
as  normas  do  PROCONVE
(Programa  de  Controle  de  Poluição
do  ar  por  veículos  Automotores).
Veículo  deve  ser  entregue
devidamente emplacado e licenciado,
sendo  o  primeiro  emplacamento  no
Estado de Rondônia/RO município de
Jaru. Garantia de Fábrica Mínima: 36
meses  ou  100.000  (cem  mil)  km
rodados  o  que  ocorrer  primeiro,
assistência  técnica  prestada  no
município de Porto Velho/RO e mais
02 (dois) cidade do Interior do Estado
de Rondônia.

TOTAL R$ 2.686.793,38

 
3 - VALOR ESTIMADO

Conforme planilha de orçamento estimado, para total geral do registro de preço, considerando a
média obtida a partir de cotações, em anexo.

O valor total estimado para a presente contratação é de R$ 2.686.793,38 (Dois Milhões, seiscentos
e oitenta e seis mil, setecentos e noventa e três reais e trinta e oito centavos).
 
4 – JUSTIFICATIVA

Em busca de atender as demandas com eficiência e celeridade no transporte e na execução dos
serviços prestados a toda a comunidade.
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As aquisições preteridas são para melhor ampara a frota Municipal, sendo que está se registrando
preço de vários veículos que poderão ser adquiridos no decorres do prazo deste Pregão.
Sabe-se que a renovação de frota é sempre necessária diminuindo gastos com manutenção e
consumo  de  combustíveis  assim  como  modernização  dos  veículos  que  compõe  a  frota  do
Município, assim sendo se faz necessário a realização do devido processo licitatório para viabilizar
estas aquisições.
Considerando  a  necessidade  de  melhorias  nas  estruturas  das  Secretarias,  objetivando  o
deslocamento dos servidores e o transporte de materiais, ferramentas, para realizar atividades de
campo em vias públicas urbanas e rurais, exercício de atividades administrativas e ainda para
execução de serviços nas dependências dos demais prédios públicos.
A  presente,  visa  também  propiciar  melhores  condições  de  transporte,  economia,  conforto  e
principalmente segurança, minimizando os transtornos e dando maior autonomia e celeridade aos
trabalhos  desenvolvidos  pelas  Secretarias  requerentes,  para  que  venham  a  responder  as
demandas que são solicitadas pela população em geral.
Por todo o exposto, conforme justificativa acima citada, convém salientar que o Registro de Preço
é a ferramenta mais adequada, cuja necessidade de aquisição será avaliada conforme o caso
concreto, observados os critérios de oportunidade e conveniência da Administração Pública.
Assim,  a  manutenção  de  um  preço  registrado  é  instrumento  extremamente  conveniente  à
Administração,  que necessitará tão somente providenciar  a abertura de um processo filhote e
rapidamente emitirá a ordem de fornecimento, resultando na entrega mais rápida do veículo.
 
5 JUSTIFICATIVA POR LOTE

            A licitação,  para a aquisição de que trata o objeto deste Termo de Referência  e seus

Anexos, em lote justifica-se pela necessidade de preservar a integridade qualitativa do objeto, vez

que  vários  fornecedores  poderão  implicar  descontinuidade  da  padronização,  bem  assim  em

dificuldades gerenciais e, até mesmo, aumento dos custos, pois a aquisição tem a finalidade de

formar um todo unitário.  Some-se a isso a possibilidade de estabelecimento de um padrão de

qualidade e eficiência que pode ser acompanhado ao longo dos serviços, o que fica sobremaneira

dificultado quando se trata de diversos fornecedores.

            O não parcelamento do objeto em itens, nos termos do art. 23, §1º, da Lei nº 8.666/1993,

neste caso, se demonstra técnica e economicamente viável e não tem a finalidade de reduzir o

caráter competitivo da licitação, visa, tão somente, assegurar a gerência segura da aquisição, e

principalmente, assegurar, não só a mais ampla competição necessária em um processo licitatório,

mas também, atingir a sua finalidade e efetividade, que é a de atender a contento as necessidades

da Administração Pública.

O agrupamento  dos itens  faz-se necessário  haja  vista a economia  de escala,  a eficiência  na

fiscalização de um único contrato e os transtornos que poderiam surgir com a existência de duas

ou mais empresas para o fornecimento dos itens.  Assim, com destaque para os princípios da

eficiência e economicidade, é imprescindível a licitação por lote.
 
6 - ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Agricultura e Meio Ambiente - SEMINFRAM.
Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito SEGAP.
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social SEMDES.
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Secretaria Municipal de Saúde SEMUSA.
 
7 - VANTAGENS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

a.Não é necessária a alocação de recursos; 

b.Otimização do número de licitação; 

c.Padronização dos materiais; 

d.Redução de custo;

e.Não fracionamento de despesas; 

f.Diminuição de estoque; 

g.Não obriga a efetivar a contratação.
 
8 - EXIGÊNCIAS DA HABILITAÇÃO
8.1  - Somente  poderão  participar  deste  pregão  eletrônico,  via  internet,  os  interessados  cujo
objetivo social seja pertinente ao objeto do certame, que atendam a todas as exigências deste
Edital e da legislação a ele correlata, inclusive quanto à documentação.
8.2 - Para participação no pregão eletrônico, via internet, o licitante deverá manifestar, em campo
próprio do sistema eletrônico,  que cumpre plenamente  os requisitos  de habilitação e que sua
proposta está em conformidade com as exigências do Instrumento Convocatório, ressalvados os
casos concernentes à sua regularidade fiscal, na forma prevista pelos arts. 42 e 43, § 1º da Lei
Complementar 123/06 e alterações posteriores.
8.3 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará
o licitante às sanções previstas no edital e Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93.
8.4  - Todos  os  custos  decorrentes  da  elaboração  e  apresentação  de  propostas  serão  de
responsabilidade exclusiva do licitante, não sendo o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia,
em nenhum caso, responsável pelos mesmos. O licitante também é o único responsável pelas
transações  que  forem  efetuadas  em  seu  nome  no  Sistema  Eletrônico,  ou  pela  sua  eventual
desconexão.
8.5 - Não poderão participar desta licitação:
I - Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
II  -  Empresa  que  estiver  em  recuperação  judicial,  processo  de  falência  ou  sob  o  regime  de
concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação;
III - Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública;
IV - Empresa impedida de licitar e contratar com o Município de Jaru;
V -  Empresa punida com suspensão temporária do direito  de licitar  e contratar,  por  órgão da
Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, desde que o
Ato tenha sido publicado na imprensa oficial ou registrado no SICAF, conforme o caso, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição.
8.6  - Os  documentos  necessários  à  participação  na  presente  licitação,  compreendendo  os
documentos  referentes  à  proposta  de  preço  e  à  habilitação  (e  seus  anexos),  deverão  ser
apresentados  no  idioma  oficial  do  Brasil,  com  valores  cotados  em  moeda  nacional  do  país.
Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, quando apresentados em
língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o
idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado neste país.
8.7 - Serão aceitas somente cópias legíveis.
8.8 - Os licitantes interessados em usufruir dos benefícios estabelecidos pela Lei Complementar nº
123/2006 deverão atender às regras de identificação, atos e manifestação de interesse, bem como
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aos demais avisos emitidos pelo Pregoeiro ou pelo sistema eletrônico, nos momentos e tempos
adequados.
 
9 - DOS DEVERES DA CONTRATANTE
9.1 - Prestar informações e esclarecimentos necessários que venham a ser solicitados pela (s)
empresa (s) vencedora (s);
9.2 - Vistoriar a entrega dos materiais dos licitantes vencedores, no prazo de até 03 (três) dias
úteis;
9.3 - Recusar os produtos que estejam fora das especificações e qualificações mínimas exigidas
pelo edital e seus anexos;
9.4 - Comunicar às contratadas toda e qualquer alteração relacionada com o objeto deste registro;
9.5 - Efetuar o pagamento mediante emissão de Nota Fiscal e Relatório devidamente certificado
pela Secretaria interessada.
 
10 - DEVERES DA CONTRATADA
10.1 - Cumprir fielmente o que estabelece o edital e seus anexos;
10.2 - Assumir toda a responsabilidade pelos encargos fiscais, sociais e comerciais resultantes da
adjudicação da presente licitação;
10.3 - Proceder a entrega dos bens, de forma a não serem danificados durante a operação de
transporte e de carga e descarga, assinalando na embalagem (se houver) a marca, destino e,
quando  for  o  caso,  número  da  Licença  de  Importação  ou  documento  equivalente,  com  as
especificações detalhadas ou documento equivalente, para conferência;
10.4 - Responder  pelas despesas resultantes de quaisquer  ações e demandas decorrentes de
danos  sejam  por  culpa  da  empresa  ou  de  qualquer  de  seus  empregados  e/ou  prepostos,
obrigando-se consequentemente, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais
de terceiros,  que lhes  venham a serem exigidos  por  força de lei,  ligados ao cumprimento da
presente licitação.
10.5  -  Orientar  tecnicamente  os  responsáveis  pela  operação  dos  bens,  fornecendo  os
esclarecimentos necessários ao seu perfeito funcionamento;
10.6 - Atender prontamente às solicitações do contratante acerca do fornecimento contratado e
prestar os esclarecimentos que forem necessários;
10.7 - Entregar os bens tecnologicamente atualizados, no caso de descontinuidade de fabricação
dos bens que foram cotados;
10.8 - Garantir  a titularidade de todo e qualquer direito de propriedade industrial  envolvido nos
bens e peças, assumindo a responsabilidade por eventuais ações e/ou reclamações, de modo a
assegurar ao CONTRATANTE a plena utilização dos bens adquiridos ou a respectiva indenização;
10.9 - Responder  pelos danos,  de qualquer  natureza,  que venham a sofrer  seus empregados,
terceiros ou o CONTRATANTE, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou
culposa, de prepostos do CONTRATADO ou de quem em seu nome agir;
10.10  - Responsabilizar-se  por  quaisquer  acidentes  na  entrega  dos  bens,  inclusive  quanto  às
redes de serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem as
destruições ou danificações dos bens, estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura do
Termo de Recebimento Definitivo e a integral liquidação de indenização acaso devida a terceiros;
10.11 - Reparar,  corrigir,  remover,  reconstruir  ou substituir,  às suas expensas,  no total  ou em
parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções;
10.12 - Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes do fornecimento, inclusive fretes e
tributos e quaisquer outras que forem devidas;
10.13  - Responsabilizar-se  também  pelo  pagamento  de  seguros,  impostos,  taxas  e  serviços,
encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes aos bens, inclusive licença em
repartições públicas e registros, se necessário;
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10.14  - Providenciar  a  identificação  individual  de  seus  empregados  que  transitem  nas
dependências da Contratante, quando em atividade na execução/entrega do objeto contratado,
através de uniforme e/ou crachá;
10.15 - Comunicar à Contratante, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente, além de
prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
10.16 - Manter, durante toda a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições exigidas para habilitação no certame;
10.17  - Assumir  a  responsabilidade  por  todas  as  providências  e  obrigações  estabelecidas  na
legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas
os seus empregados no decorrer do fornecimento ou do desempenho dos serviços, ou mesmo em
conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da Contratante;
10.18  - Indicar e-mail e  número  de Whatsapp (com  confirmação  de  leitura  ativada)  oficiais  do
fornecedor, a fim de facilitar a comunicação entre Contratada e Contratante.
Obs.: Os casos excepcionais serão avaliados pela Contratante, que decidirá motivadamente.
 
11 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
11.1 -  Atestado (s)  de Capacidade Técnica (Declaração ou Certidão) fornecido por pessoa
jurídica de direito público ou privado,  comprovando o desempenho da licitante em contrato (s)
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos ao do objeto da licitação, em
atendimento ao Artigo 30, inciso II da Lei Federal 8666/93, observando as peculiares do objeto
deste pregão. O (s) atestado (s) /certidões deverão ser apresentados em papel timbrado, original
ou cópia reprográfica autenticada, assinados por autoridade ou representante de quem os expediu.
11.2 - Nota Fiscal ou algum documento hábil, que comprove o Atestado de Capacidade Técnica.
 
12 - DO PRAZO DE ENTREGA E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA
12.1 - Deverão ser entregues na sede da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Agricultura e Meio
Ambiente - SEMINFRAM, localizada na Rua Otaviano Neto, Nº. 4475 Setor 02. CEP: 76890-000
Jaru/RO, telefone (69) 3521 2923, em horário comercial de segunda a sexta-feira, das 07h30min
às 11h30min e das 13h30min ás 17h30min.
12.2 - A entrega deverá ser supervisionada por servidor da Prefeitura Municipal de Jaru, mediante
agendamento de horário a ser realizado pela contratada.
12.3 - A entrega dá-se com a emissão da Nota de Empenho emitida pela Prefeitura Municipal de
Jaru/RO, através da Secretaria requisitante e deverá ocorrer no prazo de 45 (quarenta e cinco)
dias  corridos contados  a  partir  do  recebimento  da  Ordem  de  Fornecimento,  podendo  ser
prorrogado por igual período se constatado e deferida a dilação de prazo.
12.4 - Os materiais 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 15 (quinze) dias, a contar da notificação da CONTRATADA, às suas custas, sem prejuízo
da  aplicação  das  penalidades,  ISENTANDO  A  ADMINISTRAÇÃO  DE  QUAISQUER  CUSTAS
ADICIONAIS.
 
13 - DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS
A equipe será responsável  pela anotação de todas as ocorrências e deficiências,  entre outras
anotações que julgar necessárias, em relatório, que deverá ser emitido em duas vias. Uma via
deverá ser arquivada na Secretaria interessada, para acompanhamento, e a outra via deverá ser
entregue à Contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas, quando o
caso exigir.
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As exigências da fiscalização e a atuação da Comissão de Recebimento de Materiais em qualquer
etapa da execução do contrato, em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva
da contratada no que concerne o atendimento ao contrato.
Os produtos serão recebidos conforme a seguir:
A) provisoriamente: de posse da proposta respectiva, será recebido o produto para verificação de
especificações, quantidade, qualidade, prazos, preços, embalagens e outros dados pertinentes e,
encontrada alguma irregularidade, será fixado prazo para sua correção;
Atividade que consiste na verificação das informações contidas no Edital  da licitação,  Nota de
Empenho  e  da  Nota  Fiscal.  Esta  atividade  está  limitada  à  conferência  de  endereço,  CNPJ,
validade do documento fiscal, embalagem e das quantidades que estão sendo entregues.
Provisoriamente, nos termos do art. 73, inciso II, alínea a, da Lei Federal nº. 8.666/1993.
B) definitivamente: após recebimento provisório, será realizada conferência do produto precedida
de avaliação técnica, envolvendo testes de funcionamento e verificação do cumprimento de todos
os requisitos previstos na especificação técnica e, estando de acordo com a requisição emitida
pelo CONTRATANTE, será efetivado o recebimento definitivo, com aposição de assinatura nas
vias da nota fiscal ou no documento auxiliar da NF-e (Danfe).
Consiste  no  desenvolvimento  de  atividades  de  inspeção  e  ensaios,  para  verificação  e
comprovação da qualidade dos produtos, em relação às especificações técnicas, se necessário.
Definitivamente, nos termos do art. 73, inciso II, alínea b, do mesmo dispositivo legal.
Na hipótese de o produto apresentar irregularidade não sanada, será reduzido a termo o fato e
encaminhado à autoridade competente para procedimentos inerentes à aplicação das penalidades.
Os fornecedores assumem o compromisso de substituir os produtos que apresentarem defeitos de
fabricação, sempre que notificado, o que será feito por meio de Ofício. A assinatura do canhoto da
nota fiscal ou protocolo em outros documentos indica tão somente o recebimento da mercadoria,
sendo sua confirmação definitiva condicionada à conferência dos dados relacionados na nota fiscal
dos itens, relatórios ou outros documentos que se fizerem necessário.
Em  conformidade  com  o  art.  76  da  Lei  de  Licitações  e  Contratos  Administrativos,  se  no
recebimento do objeto for constatada sua execução de forma incompleta ou em desacordo com as
condições avençadas, será interrompido o prazo de recebimento definitivo, até que seja sanada a
situação, nos termos do art. 69 da LLCA.
Caso  o  objeto  seja  REJEITADO,  o  termo de recebimento  provisório  perderá  todos os  efeitos
jurídicos, inclusive o de purgação de eventual mora contratual.
Se  o  particular  realizar  a  substituição,  adequação  e/ou  reparos  necessários  dentro  do  prazo
estipulado, será recebido provisoriamente pelos agentes acima mencionados e em definitivo, após
constatar-se a conformidade em face dos termos pactuados.
A tratativa inicial entre a Prefeitura Municipal de Jaru e a Contratada se dará por meio do fiscal do
contrato o qual,  não logrando êxito, comunicará, formalmente, ordenador de despesas para as
providências legais.
O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil do contratado em face da
eventual existência de vícios redibitórios.
Caso se verifique que não se mostra possível a adequação do objeto ou que, mesmo depois de
concedido prazo para reparações, não foi alcançado o resultado esperado, será cabível a rescisão
unilateral do Contrato, com base no que dispõe o art. 77 c/c art. 78, inc. II, da Lei n. 8.666/93, bem
como a aplicação de penalidades, conforme o disposto no art. 87 da referida Lei, com abertura de
processo administrativo em que se garantirá o contraditório e a ampla defesa.
Todos  os  veículos  deverão  ser  novos,  de  primeiro  uso,  não  denotando  uso  anterior  ou
recondicionamento.
A emissão do recebimento definitivo não eximirá o fornecedor de suas responsabilidades, nem
invalidará ou comprometerá qualquer reclamação que órgão contratante venha a fazer, baseada
na existência de produto inadequado ou defeituoso.
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14 -  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (Lei 8.666/93, art. 40, XIV)
O  pagamento  será  através  de  ordem  bancária  e  depósito  em  conta  corrente  indicada  pelo
Contratada,  à  vista  da  fatura/nota  fiscal  por  ele  apresentada,  devidamente  certificada,  sendo
efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencadas nas disposições determinadas
pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as legislações e instruções normativas
vigentes, observada ainda a ordem cronológica de sua exigibilidade.
O  pagamento  será  efetuado  em  até  30  (trinta)  dias consecutivos,  contados  a  partir  da
apresentação da fatura/nota fiscal.
A fatura/nota fiscal deverá descrever de forma circunstanciada a descrição dos produtos/materiais
e valores conforme o empenho.
A  fatura/nota  fiscal  de  serviço  e  de  aquisição  de  peças/acessórios  deverá  ser  expedida
separadamente uma da outra.
Deve  acompanhar  a  fatura  toda  a  documentação  necessária  à  comprovação  de  que  a
CONTRATADA se mantém regular em todas as condições previstas para habilitação no certame.
O pagamento somente será efetuado se houver o aceite/certificação da Comissão de Recebimento
na fatura/nota fiscal. Se a fatura/nota fiscal não for apresentada ou for apresentada em desacordo
ao  contratado,  com  irregularidades,  o  prazo  para  o  pagamento  será  interrompido  até  que  a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras necessárias à sua regularização formal, não
implicando qualquer ônus para a Prefeitura.
Saneadas a irregularidades,  o prazo de pagamento será contado do início a partir  da data de
protocolo da comunicação escrita da regularização das falhas e omissões pela CONTRATADA.
Tudo em conformidade com que dispõe sobre a Ordem Cronológica de Pagamentos, no âmbito do
Departamento Financeiro da Prefeitura Municipal de Jaru/RO.
Considerar-se-á como sendo a data do pagamento a data de emissão da ordem bancária.
A nota fiscal ou nota fiscal-fatura deverá ser entregue na sede do CONTRATANTE, aos cuidados
do fiscal do contrato.
As propostas apresentadas devem observar o princípio da anualidade estabelecido pela Lei nº
10.192, de 14.2.2001.
 
15 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, PRAZO E VIGÊNCIA
O prazo de vigência,  será de 12 (doze) meses, em conformidade com o Decreto Municipal nº
10.534/GP/2018.
 
16 - DO CONTRATO
Nas aquisições em que a entrega for  feita  de forma parcelada,  mediante  empenho Global  ou
Estimativo será firmado entre a administração e o fornecedor o termo de contrato.
A Administração poderá substituir o termo de contrato por outros instrumentos hábeis, tais como
carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de
serviço, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não
resultem obrigações futuras.
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (PENALIDADES)
17.1 - À contratada que, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas ou infringir os
preceitos legais  (ressalvados os casos fortuitos ou de força maior,  devidamente justificados e
comprovados), aplicar-se-ão as seguintes penalidades, conforme a natureza e gravidade da falta
cometida e sem prejuízo de outras sanções pertinentes à espécie (prescritas pelas Leis Federais
nº 8.666/93, 10.520/02 e demais normas cogentes):
17.1.1 - Advertência;
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17.1.2 -  Multa moratória, nos seguintes percentuais:
a) No atraso injustificado da entrega do objeto contratado, ou por ocorrência de descumprimento
contratual,  0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia sobre o valor  total  do empenho,
limitado a 10% (dez por cento);
b) Nas hipóteses em que o atraso injustificado no adimplemento das obrigações seja medido em
horas, aplicar-se-á mora de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por hora sobre o valor total
do empenho, limitado a 10% (dez por cento);
c) No caso de atraso injustificado para substituição do objeto, 0,5% (cinco décimos por cento) ao
dia sobre o valor do empenho, incidência limitada a 10 (dez) dias;
d) Na hipótese de atraso injustificado para substituição do objeto, superior a 10 (dez) dias, 8% (oito
por cento) sobre o valor do empenho.
e) Em caso de reincidência no atraso de que tratam as alíneas a, b e c quando da ocorrência do 3º
(terceiro)  atraso,  poderá  ser  aplicada  sanção  mais  grave  prevista  no  inciso  III  deste  item,
concomitantes e sem prejuízo de outras cominações;
f) Caso a multa a ser aplicada ultrapasse os limites fixados nas alíneas a e b, poderá ser aplicada
sanção mais  grave prevista  no  inciso  III  deste  item,  concomitantes  e  sem prejuízo  de outras
cominações.
17.1.3 - Multa contratual, por inadimplemento absoluto das obrigações, nos seguintes percentuais:
a) Pelo descumprimento total, 20% sobre o valor contratado;
b) Pelo descumprimento parcial, até 10% sobre o valor do contrato, levando em consideração para
fixação  do  valor  final,  a  relevância  da  parcela  inadimplida  aplicável  apenas  em  hipóteses
excepcionais, devidamente fundamentadas;
Obs.: Caracteriza-se  como  inadimplemento  absoluto,  descumprimento  total,  a  hipótese  da
empresa se recusar a formalizar o contrato no prazo estabelecido pela Contratante, durante a
vigência do registro.
17.1.4 - Suspensão Temporária de Participação em Licitação da Administração, prevista no artigo
87, III da Lei nº 8.666/93, por prazo não superior a 2 (dois) anos.
17.1.5 - Impedimento de Licitar e Contratar com o Município de Jaru, previsto no art. 7º da Lei
Federal nº 10.520/02, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.
17.1.6 - Declaração de Inidoneidade Para Licitar e Contratar com a Administração Pública, prevista
no artigo 87, IV, da Lei nº 8.666/93.
17.2 - A aplicação de quaisquer das penalidades ora previstas não impede a rescisão contratual.
17.3 - A aplicação das penalidades será precedida da concessão de oportunidade para exercício
da ampla defesa e do contraditório, por parte do contratado, na forma da lei.
17.4 - Reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade será concedida sempre que o
contratado  ressarcir  a  Administração  pelos  prejuízos  resultantes  e  após decorrido  o  prazo  da
sanção aplicada.
17.5  - As  multas,  aplicadas  após  regular  processo  administrativo,  serão  descontadas  dos
pagamentos eventualmente devidos à Contratada.
17.7 - As empresas punidas com Impedimento de Licitar e Contratar com o Município de Jaru,
Suspensão Temporária de Participação em Licitação ou sejam declaradas Inidôneas para Licitar e
Contratar com a Administração Pública, serão incluídas no SICAF.
 
18 - CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS
A disputa será por valor total por LOTE, dentro do valor orçado pela administração, pelo critério
menor preço.
 
19 - DA PREVISÃO DE CRITÉRIOS DE DESEMPATES
Nos lotes em que há ampla concorrência, haverá critério de desempate nos termos do Art. 45, 3§,
da  Lei  Complementar  123,  onde  a  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte  mais  bem
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classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos
após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
Não se aplicará a Lei 8.248/1991, uma vez que não se trata de aquisições de bens e serviços de
informática e automação.
 
20 - DA ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS
Em observação ao disposto no Decreto Municipal que disciplina o Registro de Preço a autorização
de adesão de outros órgãos e entidades à Ata de Registro  de Preços,  ocorrerá mediante as
seguintes condições:
20.1 - Anuência formal do Órgão Gerenciador;
20.2 - As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a
100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata
de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
20.3 - O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o
órgão  gerenciador  e  órgãos  participantes,  independentemente  do  número  de  órgãos  não
participantes que aderirem.
20.4  - Após  a  autorização  do  órgão  gerenciador,  o  órgão  não  participante  deverá  efetivar  a
aquisição ou contratação solicitada em até 90(noventa) dias, observado o prazo de vigência da
ata.
20.5 - Competem ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo
fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e
o  contraditório,  de  eventuais  penalidades  decorrentes  do  descumprimento  de  cláusulas
contratuais,  em  relação  às  suas  próprias  contratações,  informando  as  ocorrências  ao  órgão
gerenciador.
20.6 - Em caso de autorização de Adesão o Órgão Gerenciador disponibilizará cópia do Edital, da
Ata, e da proposta do licitante.
20.7 - Autorização de adesão, somente ocorrerá até 100% dos itens registrados em Ata.
 
21 -  DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, independentemente de interpelação judicial ou
extrajudicial, sem que caiba ao Fornecedor Registrado direito à indenização de qualquer espécie,
nos casos previstos no Artigo 78, Incisos I a XVII, da Lei 8.666/93, observadas as disposições do
Parágrafo 2º do Artigo 79 da mesma lei, bem como nos artigos 23 e 24 do Decreto Municipal
10.534/GP/2018.
A  solicitação  para  cancelamento  dos  preços  registrados  deverá  ser  formulada  com
a antecedência  de  30  (trinta)  dias,  facultada  à  Administração  a  aplicação  das  penalidades
mencionadas na ata, caso não aceitas as razões do pedido.
 
22 DAS REVISÕES E DA GARANTIA
22.1 Garantia mínima de 36 meses: original de fábrica com as respectivas modificações exigidas
se for o caso, no edital.
22.2 O  prazo  inicial  de  garantia  será  contador  a  partir  da  data  da  assinatura  do  termo  do
recebimento definitivo dos veículos.
22.3 As revisões dos veículos, até os 80.000 km (oitenta mil quilômetros) serão realizadas pela
vencedora e  sob ás  suas  expensas,  nos  momentos  determinados  pelo  manual  do  fabricante,
conforma as instruções também previstas no manual.
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22.4 As substituições das peças e a mão de obra,  quando das revisões em garantia,  estarão
sujeitas  ás  obrigações  praticadas  no  mercado,  nos  termos  das  legislações  pertinentes  e
subsidiária.
22.5 Durante  o  prazo  de  vigência  da  garantia,  caso  os  veículos  venham  apresentam  vícios,
defeitos ou incorreções, deverão ser reparados e corrigidos, sem ônus para a Administração, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.
22.6 O  veículo  que,  no  período  de  90  (noventa)  dias,  contados  do  recebimento  definitivo,
apresentar  defeitos  sistemáticos  de  fabricação,  devidamente  comprovados  pela  frequência  de
manutenções corretivas realizadas em concessionárias do fabricante, deverá ser substituído no
prazo de 20 (vinte) dias corridos. Este prazo será contado a partir da última manutenção corretiva
realizada pela concessionária, dentro do período supracitado.
22.7 Nenhum custo  adicional  será  pago  por  ocasião  de locomoção de técnicos  ou aparelhos,
sendo os mesmo de inteira responsabilidade da Contratada.  
22.8 A falta  de  peças  não  poderá  ser  alegada  como motivo  de  força  maior  e  não  eximirá  a
Contratada  das  penalidades  a  que  estará  sujeita  pelo  não-cumprimentos  dos  prazos
estabelecidos.
 
23 - DISPOSIÇÕES GERAIS
23.1 - Os casos omissos serão resolvidos pelas partes em comum acordo, por meio de termo
aditivo, em conformidade com a Lei n. 8.666/93.
23.2 - As comunicações oficiais referentes à presente contratação poderão ser realizadas através
de correio eletrônico corporativo ou envio de mensagem via aplicativo Whatsapp,  reputando-se
válidas as enviadas em correio eletrônico (e-mail) e ao número de celular incluído na proposta ou
documentos apresentados pela empresa.
23.3 - A ciência do ato será a data de confirmação da leitura do seu teor pelo destinatário, sendo
considerada válida, na ausência de confirmação, a comunicação na data do término do prazo de 2
(dois) dias úteis, contados a partir da data do seu envio.
 
24 - DA PUBLICAÇÃO
A eficácia da Ata de Registro de Preços fica condicionada à publicação resumida do instrumento
pela Administração, na Imprensa Oficial, a ser providenciado pela CONTRATANTE, nos termos do
parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 8.666/1993.
 
Jaru/RO, 24 de dezembro de 2020.
 

Ademilton Doria dos Santos
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Agricultura

 e Meio Ambiente SEMINFRAM
 

 
 
Elaborado por: Gilmara Moraes Barcelos
Assessora Técnica de Compras - SEGAP
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ANEXO II

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 205/PMJ/2020.

FORMULÁRIO DE PROPOSTA COMERCIAL
(Em Papel Timbrado da Empresa)

Nome de Fantasia:
Razão Social:
CNPJ:
Bairro:
Endereço:
Município: CEP:
Estado
Representante: CPF:
Telefone: E-mail:
Banco: Agência: Conta-corrente:
Optante pelo SIMPLES: (   )  SIM                                 (   )  NÃO

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT. MARCA
VALOR

UNITÁRIO
SUB-TOTAL

1) R$ R$

Valor total da proposta: R$ xx (xx reais).

OBSERVAÇÃO  :  A  PROPOSTA  DEVERÁ  CONTER  AS  ESPECIFICAÇÕES  CONFORME  AS  CONSTANTE  NO  TERMO  DE
REFERÊNCIA. 

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

Prazo de validade da proposta: 90 (Noventa dias contados da sua abertura mínimo).
Prazo de entrega (execução): xx (xx) dias, contados do efetivo recebimento da ordem de fornecimento.
Condições de pagamentos: conforme edital e seus anexos.
Forma de entrega: Terrestre.
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS REQUISITANTE, conforme Termo de Referência.
Garantia Legal: Conforme art. 24, do CDC.
Outras Garantias: Conforme Contrato.

Local e data: ____/__, xx de xx de 2020.
_____________________________________________
Assinatura do Representante Legal
      CARIMBO CNPJ:

CARIMBO CNPJ:
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ANEXO III

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 205/PMJ/2020.

PROCESSO Nº 1-10347/PMJ/2020.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº      /PMJ/2020

Pelo presente instrumento, o Município de Jaru (RO), através da Prefeitura Municipal, situada à Rua Raimundo Cantanhede, n°
1080 – Setor 02, neste ato representado pela Coordenadora de Registro de Preço, Sra. Bárbara Pereira e as empresas qualificadas no
Anexo Único desta Ata, resolvem Registrar Preços para futura e eventual  AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, sendo VEÍCULOS
0KM,  a fim de atender  as  necessidades  da  Secretaria  Municipal  de  Infraestrutura,  Agricultura  e  Meio  Ambiente  –  SEMINFRAM,
Secretaria Municipal  de Desenvolvimento Social – SEMDES, Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA e Secretaria Municipal de
Gabinete do Prefeito – SEGAP, e demais órgãos e setores ligados as mesmas, pertencente a Prefeitura Municipal de Jaru/RO, nas
quantidades estimadas no Anexo Único desta ata, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes nesta
Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, Decretos Municipais nº
12.016/2019 e suas alterações e em conformidade com as disposições a seguir.

1. DO OBJETO

1.1 Registro de Preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, sendo VEÍCULOS 0KM, a fim de atender
as necessidades  da Secretaria  Municipal  de  Infraestrutura,  Agricultura  e Meio Ambiente  – SEMINFRAM, Secretaria  Municipal  de
Desenvolvimento Social  – SEMDES, Secretaria Municipal  de Saúde – SEMUSA e Secretaria Municipal  de Gabinete do Prefeito –
SEGAP e demais órgãos e setores ligados as mesmas, pertencentes a Prefeitura Município de Jaru/RO, conforme descrito no Termo de
Referência (ANEXO I do edital).

2- DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

2.1. A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS terá prazo de vigência de até 12 (doze) meses a partir da data de sua publicação no Diário
Oficial dos Municípios de Rondônia / AROM.

3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. Caberá à Prefeitura Municipal a condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata
dele  recorrente  Decreto  (10.534/2018).  No  entanto,  a  alocação  de  recursos,  empenhamento,  análise  do  mérito  das  quantidades
adquiridas, bem como a finalidade pública na utilização dos materiais são de responsabilidade exclusiva do ordenador de despesas do
órgão requisitante. 

4. DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO

4.1. O preço, a quantidade, o fornecedor e a especificação do item registrado nesta Ata, encontram-se indicados no (ANEXO I) deste
instrumento.

5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

5.1. A DETENTORA do registro de preços se obriga, nos termos do Edital e deste instrumento, a:

5.1.1. Retirar a Nota de Empenho junto ao órgão solicitante, comparecer dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias,  para atender ao
objeto empenhado;

5.1.2. Realizar a entrega do objeto desta Ata, conforme prazo estabelecido no Termo de Referência e edital de licitações.

5.1.3. Não será admitida a entrega pela detentora do registro, de qualquer item, sem que esta esteja de posse da respectiva
nota de empenho, liberação de fornecimento, ou documento equivalente.

5.1.4. O objeto desta ata deverá ser fornecido parcialmente durante a sua  vigência, de acordo com as necessidades do órgão
requerente, nas quantidades solicitadas pelos mesmos.

6. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA E HORÁRIOS

6.1.  A  entrega  dá-se  com a emissão da Nota  de Empenho emitida  pela  Prefeitura  Municipal  de  Jaru/RO,  através  da Secretaria
requisitante  e  deverá  ocorrer  no  prazo  de 45 (quarenta  e  cinco)  dias  corridos contados  a  partir  do  recebimento  da  Ordem de
Fornecimento, podendo ser prorrogado por igual período se constatado e deferida a dilação de prazo.

6.2. Deverão ser entregues na sede da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Agricultura e Meio Ambiente - SEMINFRAM, localizada
na Rua Otaviano Neto, Nº. 4475 Setor 02. CEP: 76890-000 Jaru/RO, telefone (69) 3521 2923, em horário comercial de segunda a
sexta-feira, das 07h30min às 11h30min e das 13h30min ás 17h30min.
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6.3. Deverão ser entregues no endereço conforme solicitado e descrito na ordem de fornecimento, sob responsabilidade e controle do
órgão competente e da Secretaria.

6.4.  A entrega  deverá  ser  supervisionada  por  servidor  da  Prefeitura  Municipal  de  Jaru,  mediante  agendamento  de horário  a  ser
realizado pela contratada.

6.5. Os materiais 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 15 (quinze) dias, a contar da notificação da CONTRATADA, às suas
custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades, ISENTANDO A ADMINISTRAÇÃO DE QUAISQUER CUSTAS ADICIONAIS.

6.6. Das condições de recebimento:

6.6.1. A equipe será responsável pela anotação de todas as ocorrências e deficiências, entre outras anotações que julgar necessárias,
em relatório, que deverá ser emitido em duas vias. Uma via deverá ser arquivada na Secretaria interessada, para acompanhamento, e a
outra via deverá ser entregue à Contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas, quando o caso exigir.

6.6.2.  As exigências  da fiscalização e a atuação da Comissão de Recebimento de Materiais  em qualquer  etapa da execução do
contrato, em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada no que concerne o atendimento ao contrato.

6.6.3. Os produtos serão recebidos conforme a seguir:

A)  provisoriamente: de  posse  da  proposta  respectiva,  será  recebido  o  produto  para  verificação  de  especificações,  quantidade,
qualidade, prazos, preços, embalagens e outros dados pertinentes e, encontrada alguma irregularidade, será fixado prazo para sua
correção;

A.1. Atividade que consiste na verificação das informações contidas no Edital da licitação, Nota de Empenho e da Nota Fiscal. Esta
atividade está limitada à conferência de endereço,  CNPJ, validade do documento fiscal, embalagem e das quantidades que estão
sendo entregues.

A.2. Provisoriamente, nos termos do art. 73, inciso II, alínea a, da Lei Federal nº. 8.666/1993.

B) definitivamente: após recebimento provisório, será realizada conferência do produto precedida de avaliação técnica, envolvendo
testes de funcionamento e verificação do cumprimento de todos os requisitos previstos na especificação técnica e, estando de acordo
com a requisição emitida pelo CONTRATANTE, será efetivado o recebimento definitivo, com aposição de assinatura nas vias da nota
fiscal ou no documento auxiliar da NF-e (Danfe).

B.1. Consiste no desenvolvimento de atividades de inspeção e ensaios, para verificação e comprovação da qualidade dos produtos, em
relação às especificações técnicas, se necessário.

B.2. Definitivamente, nos termos do art. 73, inciso II, alínea b, do mesmo dispositivo legal.

6.6.4.  Na hipótese de o produto apresentar  irregularidade não sanada,  será reduzido a termo o fato e encaminhado à autoridade
competente para procedimentos inerentes à aplicação das penalidades.

6.6.5.  Os fornecedores  assumem o compromisso de substituir  os produtos  que apresentarem defeitos  de fabricação,  sempre que
notificado, o que será feito por meio de Ofício. A assinatura do canhoto da nota fiscal ou protocolo em outros documentos indica tão
somente o recebimento da mercadoria, sendo sua confirmação definitiva condicionada à conferência dos dados relacionados na nota
fiscal dos itens, relatórios ou outros documentos que se fizerem necessário.

6.6.6. Em conformidade com o art. 76 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, se no recebimento do objeto for constatada sua
execução de forma incompleta ou em desacordo com as condições avençadas, será interrompido o prazo de recebimento definitivo, até
que seja sanada a situação, nos termos do art. 69 da LLCA.

6.6.7. Caso o objeto seja REJEITADO, o termo de recebimento provisório perderá todos os efeitos jurídicos, inclusive o de purgação de
eventual mora contratual.

6.6.8.  Se  o  particular  realizar  a  substituição,  adequação  e/ou  reparos  necessários  dentro  do  prazo  estipulado,  será  recebido
provisoriamente pelos agentes acima mencionados e em definitivo, após constatar-se a conformidade em face dos termos pactuados.

6.6.9. A tratativa inicial entre a Prefeitura Municipal de Jaru e a Contratada se dará por meio do fiscal do contrato o qual, não logrando
êxito, comunicará, formalmente, ordenador de despesas para as providências legais.

6.6.10. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil do contratado em face da eventual existência de vícios
redibitórios.

6.6.11.  Caso se  verifique  que  não  se  mostra  possível  a  adequação  do  objeto  ou  que,  mesmo depois  de  concedido  prazo para
reparações, não foi alcançado o resultado esperado, será cabível a rescisão unilateral do Contrato, com base no que dispõe o art. 77
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c/c art. 78, inc. II,  da Lei n. 8.666/93, bem como a aplicação de penalidades, conforme o disposto no art. 87 da referida Lei, com
abertura de processo administrativo em que se garantirá o contraditório e a ampla defesa.

6.6.12. Todos os veículos deverão ser novos, de primeiro uso, não denotando uso anterior ou recondicionamento.

6.6.13.A emissão do recebimento definitivo não eximirá o fornecedor de suas responsabilidades,  nem invalidará ou comprometerá
qualquer reclamação que órgão contratante venha a fazer, baseada na existência de produto inadequado ou defeituoso.

6.6.14. Fica a contrata vinculada as condições de revisões e garantia previstas no item 21 do Termo de Referência.

6.7.  Fica a contratada vinculada, além as condições e obrigações estabelecidas no Contrato de Fornecimento, às exigências contidas
no TERMO DE REFERÊNCIA, independentemente de transcrição.

7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento será através de ordem bancária e depósito em conta corrente indicada pelo Contratada, à vista da fatura/nota fiscal
por  ele  apresentada,  devidamente  certificada,  sendo  efetuada  a  retenção  na  fonte  dos  tributos  e  contribuições  elencadas  nas
disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as legislações e instruções normativas vigentes,
observada ainda a ordem cronológica de sua exigibilidade.

7.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir da apresentação da fatura/nota fiscal.

7.3. A devolução da nota fiscal não aprovada, em hipótese alguma, servirá de pretexto para que a empresa detentora da Ata
suspenda quaisquer fornecimentos.

7.4. A Prefeitura, através dos órgãos requisitantes, providenciará o pagamento conforme Termo de Referência (ANEXO I), contados
a partir da data do recebimento efetivo dos produtos e do aceite da nota fiscal.

7.5.  O  pagamento  do  objeto  desta  licitação  será  efetuado  através  de  crédito  em  conta  corrente  do  licitante  vencedor,  após
apresentação da respectiva documentação exigida (regularidade referentes à Seguridade Social–INSS, Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço – FGTS, regularidade para com a Fazenda Municipal da Sede ou Domicilio da Licitante ou da Contratante) entre outras e
Nota Fiscal/Fatura, na tesouraria da Prefeitura Municipal de Jaru – Rondônia.

7.6. Para o caso de crédito em conta corrente, no texto da Nota Fiscal deverão constar as seguintes referências: 

 Nome do Banco;

 Número e Nome da Agência Bancário e o Número da Conta Corrente.

7.7. Considera-se data do pagamento o dia do depósito em conta com a respectiva emissão da ordem bancária;

7.8.  Havendo erro na Nota Fiscal de Venda ou Nota Fiscal de Venda/Fatura ou outra circunstância que desautorize a liquidação da
despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado até que a adjudicatária tome as medidas  saneadoras necessárias, não
cabendo correção do valor pactuado.

8.  DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS POR SECRETARIA

8.1. As despesas decorrentes correrão por conta das dotações orçamentárias que serão indicadas nos processos filhotes.           

9. DAS SANÇÕES NO CASO DE INADIMPLÊNCIA E DO CANCELAMENTO DO RP

9.1.  À contratada que, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas ou infringir os preceitos legais (ressalvados os casos
fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e comprovados), aplicar-se-ão as seguintes penalidades, conforme a natureza e
gravidade da falta cometida  e sem prejuízo  de outras  sanções pertinentes à espécie (prescritas  pelas Leis Federais  nº  8.666/93,
10.520/02 e demais normas cogentes).

I. Advertência;

II. Multa moratória, nos seguintes percentuais:

a) No atraso injustificado da entrega do objeto contratado, ou por ocorrência de descumprimento contratual, 0,33% (trinta e três
centésimos por cento) por dia sobre o valor total do empenho, limitado a 10% (dez por cento);

b) Nas hipóteses em que o atraso injustificado no adimplemento das obrigações seja medido em horas, aplicar-se-á mora de
0,33% (trinta e três centésimos por cento) por hora sobre o valor total do empenho, limitado a 10% (dez por cento);

c) No caso de atraso injustificado para substituição do objeto, 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor do empenho,
incidência limitada a 10 (dez) dias;
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d) Na hipótese de atraso injustificado para substituição do objeto, superior a 10 (dez) dias, 8% (oito por cento) sobre o valor do 
empenho.

e) Em caso de reincidência no atraso de que tratam as alíneas “a”, “b” e “c” quando da ocorrência do 3º (terceiro) atraso, poderá 
ser aplicada sanção mais grave prevista no inciso III deste item, concomitantes e sem prejuízo de outras cominações;

f) Caso a multa a ser aplicada ultrapasse os limites fixados nas alíneas “a” e “b”, poderá ser aplicada sanção mais grave
prevista no inciso III deste item, concomitantes e sem prejuízo de outras cominações;

III. Multa contratual, por inadimplemento absoluto das obrigações, nos seguintes percentuais:

a) Pelo descumprimento total, 20% sobre o valor contratado;

b) Pelo descumprimento parcial, até 10% sobre o valor do contrato, levando em consideração para fixação do valor final, a
relevância da parcela inadimplida – aplicável apenas em hipóteses excepcionais, devidamente fundamentadas;

c) Caracteriza-se  como inadimplemento  absoluto,  descumprimento  total,  a  hipótese  da  empresa se  recusar  a  formalizar  o
contrato no prazo estabelecido pela Contratante, durante a vigência do registro.

d) Na hipótese de atraso injustificado para substituição do objeto, superior a 10 (dez) dias, 8% (oito por cento) sobre do valor
registrado pela licitante.

IV. Suspensão Temporária de Participação em Licitação e Impedimento de Contratar com a Administração, prevista no artigo 87,
III da Lei nº 8.666/93, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

V. Impedimento de Licitar e Contratar com o Município de Jaru, previsto no art. 49º do Decreto Municipal nº 12.016/19, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos.

VI. Declaração de Inidoneidade Para  Licitar  e Contratar  com a Administração  Pública,  prevista  no  artigo  87,  IV,  da  Lei  nº
8.666/93.

9.1.1. A aplicação de quaisquer das penalidades ora previstas não impede a rescisão contratual.
 
9.1.2. A aplicação das penalidades será precedida da concessão de oportunidade para exercício da ampla defesa e do contraditório,
por parte do contratado, na forma da lei.

9.1.3. Reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada.

9.1.4.  As  multas,  aplicadas  após  regular  processo  administrativo,  serão  descontadas  dos  pagamentos  eventualmente  devidos  ao
Contratado. 

9.1.5. As empresas punidas com Impedimento de Licitar e Contratar com o Município de Jaru, Suspensão Temporária de Participação
em Licitação ou sejam declaradas Inidôneas para Licitar e Contratar com a Administração Pública, serão descredenciadas no SICAF

9.2. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa previa do interessado e recurso nos
prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

10. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO E FORNECIMENTO

10.1.  A Prefeitura Municipal de JARU convocará o (s) licitante (s) vencedor (es) para assinar a Ata de registro de Preços (minuta
Anexo III deste edital), o qual no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após sua convocação, deverá assinar a ata nos termos do
item 20.6. do edital.

10.2. A Ata de registro de Preços – ARP, que terá a validade de 12 (doze) meses consecutivos.

10.3. O prazo para assinatura da ata poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o
transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

10.4. Quaisquer vantagens apresentadas pelo licitante vencedor em sua proposta de preços, se pertinentes e aceitas pela administração,
poderão ser acrescentadas à contratação, passando a constituir-se uma obrigação para o contratado.

10.5. Ao assinar a Ata de Registro de Preço, a empresa obriga-se a executar o objeto da licitação conforme condições previstas no Edital
e  seus  Anexos  e  também  na  proposta  apresentada,  independente  de  transcrição,  prevalecendo,  no  caso  de  divergência,  as
especificações e condições deste Edital de Pregão Eletrônico.

10.6. Quando o licitante convocado para assinar a Ata de Registro de Preços não o fizer no prazo indicado, a Administração poderá
chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo, examinada, quanto ao objeto, valor ofertado e
habilitação, a aceitabilidade da proposta classificada, podendo, inclusive, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido
melhor preço, independentemente da cominação prevista no art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93.
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10.7. A recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preço ou o Contrato dentro do prazo estabelecido pela Administração
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeita a empresa as penalidades previstas no item 17 do edital. Sujeitando-
a ainda a penalidades legalmente estabelecidas (art. 7º, da Lei Federal nº 10.520/2002 e art. 87, da Lei Federal nº 8.666/93).

10.8. Constituem motivos para cancelamento da ata de registro de preços as situações referidas aos art. 77 e 78, da Lei Federal nº
8.666/93.

11.  DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. De acordo com art. 20, do Decreto Municipal 10.534/18 os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65,
da Lei Federal nº 8.666/93.

11.2. Quando o preço registrado se  tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão
gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

11.3. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso
assumido, sem aplicação de penalidade.

11.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação
original.

11.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados, e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão
gerenciador poderá:

11.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação
de penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes;

11.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação;

11.5.3. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder a revogação do item da ata de registro de preços,
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

12. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DO REGISTRO

12.1. Executar fielmente as obrigações decorrentes do instrumento convocatório, seus anexos, da proposta de preço e da Ata de
Registro de Preços a ser firmado, em conformidade com as cláusulas avençadas e normas vigentes, de forma a não interferir no bom
andamento da rotina de funcionamento do órgão adquirente;

12.2. Cumprir todas as orientações do órgão adquirente, para o fiel desempenho das atividades específicas;

12.3.  Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do órgão adquirente, prestando todos os esclarecimentos solicitados
de forma clara, concisa e lógica, atendendo prontamente às reclamações formuladas;

12.4. Arcar com as reclamações levadas ao seu  conhecimento  por parte da fiscalização, cuidando imediatamente das providências
necessárias para a correção, evitando repetição de fatos;

12.5. Relatar toda e qualquer irregularidade na entrega do objeto;

12.6. Manter preposto responsável pela execução do ajuste durante o seu período de vigência, para representá-la sempre que
for preciso, bem como manter ativos seus canais de atendimento, assim como informar ao órgão/setor competente eventuais
alterações de endereços (físicos ou eletrônicos) e telefone, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis;

12.6.1.  Considerar-se-á recebido  o e-mail  enviado pela administração que não houver  acusação de recebimento no prazo
máximo de 3 (três) dias úteis.

12.7. Manter seus empregados identificados por crachá e uniforme quando em trabalho, devendo substituí-los, imediatamente, caso
sejam considerados inconvenientes à boa ordem e às normas disciplinares do órgão adquirente.

12.8. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista
em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com
a Administração;

12.9. Assumir a responsabilidade  por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação  específica de acidentes do
trabalho,  quando  seus empregados forem vítimas na  execução  dos serviços ou  em conexão  com eles, ainda  que  ocorridos nas
dependências do órgão adquirente;
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12.10. Responder por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do órgão adquirente, quando ocasionados pelos
empregados da empresa durante a realização do evento;

12.11. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração praticada por seus empregados, quando da realização da
entrega do Objeto. Comunicar ao fiscal designado pelo órgão adquirente, por escrito, qualquer anormalidade ou impropriedade
verificada e pr estar  os  esclarecimentos necessários,  para  deliberação  e eventuais mudanças dos  detalhes por  parte do órgão
adquirente, durante o planejamento do evento;

12.12. Manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços as condições de habilitação exigidas no Edital;

12.13. Atender aos dispositivos do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, no que couber.

13. DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS REQUISITANTES

13.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais;

13.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os objetos desta Ata entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor;

13.3. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos objetos desta Ata;

13.4. Efetuar o pagamento à (s) contratada (s) de acordo com as condições de preços e prazos estabelecidos no edital e ata de
registro de preços;

13.5. Nenhum pagamento será efetuado à detentora, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será
gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

13.6. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

14. DO REALINHAMENTO DE PREÇO

14.1. Somente em casos excepcionais, nas hipóteses legalmente admitidas e consideradas os preços de mercado, é que será
concedido Realinhamento de Preços, conforme art. 17, do  n° 7.892/2013 observadas às disposições contidas na           a  l  íne      a      “d      ”      d     o          in      
c      i  s  o II do caput do ar  t  .   65, da Lei Federal   nº 8.  666/93.

14.2. O realinhamento  de  preços  poderá  ser  arguido  por iniciativa do  detentor  do registro, neste caso  deverá  ser  anexada provas
documentais, em originais ou cópias autenticadas que comprovem a motivação do ato, como por exemplo N. F. de seus fornecedores,
e/ou órgãos Oficiais que divulgam preços.

14.3. De posse da pesquisa de mercado feita pelo Setor  de Cotação e de todos os documentos hábeis  para análise a Gerência
responsável pelo Registro de Preço, verificará se houve majoração entre o preço registrado na Ata e o novo preço de mercado, onde
sugerirá deferimento, indeferimento ou deferimento parcial do pedido, passando a apreciação da Assessoria Jurídica para parecer, e
após este, a autoridade competente para deliberação.

14.4. O pedido de realinhamento  não isenta a detentora de posse  da Autorização de Fornecimento  de continuar a fornecer os
materiais já solicitados e no curso do pleito de realinhamento.

14.5. A vigência do realinhamento será a partir do primeiro dia útil subsequente ao deferimento do pedido e publicação do mesmo no
Diário Oficial dos Municípios/AROM, e outros, no que couber.

14.6. O acompanhamento da evolução dos preços do objeto deste certame será feito pela Gerência Responsável, mediante pesquisa
trimestral ou em prazo menor, efetuada entre os fornecedores locais e aquisições efetuadas pela Administração pública. A
pesquisa poderá ser realizada sempre que for solicitado, ou sempre que a situação de mercado assim exigir.

14.7. Em qualquer caso, a revisão aprovada não poderá ultrapassar o preço praticado no  mercado e deverá manter a diferença
percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente a época do registro.

14.8. Os preços registrados e realinhados serão publicados no Diário Oficial dos Municípios, trimestralmente, procedimento este
da Gerência Responsável pelo Registro de Preço.

15. RESCISÃO CONTRATUAL / ARP:

15.1. São motivos para a rescisão do presente Contrato/ARP, nos termos do art. 78, da Lei Federal nº 8.666, de 1993: 

a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

c) A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da entrega do Objeto, nos prazos
estipulados; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65iid
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65iid
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65iid
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d) O atraso injustificado do início da entrega do objeto;

e) A paralisação da entrega, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da DETENTORA com outrem, a cessão ou transferência, total
ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas nesta ARP;

g) O desatendimento às determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua exec ução,
assim como as de seus superiores;

h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1odo art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993;

i) A decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil;

j) A dissolução da sociedade, ou falecimento da CONTRATADA;

k) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução do Contrato;

l) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade
da esfera administrativa a que está subordinada a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o
Contrato;

m) A supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do limite
permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993;

n) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em
caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna, guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o
mesmo prazo, independentemente do  pagamento  obrigatório  de  indenização  pelas  sucessivas  e  contratualmente
imprevistas  desmobilizações, mobilizações e outras previstas, assegurada à CONTRATADA, nesses casos, o direito de
optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação;

o) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, decorrentes do fornecimento, ou
parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna
ou guerra,  assegurada à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão de cumprimento de suas obrigações,  até que
seja normalizada a situação;

p) A não liberação, por parte da Administração, do objeto para execução de entrega, nos prazos contratuais;

q) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;

r) O descumprimento do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei Federal nº 8.666, de 1993, sem prejuízo das sanções penais
cabíveis. 

s) Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos,  assegurado o contraditório e a ampla defesa. A
rescisão deste Contrato poderá ser:

a) Determinada  por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII  desta
cláusula;

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniência para a Administração;
c) Judicial, nos termos da legislação;
d) A rescisão administrativa  ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada  da autoridade

competente.  e. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII desta cláusula, sem que haja culpa da
CONTRATADA, será esta ressarcida  dos prejuízos regularmente comprovados que  houver sofrido, tendo ainda direito a
pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.

e) A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução da garantia contratual para ressarcimento
da CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizações a ela devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes
do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento. 

f) O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso:

1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

3. Indenizações e multas.

16. DO CADASTRO RESERVA:

16.1. Nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013 a ordem de classificação dos licitantes cadastrados deverá
ser respeitada nas contratações e somente será utilizada caso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro
cancelado.

17 DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES:

17.1.  Os órgãos  participantes  desta ata são os constantes  do TERMO DE REFERÊNCIA elaborado pela  Secretaria Municipal  de
Infraestrutura, Agricultura e Meio Ambiente - SEMINFRAM, parte integrante do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 205PMJ/2020.
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18. DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações de que deles poderão advir, facultada a
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada à Detentora do registro de preços a preferência em
igualdade de condições.

18.2. Fica a Detentora ciente que a publicidade da ata de registro de preços na imprensa oficial terá efeito de compromisso nas
condições ofertadas e pactuadas na proposta apresentada à licitação.

18.3.  A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes,  suas alterações e rescisões obedecerão ao art.  20, do Decreto
Municipal 10.534/18 e, Lei nº 8.666/93, demais normas complementares e disposições desta Ata e  do Edital que a precedeu,
aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos.

18.4. Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais: o Edital de Licitação e seus anexos, bem como, o ANEXO ÚNICO
desta ata que contém os preços registrados e respectivos detentores.

18.5. Aplica-se à presente ARP, ao disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Decretos Federais nº 3.555/2000 e 5.450/2005, Decretos
Municipais nº 9.323/2016 e 12.016/2019, subsidiariamente a Lei Federal 8.666/1993 com suas alterações, CF/1988, bem como a LC nº
123/2006 e suas alterações, Código de Defesa do Consumidor e demais normas legais cabíveis, independente de transcrição.

Fica eleita a Prefeitura Municipal de Jaru/RO para dirimir as eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste.

ÓRGÃO GERENCIADOR:
____________________________________________
Gerência Sistema de Registro de Preços. 

EMPRESA(S) DETENTORA(S): 

 (Representante / Nome / CNPJ)
Qualificada(s) no ANEXO ÚNICO desta Ata
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ANEXO IV

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 205/PMJ/2020
TERMO DE COMPROMISSO

(Em Papel Timbrado da Empresa)
AO
PREGOEIRO e EQUIPE DE APOIO,

Pelo  presente,  a  empresa  x  (razão social)   x  ,  inscrita  no  CNPJ/MF nº  x  (nº)  x,  com sede  administrativa  na  x  (endereço
completo ) x,  neste ato representado por x (nome complete) x, CPF nº x (nº) x, propomo-nos a entregar/executar o x (objeto
resumido)  x de  que  trata  o  Edital  de  PREGÃO  ELETRÔNICO  Nº  205/PMJ/2020,  pelos  preços  constantes  da  nossa
PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE “1”, e de acordo com os Quantitativos especificados no Edital e seus Anexos.

DECLARAMOS, sob as penas da LEI: 

F  ATO         S  UP  E  R  V      EN  I  E  N  TE  
a) Que até a presente data, não existe  FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS para habilitação no presente processo
licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 55, inciso XIII, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações. 

ACEITAÇÃO DO EDITAL
b) Que examinamos o Edital e seus Anexos e ACEITAMOS todas as condições e exigências, em todas as fases da licitação. 

FIRMAR CONTRATOS DELA ORIUNDOS
c). Que concordamos  em  FIRMAR CONTRATOS  dela oriundos do objeto da licitação pelo (s) preços ofertados mantendo
todas as condições. 

E  M      P  REG  ABILIDADE DE   MENOR  
d) Que não utilizamos em nosso funcional a mão-de-obra de MENORES DE IDADE, nas idades e condições elencadas no
inciso XXXIII, Art. 7º da Constituição Federal, em conformidade com a Lei Federal nº 9.854/99. 

EM  PREGABILIDADE DE   SERV  IDO  R   PÚBLICO
e)  Que  não  existe,  em  nosso  quadro  de  empregados,  SERVIDORES  PÚBLICOS exercendo  funções  de  gerência,
administração ou tomada de decisão, na forma do art. 9º, inciso III da Lei Federal nº 8.666/93.

GRAU DE PARENTESCO
f)  Que  não  possuo  parentesco  consanguíneo ou  afim,  até  3°  grau,  com  quaisquer  pessoas  ligadas  à  PREFEITURA
MUNICIPAL DE JARU.

AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS
g) Que os documentos contidos nos envelopes 01 e 02 são AUTÊNTICOS. 

ENCARGOS, TRIBUTOS E DESPEAS INERENTES AO OBJETO
h)  Que  todos  os  ENCARGOS,  despesas  com mão-de-obra  e,  todos  os  tributos  e  encargos  fiscais,  sociais,  trabalhistas,
previdenciários  e  comerciais  e,  ainda,  os  gastos  com transporte/frete  e  acondicionamento  dos  produtos  em embalagens
adequadas estão inclusos no preço ofertado.

INVIOLABILIDADE DAS EMBALAGENS E PRAZOS DE VALIDADES
i) Que as mercadorias serão entregues em EMBALAGENS ORIGINAIS e dentro do PRAZO DE VALIDADE de no mínimo 90
(noventa) dias corridos, contados da data de entrega, se outro não estiver especificado.

DA GARANTIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA
j) Que a empresa prestará garantia legal, no Estado de Rondônia, nos termos do Código do Consumidor, inclusive quanto à
troca de produto e prestará a assistência técnica necessária e cabível ao objeto, sem custos adicionais.

Por ser expressão da verdade, firmo e assino o presente.

Local e data:     de       de 2020.
_____________________________________________
Assinatura do Representante Legal

      CARIMBO CNP
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ANEXO V

MINUTA DO CONTRATO DO Nº      /PMJ/2020

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JARU/RO E A EMPRESA      .

De um lado, a  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  JARU,  Estado  de  Rondônia, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ/MF nº  04.279.238/0001-59,  situada à Rua Raimundo Cantanhede nº  1080 setor  02,  na cidade de Jaru,  Estado de
Rondônia, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. João Gonçalves S. Junior,  brasileiro, portador da Cédula de
Identidade RG nº        SSP/      e CPF nº       , residente e domiciliada na cidade de Jaru/RO, doravante denominado
CONTRATANTE, e de outro, a empresa       , CNPJ/MF      , situada à Rua       , nº       , Bairro       , na cidade de
     , Estado de       , denominada  CONTRATADA, representada por       , CPF nº        e RG nº       /SSP/     , em
conformidade com a Licitação Pregão Eletrônico nº  205/PMJ/2020, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem como objeto a AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0KM MODELO       para atender as necessidades
da  Secretaria  Municipal  de  Infraestrutura,  Agricultura  e  Meio  Ambiente  -  SEMINFRAM,  Secretaria  Municipal  de
Desenvolvimento Social - SEMDES, Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA e Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito
- SEGAP, todas pertencentes ao Município de Jaru/RO.

1.2. O veículo deverá ter as seguintes especificações: 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO CONTRATO E OS CASOS OMISSOS

2.1. O respaldo jurídico do presente Contrato encontra-se consubstanciado na Lei Federal nº 8.666/93, alterada pelas Leis nº
8.883/94 e 9.648/98, Lei Federal nº 10.520/02, no Edital de Pregão Eletrônico nº 205/PMJ/2020, nos autos nº 10347/PMJ/2020
e Processo Filhote      /PMJ/2020.

2.2.  Os  casos  omissos,  por  ventura  existentes,  serão  comunicados  ao  Excelentíssimo  Senhor  Prefeito  Municipal  que  o
encaminhará à Procuradoria Geral do Município de Jaru/RO para se pronunciar, preservando-se o direito da CONTRATADA,
sem prejuízo da prevalência do interesse público.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA ASSINATURA DO CONTRATO

3.1. A CONTRATADA, com base no art. 64 “caput” da lei nº 8.666/93, tem prazo de 48 (quarenta e oito) horas para assinar o
contrato,  contados  a  partir  da  convocação,  sob  pena  de  decair  o  direito  à  contratação  sem  prejuízo  das  sanções
administrativas legalmente previstas na mesma lei.

4. CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

4.1. Constituem obrigações da CONTRATADA:

4.1.1. Cumprir fielmente o que estabelece o edital e seus anexos;

4.1.2. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, sociais e comerciais resultantes da contratação e da execução do
objeto;

4.1.3. Proceder a entrega dos bens, de forma a não serem danificados durante a operação de transporte e carga e descarga,
assinalando na embalagem (se houver)  a  marca,  destino  e quando  for  o caso,  o número da Licença de Importação ou
documento equivalente, com as especificações detalhadas ou documento equivalente, para conferência;

4.1.4.  Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações e demandas decorrentes de danos, sejam por culpa da
empresa  ou  de  qualquer  de  seus  empregados  e/ou  prepostos,  obrigando-se  consequentemente  por  quaisquer
responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhes venham a serem exigidos por força de lei, ligados ao
cumprimento do objeto deste contrato;

4.1.5. Orientar tecnicamente os responsáveis pela execução do objeto, fornecendo os esclarecimentos necessários ao seu
perfeito funcionamento;
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4.1.6.  Atender  prontamente  às solicitações da CONTRATANTE acerca do objeto e prestar  os esclarecimentos que forem
necessários;

4.1.7. Entregar os bens tecnologicamente atualizados, no caso de descontinuidade de fabricação dos bens que foram cotados;

4.1.8. Garantir a titularidade de todo e qualquer direito de propriedade industrial envolvido nos bens e peças, assumindo a
responsabilidade por eventuais ações e/ou reclamações, de modo a assegurar à CONTRATANTE a plena utilização dos bens
adquiridos ou a respectiva indenização;

4.1.9. Responder pelos danos de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a CONTRATANTE,
em razão de acidentes, ação ou omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir;

4.1.10. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes na entrega do objeto, inclusive quanto às redes de serviços públicos, o uso
indevido  de patentes,  e  ainda,  por  fatos  de que  resultem as  destruições  ou danificações  do objeto,  estendendo-se essa
responsabilidade até a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo e a integral liquidação de indenização acaso devida a
terceiros;

4.1.11. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que
se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções;

4.1.12. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da execução do contrato, inclusive fretes e tributos e quaisquer
outras que forem devidas;

4.1.13. Responsabilizar-se também pelo pagamento de seguros, impostos, taxas, serviços, encargos sociais e trabalhistas, e
quaisquer despesas referentes aos bens, inclusive licença em repartições públicas e registros, se necessário;

4.1.14. Providenciar a identificação individual de seus empregados que transitarem nas dependências da CONTRATANTE,
quando da execução/entrega do objeto, através de uniforme e/ou crachá;

4.1.15.  Comunicar  por  escrito  à  CONTRATANTE  sobre  qualquer  anormalidade  de  caráter  urgente,  além  de  prestar  os
esclarecimentos que julgar necessário;

4.1.16.  Mante,  durante  a execução do contrato  e em compatibilidade com as obrigações  assumidas,  todas  as condições
exigidas para habilitação no certame;

4.1.17. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes
do trabalho, quando em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no decorrer da execução do objeto ou
mesmo em conexão com eles, ainda que acontecido na dependência da CONTRATANTE;

4.1.18. Indicar e-mail e número de WhatsApp (com confirmação de leitura ativada) oficiais, para facilitar a comunicação entre
CONTRATADA e CONTRATANTE;
 
4.1.19. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e
trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo
empregatício com a CONTRATANTE.

4.2. Constituem obrigações da CONTRATANTE:

4.2.1. Prestar as informações e os esclarecimentos necessários que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

4.2.2. Vistoriar a entrega do objeto o prazo de até 03 (três) dias úteis;

4.2.3. Recusar os produtos que estejam fora das especificações e qualificações mínimas exigidas pelo edital e seus anexos;

4.2.4. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer alteração relacionada com o objeto deste contrato;

4.2.5. Efetuar o pagamento mediante emissão de Nota Fiscal e Relatório devidamente certificado pela Secretaria interessada. 

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE ENTREGA E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

5.1.  O  objeto  deverá  ser  entregue  na  sede  da  Secretaria  Municipal  de  Infraestrutura,  Agricultura  e  Meio  Ambiente  -
SEMINFRAM, localizada na Rua Otaviano Neto, nº 4475, Setor 02, CEP: 76890-000, na cidade de Jaru/RO, telefone (69)
3521-2923, em horário comercial de segunda à sexta-feira, das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min.
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5.2. A entrega deverá ser supervisionada por servidor da CONTRATANTE, mediante agendamento de horário a ser realizado
pela CONTRATADA.

5.3. A entrega dá-se mediante nota de empenho emitida pela CONTRATANTE, através da Secretaria requisitante, e deverá
ocorrer no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento da ordem de fornecimento, podendo
ser prorrogado por igual período se deferida a dilação de prazo pela CONTRATANTE.

5.4. O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no termo de
referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da CONTRATADA, às
suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades, isentando a administração de quaisquer custas adicionais.

6. CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES PARA RECEBIMENTO DO OBJETO

6.1. Uma equipe designada pela CONTRATANTE será responsável  pela anotação de todas as ocorrências e deficiências,
entre  outras  anotações  que  julgar  necessárias,  em relatório  que  deverá  ser  emitido  em duas  vias.  Uma via  deverá  ser
arquivada na Secretaria interessada para acompanhamento e a outra via deverá ser entregue à CONTRATADA, objetivando a
imediata correção das irregularidades apontadas, quando o caso exigir.

6.2. As exigências da fiscalização e a atuação da Comissão de Recebimento de Materiais em qualquer etapa da execução do
contrato, em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne o atendimento
ao contrato.

6.3. O objeto será recebido da seguinte forma:

6.3.1.  Provisoriamente: de  posse  da  proposta  respectiva,  será  recebido  o  produto  para  verificação  de  especificações,
quantidade,  qualidade,  prazos,  preços,  embalagens  e outros dados  pertinentes  e,  encontrada alguma irregularidade,  será
fixado prazo para sua correção.

I. Atividade que consiste na verificação das informações contidas no edital da licitação, nota de empenho e da nota
fiscal. Esta atividade está limitada à conferência de endereço, CNPJ, validade do documento fiscal, embalagem e
das quantidades que estão sendo entregues.

a) Provisoriamente, nos termos do art. 73, inciso II, alínea “a” da Lei Federal nº 8.666/1993.

6.3.2. Definitivamente: após recebimento provisório, será realizada conferência do produto precedida de avaliação técnica,
envolvendo testes de funcionamento e verificação do cumprimento de todos os requisitos previstos na especificação técnica e,
estando de acordo com a requisição emitida pelo CONTRATANTE, será efetivado o recebimento definitivo, com aposição de
assinatura nas vias da nota fiscal ou no documento auxiliar da NF-e (Danfe).

I. Consiste no desenvolvimento de atividades de inspeção e ensaios, para verificação e comprovação da qualidade dos
produtos, em relação às especificações técnicas, se necessário.

a) Definitivamente, nos termos do art. 73, inciso II, alínea “b” do mesmo dispositivo legal.

6.4. Na hipótese de o produto apresentar irregularidade não sanada, será reduzido a termo o fato e encaminhado à autoridade
competente para procedimentos inerentes à aplicação das penalidades.

6.5. A CONTRATADA assume o compromisso de substituir os produtos que apresentarem defeitos de fabricação, sempre que
notificada por meio de ofício. 

6.6.  A  assinatura  do  canhoto  da  nota  fiscal  ou  protocolo  em outros  documentos  indica  tão  somente  o  recebimento  da
mercadoria, sendo sua confirmação definitiva condicionada à conferência dos dados relacionados na nota fiscal, relatórios ou
outros documentos que se fizerem necessário.

6.7.  Se no recebimento do objeto for  constatada sua execução de forma incompleta ou em desacordo com as condições
avençadas, será interrompido o prazo de recebimento definitivo, até que seja sanada a situação.

6.8. Caso o objeto seja rejeitado, o termo de recebimento provisório perderá todos os efeitos jurídicos, inclusive o de purgação
de eventual mora contratual.

6.9.  Se o particular realizar a substituição, adequação e/ou reparos necessários dentro do prazo estipulado, será recebido
provisoriamente pelos agentes acima mencionados e em definitivo, após constatar-se a conformidade em face dos termos
pactuados.

6.10. A tratativa inicial entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA se dará por meio do fiscal do contrato o qual, não logrando
êxito, comunicará formalmente o ordenador de despesas para as providências legais.
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6.11.  O recebimento  provisório  ou  definitivo  não  exclui  a  responsabilidade  civil  da  CONTRATADA em face  da  eventual
existência de vícios redibitórios.

6.12. Caso se verifique que não se mostra possível a adequação do objeto ou que, mesmo depois de concedido prazo para
reparações, não foi alcançado o resultado esperado, será cabível a rescisão unilateral do contrato, bem como a aplicação de
penalidades legalmente previstas, com abertura de processo administrativo em que se garantirá o contraditório e a ampla
defesa.

6.13. Todos os veículos deverão ser novos, de primeiro uso, não denotando uso anterior ou recondicionamento.

6.14.  A  emissão  do  recebimento  definitivo  não  eximirá  a  CONTRATADA de  suas  responsabilidades,  nem  invalidará  ou
comprometerá qualquer reclamação que órgão contratante venha a fazer, baseada na existência de produto inadequado ou
defeituoso.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. O valor do presente contrato estará vinculado a demanda do órgão gestor responsável pelo processo filhote, por meio da
emissão de ordem de fornecimento ou serviço e a respectiva nota de empenho que acobertará a despesa.  

7.2. O pagamento será realizado através de ordem bancária e depósito em conta corrente indicada pela CONTRATADA, à
vista da fatura/nota fiscal por ela apresentada e devidamente certificada, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e
contribuições  elencadas  nas  disposições  determinadas  pelos  órgãos  fiscais  e  fazendários,  em  conformidade  com  as
legislações e instruções normativas vigentes, observada ainda a ordem cronológica de sua exigibilidade.

7.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir da entrega do objeto e mediante
apresentação da fatura/nota fiscal.

7.4. A fatura/nota fiscal deverá descrever de forma circunstanciada a descrição dos produtos/materiais e valores conforme o
empenho.

7.5. A fatura/nota fiscal de serviço e de aquisição de peças/acessórios deverá ser expedida separadamente uma da outra.

7.6. Deve acompanhar a fatura toda a documentação necessária à comprovação de que a CONTRATADA se mantém regular
em todas as condições previstas para habilitação no certame.

7.7. O pagamento somente será efetuado se houver o aceite/certificação da Comissão de Recebimento na fatura/nota fiscal. 

7.8. Se a fatura/nota fiscal não for apresentada ou for apresentada em desacordo ao contratado e com irregularidades, o prazo
para  o  pagamento  será  interrompido  até  que  a  CONTRATADA  providencie  as  medidas  saneadoras  necessárias  à  sua
regularização formal, não implicando qualquer ônus para a Prefeitura.

7.9. Saneadas a irregularidades, o prazo de pagamento será contado do início a partir da data de protocolo da comunicação
escrita da regularização das falhas e omissões pela CONTRATADA, tudo em conformidade com que dispõe sobre a ordem
cronológica de pagamentos no âmbito do Departamento Financeiro da Prefeitura Municipal de Jaru/RO.

7.10. Considerar-se-á como sendo a data do pagamento a data de emissão da ordem bancária.

7.11. A nota fiscal ou nota fiscal-fatura deverá ser entregue na sede do CONTRATANTE, aos cuidados do fiscal do contrato.

8. CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

8.1. As despesas correrão conforme as dotações orçamentárias a serem empenhadas nos respectivos processos filhotes.

9. CLÁUSULA NONA - DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO E/OU TRANSFERÊNCIA

9.1. O presente contrato, em hipótese alguma, poderá ser objeto de cessão, subcontratação ou transferência no todo ou em
parte.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

10.1.  O  acompanhamento  e  a  fiscalização  do  objeto  deste  contrato  serão  exercidos  por  meio  de  um  representante
(denominado Fiscal) e um substituto, designados pela CONTRATANTE, aos quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e
avaliar a execução, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for
necessário  à  regularização  das  faltas,  falhas,  problemas  ou  defeitos  observados,  e  os  quais  de  tudo  darão  ciência  à
CONTRATADA, conforme determina o art. 67, da Lei nº 8.666/1993, e suas alterações.
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10.2.  Não obstante  ser  a  CONTRATADA a única  e  exclusiva  responsável  pela  execução do serviço,  a CONTRATANTE
reserva-se o direito de,  sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e
completa fiscalização.

10.3. Cabe à CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigências do fiscal ou do substituto
inerentes ao objeto deste contrato, sem que disso decorra qualquer ônus extra para a CONTRATANTE, não implicando essa
atividade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da CONTRATANTE, que é
total e irrestrita em relação ao serviço executado, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha,
problema, irregularidade ou desconformidade observada na execução do contrato.

10.4.  A  atividade  de  fiscalização  não  resultará,  tampouco,  e  em  nenhuma  hipótese,  em  corresponsabilidade  da
CONTRATANTE ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes.

10.5.  A  prestação  do  serviço  contratado,  deverá  estar  rigorosamente  dentro  das  normas  vigentes  e  das  especificações
estabelecidas  pelos  órgãos  competentes  e pela  CONTRATANTE,  sendo que  a  inobservância  desta  condição implicará a
recusa  do  mesmo,  bem  como o  seu  devido  refazimento  e/ou  adequação/substituição,  sem  que  caiba  à  CONTRATADA
qualquer tipo de reclamação ou indenização.

10.6. As decisões e providências que ultrapassem a competência do fiscal do contrato serão encaminhadas à autoridade
competente da CONTRATANTE para adoção das medidas convenientes, consoante disposto no § 2º, do art. 67, da Lei nº
8.666/93.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1.  Caso  a  CONTRATADA,  sem  justa  causa,  não  cumprir  as  obrigações  assumidas  ou  infringir  os  preceitos  legais
(ressalvados  os  casos  fortuitos  ou  de  força  maior,  devidamente  justificados  e  comprovados),  aplicar-se-ão  as  seguintes
penalidades, conforme a natureza e gravidade da falta cometida e sem prejuízo de outras sanções pertinentes à espécie
(prescritas pelas Leis Federais nº 8.666/93, 10.520/02 e demais normas cogentes):

I. Advertência.

II. Multa moratória, nos seguintes percentuais:

a) No atraso injustificado da entrega do objeto contratado, ou por ocorrência de descumprimento contratual,  0,33%
(trinta e três centésimos por cento) por dia sobre o valor total do empenho, limitado a 10% (dez por cento).

b) Nas hipóteses em que o atraso injustificado no adimplemento das obrigações seja medido em horas, aplicar-se-á
mora de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por hora sobre o valor total do empenho, limitado a 10% (dez por
cento).

c) No caso de atraso injustificado para substituição do objeto, 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor do
empenho, incidência limitada a 10 (dez) dias.

d) Na hipótese de atraso injustificado para substituição do objeto, superior a 10 (dez) dias, 8% (oito por cento) sobre o
valor do empenho.

e) Em caso de reincidência no atraso de que tratam as alíneas “a”, “b” e “c” quando da ocorrência do 3º (terceiro)
atraso, poderá ser aplicada sanção mais grave prevista no inciso III deste item, concomitantes e sem prejuízo de
outras cominações.

f) Caso a multa a ser aplicada ultrapasse os limites fixados nas alíneas “a” e “b”, poderá ser aplicada sanção mais
grave prevista no inciso III deste item, concomitantes e sem prejuízo de outras cominações.

III. Multa contratual, por inadimplemento absoluto das obrigações, nos seguintes percentuais:

a) Pelo descumprimento total, 20% sobre o valor contratado.

b) Pelo descumprimento parcial, até 10% sobre o valor do contrato, levando em consideração para fixação do valor
final,  a  relevância  da  parcela  inadimplida  –  aplicável  apenas  em  hipóteses  excepcionais,  devidamente
fundamentadas.

c) Caracteriza-se como inadimplemento absoluto, descumprimento total, a hipótese da empresa se recusar a formalizar
o contrato no prazo estabelecido pela Contratante, durante a vigência do contrato.

IV. Suspensão Temporária de Participação em Licitação e Impedimento de Contratar com a Administração, prevista no
artigo 87, III da Lei nº 8.666/93, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

V. Impedimento de Licitar e Contratar com o Município de Jaru, previsto no art. 49º do Decreto Municipal nº 12.016/19,
pelo prazo de até 5 (cinco) anos.
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VI. Declaração de Inidoneidade Para Licitar e Contratar com a Administração Pública, prevista no art. 87, IV da Lei nº
8.666/93.                                                              

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

11.3.  A  aplicação  das  penalidades  será  precedida  da  concessão  de  oportunidade  para  exercício  da  ampla  defesa  e  do
contraditório, por parte da CONTRATADA, na forma da lei.

11.4. Reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada.

11.5. As multas, aplicadas após regular processo administrativo, serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos a
CONTRATADA.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

12.1. O presente contrato terá sua vigência adstrito ao crédito orçamentário.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO

13.1. A inexecução total  ou parcial, pela CONTRATADA, das obrigações estabelecidas no presente contrato enseja a sua
rescisão, resguardando-se ao CONTRATANTE o direito de promover contratações para a entrega dos materiais sem prejuízo
das demais medidas cabíveis.

13.2. Além de sua inexecução total ou parcial, constituem motivos para a rescisão deste contrato:

a) O cumprimento irregular das cláusulas contratuais, inclusive o atraso em relação aos prazos estabelecidos; 

b) O atraso injustificado na entrega dos materiais, objeto deste contrato, sem justa causa e sem prévia comunicação ao
CONTRATANTE;

c) A decretação de falência da empresa ou a instauração de insolvência civil;

d) A dissolução da sociedade ou falecimento dos sócios da CONTRATADA;

e) Razões de interesse público, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está
subordinado a CONTRATADA;

f) Ocorrência de caso fortuito ou força maior impeditiva da execução deste contrato, regularmente comprovada nos
autos.

13.3. A rescisão do presente contrato também poderá ocorrer nos seguintes casos:

a) Determinado por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art.
78 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

b) Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE.

c) Judicial, nos termos da legislação.

13.4. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

13.5. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a
ampla defesa.

13.6. Na ocorrência de rescisão unilateral, nenhum ônus recairá sobre a CONTRATANTE, em virtude desta decisão, salvo os
casos previstos na Lei nº 8.666/93.

13.7. Os motivos e a disciplina de rescisão especificada nesta cláusula não afastam a incidência dos artigos 78, 79 e 80 da Lei
nº 8.666/93, que serão aplicáveis em sua inteireza ao presente contrato. 

13.8. Na hipótese de rescisão serão assegurados à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ALTERAÇÃO

14.1. Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no art. 65 da Lei nº 8.666/93, inclusive
acerca do reajuste de preço, desde que devidamente justificado e comprovado.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VINCULAÇÃO
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15.1. Fica o presente contrato vinculado ao Edital de Pregão Eletrônico nº 205/PMJ/2020 e a proposta de preços constante no
Processo nº 10347/PMJ/2020 e suas partes integrantes, em conformidade com o art. 55, inciso XI da Lei 8.666/83.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

16.1. As partes elegem o Foro do Município de Jaru (RO), como único competente para dirimir as questões que porventura
surgirem na execução do presente Contrato, com renúncia expressa por qualquer outra, por mais que privilegiado que seja.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

17.1. O extrato deste contrato será divulgado em até 20 (vinte) dias da data de sua assinatura exclusivamente no Diário Oficial
dos Municípios do Estado de Rondônia/AROM, acessível em: http://www.diariomunicipal.com.br/arom/pesquisar. 

Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente contrato, que depois de lido e achado conforme, é assinado
pelas artes e pelas testemunhas, dele sendo extraídas as cópias necessárias para seu fiel cumprimento, todas de igual teor e
forma, devidamente certificadas pela Procuradoria Geral do Município de Jaru/RO.

Jaru (RO),       de       de 2020.

_____________________________________
JOÃO GONÇÃOVES S. JUNIOR

Prefeito Municipal

_____________________________________
CONTRATADA _________________________________

1ª Testemunha

_________________________________

2ª Testemunha


	 ANEXO III
	 ANEXO IV

		2020-12-28T12:01:45-0300
	Brasil
	OLEK AUGUSTO NIEDZWIECKI MAGALHAES
	Assinador Serpro




