ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALE DO PARAÍSO
Lei de Criação nº 367 de 13/02/1992
Comissão Permanente de Licitação - CPL
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EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
Participação exclusiva para MEI, ME e EPP.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/CPL/2020
PROCESSO Nº 1-339/SEMECE/2020
TIPO: MENOR PREÇO UNITARIO.
OBJETO : Aquisição de materiais com instalação para o sistema de monitoramento por câmeras no

qual irá atender as necessidades das Escolas Municipais: Centro de Educação Infantil Pequeno
Paraíso, Centro Educacional Professora Maria Matilde, EMEF Professora Ivonete Venâncio e
EMEF Jorge Teixeira, Relacionados no Termo de Referência.
VALOR MÁXIMO A SER LICITADO: R$ 35.618,17 (trinta e cinco mil, seiscentos e dezoito reais e

dezessete centavos)
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29.04.2020 às 09:00 hs (Nove Horas) Hora local.
PREAMBULO
O MUNICÍPIO DE VALE DO PARAÍSO/RO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº
63.786.990/0001-55, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. Charles Luis Pinheiro Gomes, através do
Decreto 6312 de 06 de Março de 2020, nomeia o Pregoeiro e equipe de apoio que torna público e a quem possa
interessar que, se encontra instaurada a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO POR
ITEM, o qual reger-se-á pelas disposições do Decreto Federal nº 3.555/00, da Lei Federal n.° 10.520/02, que
regulamentam o Art. 37, Inciso XXI da Constituição Federal de 1988 e Decreto municipal nº 1.646/05, 4.330/15 e
5.144/17 e subsidiariamente pela Lei n.º 8.666/93 de 21 junho de 1993, com as alterações posteriores e Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014,
Decreto Federal 7.892/13 que regulamenta o Sistema de Registro de Preços, ainda pelo Código de Defesa do
Consumidor, Lei nº 8.078/90, e do disposto no presente edital.
INFORMAÇÕES: Pelo telefone (69)3464-1005/1193/1462, e-mail, cpl.net@outlook.com,
RETIRADA DO EDITAL: O edital poderá ser retirado na integra no site http://transparencia.valedoparaiso.ro.gov.br, ou
retirado na sala da CPL na Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso mediante a entrega de pen drive para up load do
arquivo, nos horários e dias de expediente de segunda a sexta feira.
OBSERVAÇÃO: Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será remarcada através de publicação nos meios de comunicação pertinentes.
 As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem
parte integrante.
 Este edital foi elaborado tendo como base as especificações, quantitativos, valores e demais condições
estabelecidas e já aprovadas no Termo de Referencia e Minuta de contrato;
 A elaboração da Minuta da Ata de Registro de Preços, Minuta de Contrato e do Termo de Referencia contendo
as especificações técnicas dos produtos, os quantitativos, condições, locais de entrega e demais clausulas,
assim como a media de valores obtidos na pesquisa de preço é de inteira responsabilidade do setor solicitante
cabendo ao mesmo responder pela legalidade, impessoalidade e veracidade de seus atos, ou por qualquer
irregularidade futuras decorrente da má elaboração dos mesmos, inclusive quanto das exigência e
especificações dos produtos caso as mesma possam estar direcionando a alguma marca/fornecedor ou
restringindo a própria competição, uma vez que esta cpl não tem pessoal qualificado com conhecimento
técnico para estar arbitrando sobre as especificações/qualificações técnicas dos produtos elaborados pelo
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requisitante (CGSRP). Cabendo a esta CPL apenas licitar o objeto nas condições estabelecidas, aprovadas e
já autorizadas no Termo de Referencia.
 Segundo o TCU, “a comissão permanente de licitação (CPL) não pode ser responsabilizada por
superfaturamento decorrente de projeto básico mal elaborado ou outras irregularidades não conexas com as
suas atribuições legais, em especial se a sua atuação cingiu-se a verificar a conformidade das propostas
apresentadas com os requisitos do edital e com as estimativas prévias elaboradas pela unidade interessada no
certame” (Acórdão 8017/16 – 2ªC).
1.

OBJETIVO DA LICITAÇÃO

A presente licitação tem como objetivo a Aquisição de materiais com instalação

para o sistema de
monitoramento por câmeras no qual irá atender as necessidades das Escolas Municipais: Centro de
Educação Infantil Pequeno Paraíso, Centro Educacional Professora Maria Matilde, EMEF
Professora Ivonete Venâncio e EMEF Jorge Teixeira, Relacionados no Termo de Referência.
2.
2.1

A IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E ESCLARECIMENTOS.

té 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o
ato convocatório do pregão eletrônico, por meio eletrônico, através do e-mail: cpl.net@outlook.com, ou através
de requerimento protocolado junto a esta CPL. O Pregoeiro terá 24 horas para responder a partir da data do
protocolo junto a CPL;
2.2 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Termo de Referência e/ou Assessoria
Jurídica, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.
2.3 Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas;
2.4 Só serão conhecidas no mesmo dia de sua apresentação as impugnações protocoladas dentro do horário de
expediente ou seja, até as 13:00 hs do corrente dia.
2.5 Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e as informações
adicionais que se fizerem necessárias à elaboração das propostas, deverão ser enviados ao Pregoeiro no prazo
de até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, no horário das 07h00min às
13h00min, manifestando-se exclusivamente por meio eletrônico, através do e-mail cpl.net@outlook.com,
devendo o licitante mencionar o número do Pregão, o ano e o número do processo licitatório.
2.6 As respostas às dúvidas formuladas, bem como as informações que se tornarem necessárias durante o período
de elaboração das propostas, ou qualquer modificação introduzida no edital no mesmo período, serão
formalizadas na forma de adendos modificadores, erratas ou adendos esclarecedores, às licitantes.
2.6.1 ADENDO MODIFICADOR é o documento emitido pela Administração, contendo informações que impliquem em
alteração na formulação das propostas, sendo neste caso, publicado com prorrogação da Sessão de Abertura,
reabrindo o prazo inicialmente estabelecido, conforme determina o disposto no Artigo 21 §4º da Lei 8.666/93.
2.6.2 ERRATA E NOTA DE ESCLARECIMENTO é o documento emitido pela Administração, contendo informações
meramente esclarecedoras, ou correções formais do instrumento convocatório que não causem alteração na
formulação das propostas, sem necessidade, portanto, de reabertura do prazo inicialmente estabelecido.
2.7
s informações e/ou esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro através de e-mail fornecido pelos
requisitantes, ficando a Licitante obrigada a acessá-lo para obtenção das informações, e ainda, será divulgado
pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, quando se tratar de adendo modificador;
3.

DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1.

Em virtude do valor estimado para a contratação, a presente licitação destina-se EXCLUSIVAMENTE à
participação de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) e/ou ainda Microempreendedor
Individual (MEI), conforme disposto nos artigos 47 e 48 da Lei Complementar 123/06 e suas alterações.
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Somente poderão participar deste PREGÃO, os interessados, cujo objetivo social seja pertinente e compatível
ao objeto desta licitação e que satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e
seus anexos, e da legislação a ele correlata, inclusive quanto a documentação;
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.
Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica submissão a todas as
condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na
legislação mencionada em seu preâmbulo.
Todo e qualquer documento necessários para o credenciamento e habilitação que for apresentado
através de cópia do original devera estar “autenticado” sob pena de inabilitação.
Caso licitante opte por apresentar as cópias juntamente com o documento original para conferencia e
autenticação dos mesmos, deverá comparecer a SEMPLAD e apresenta-los ao servidor devidamente
autorizado para realizar o procedimento de conferencia e autenticação antes da abertura do certame.
Em hipótese alguma o pregoeiro autenticara documentos e nem concedera prazo para autenticação após
a abertura do certame.

3.8. Não poderão concorrer neste Pregão Presencial
3.8.1 Não poderão participar as empresas que:
a) Estrangeiras que não funcionem no País;
b) Constituída em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, sejam controladoras,
coligadas ou subsidiárias entre si;
c) Que possuam sócios comuns a outra(s) empresa(s) que esteja(m) participando deste certame (Acórdão TCU
2136/06, 1ª Câmara);
d) As que estiverem em processo de recuperação judicial, sob falência, concordata, concurso de credores,
dissolução, liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou declarada inidônea pela Administração Pública
ou impedida legalmente.
e) As que possuam ramo de atividade registrado no ato constitutivo incompatível com o objeto desta licitação;
3.8.2 Não poderá participar direta ou indiretamente desta licitação ou do fornecimento de bens/serviços a ela
necessários, servidor desta Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso/RO;
a) Considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial,
econômica, financeira ou trabalhista entre o servidor ou dirigente e a licitante ou responsável pelos
serviços, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.
b) O disposto no subitem anterior aplica-se aos pregoeiros e Equipe de Apoio;
3.8.3 Empresas que tenham como sócios ou empregados cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau do Prefeito, Vice-prefeito e Vereadores, conforme Art. 3º da Lei Municipal nº
548 de 12/06/2007;
4.
4.1

EGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME.
certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes
atribuições:
a)
companhar os trabalhos da equipe de apoio;
b)
esponder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c)
brir as propostas de preços;
d)
nalisar a aceitabilidade das propostas;
e)
esclassificar propostas indicando os motivos;
f)
onduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;
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erificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
eclarar o vencedor;
eceber, examinar e encaminhar a autoridade superior os recursos contra ele apresentados;

j)
k)

laborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico;
ncaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;

5.

CREDENCIAMENTO

5.1

O representante legal de cada licitante deverá, no horário indicado no preâmbulo deste edital, apresentar-se ao
Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como participante deste PREGÃO PRESENCIAL, munido dos
documentos abaixo relacionados que lhe dê poderes para manifestar-se durante a reunião de abertura dos
envelopes Proposta e Documentação relativa a este PREGÃO PRESENCIAL.
No mesmo ato, o Pregoeiro receberá a DECLARAÇÃO de que o licitante cumpre plenamente os requisitos de
habilitação e os envelopes, em separado, dos envelopes da Proposta de Preços e da Documentação de
habilitação.
Para o credenciamento será exigido e deverá constar fora dos envelopes de documentação de habilitação e
proposta de preço:

5.2
5.3

a) A Cédula de Identidade (RG) do representante, ou outro equivalente; (copia autenticada).
b) Declaração de Habilitação e aceitação (anexo III) (declaração de que tem conhecimento e aceita
plenamente e de maneira irretratável os termos e as condições estabelecidas no edital, bem como de seus
anexos).
c) Declaração de ME/EPP devidamente assinada. (anexo IV). (Declaração sob as sanções administrativas
cabíveis e sob as penas de lei, ser Microempresa ou Empresa de pequeno Porte, nos termos da
legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3ª da Lei
complementar nº 123/06, para participar do pregão eletrônico acima identificado).
d) Referencial de Credenciamento (anexo V), (Onde constem seus poderes para formular ofertas e lances
de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome do proponente, sendo que a
não obediência a este disposto enseja em NÃO participação do presente procedimento licitatório, na fase
de lances verbais conforme o Art 4º, VI da Lei n. 10.520/02), ou;
e) Procuração, Contrato Social ou documento equivalente da licitante com poderes para que a pessoa
credenciada possa manifestar-se em nome da empresa em qualquer fase deste PREGÃO PRESENCIAL,
caso seus poderes não estejam expressos no Estatuto ou Contrato Social. (copia autenticada).
5.4
5.5

5.6
5.7
5.8
5.9

A falta ou incorreção dos documentos credencial não inabilitará a licitante, mas impedira seu representante de se
manifestar nas demais fazes da licitação;
O representante legal da licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará impedido de participar da
fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, enfim, para
representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes de Proposta ou Documentação relativos a
este PREGÃO PRESENCIAL, caso em que a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais e mantido o seu
preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do MENOR PREÇO
UNITÁRIO.
Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de um Licitante.
Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante;
A licitante que não enviar à sessão o seu representante legal ficara impedida de participar da fase competitiva do
PREGÃO, isto e, não poderá participar das fases livres, como também ficará impedida de interpor recursos
administrativos.
Para as empresas que apresentarem o Contrato Social no credenciamento, ficara dispensada de reapresentar
os mesmos na Habilitação, assim como RG caso o representante seja o próprio dono da empresa.
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6.

DO ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇO

6.1

A proposta deverá ser apresentada em envelope opaco, fechado de forma indevassável, com as identificações
da empresa/CNPJ ou o carimbo do CNPJ, e com assinatura, juntamente com os seguintes dizeres:

Envelope N° 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO;
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
PREGÃO PRESENCIAL N° 02/CPL/2020.
PROCESSO nº 1-339/SEMECE/2020
DATA ABERTURA: . 29.04.2020.
“Abertura: “09hs00min”.
Obs: os envelopes sem identificação da empresa e sem assinatura ou que omitir os dados mínimos acima descritos,
não serão aceitos pelo pregoeiro.
6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7
6.8
6.9

A proposta de preços (envelope n° 01) deverá ser preenchida por MEIO ELETRÔNICO, sem alternativas,
emendas, ressalvas, rasuras ou entrelinhas, identificada e assinada na última folha e rubricada nas demais pelo
representante legal da licitante, devendo constar, nome do banco, agência e o número da conta bancária, para
efeito de crédito de pagamento das obrigações, bem como número do C.N.P.J. e endereço completo.
A proposta de preços deverá ser impressa em papel timbrado da empresa, conforme formulário de proposta,
ANEXO II e seus respectivos itens, deste Edital, contendo todas as informações ali descritas na mesma ordem,
e dela ainda, deve constar:
a. Cotação de preço única, estabelecendo em valor numérico, o valor unitário e total dos itens, e o total geral
da cotação em valor numérico e por extenso. Os valores devem ser expressos em moeda corrente
nacional. Havendo divergência no somatório entre o preço unitário e o preço total, para efeito dos cálculos,
prevalecerá o primeiro, da mesma forma, divergência entre valor numérico e por extenso, prevalecerá o
segundo;
b. Devera constar obrigatoriamente na proposta de preço, as características técnicas dos serviços ofertados,
de forma que as informações possibilitem a visualização e avaliação dos mesmos na forma descrita no
ANEXO II.
c. Será desclassificada a proposta que omitir esses dados ou a eles acrescentar expressões como
“referência”, ou “similar”, ou “conforme nossa disponibilidade de estoque” e “sob consulta”;
d. Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou multiplicação.
Os preços serão de acordo com os valores vigentes no mercado, na data de apresentação das propostas, e
neles deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas, tarifas, seguros, fretes e
quaisquer outras despesas inerentes à entrega do bem decorrente da garantia. Quando não incorporados aos
preços ofertados significará que já estão inclusos aos mesmos.
Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços excessivos ou com preços manifestamente
inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrado sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os
coeficientes de produtividade são compatíveis com fornecimento do objeto.
Deverá ser especificado o prazo de validade da proposta, que deverá ser igual ou superior a 60 (sessenta)
dias, a contar da data prevista para abertura da proposta.
a. Caso este prazo não esteja expressamente indicado na proposta, o mesmo será considerado como aceito
para efeito de julgamento.
A licitante vencedora deste certame deverá estar apta a entregar os produtos e/ou executar os serviços
conforme prazos descritos no Termo de Referência.
Não serão admitidas mais de uma cotação para o mesmo item por cada licitante.
Não se considerará qualquer oferta de vantagens não previstas na proposta, nem vantagens baseados nas
ofertas das demais licitantes, exceto o preço, nos termos definidos no item 6 deste edital.
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Uma vez abertas propostas, não será admitida retificação que importe modificação dos termos originais ou das
condições estipuladas, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais, alterações
essas que serão avaliadas pelo Pregoeiro.
O pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal da Administração Municipal
ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.
Serão também rejeitadas, propostas que contenham condições que contrariem as exigências do presente
Pregão;
Empresas que cancelarem itens de sua proposta injustificadamente ou com intuito de favorecer outros
fornecedores, terá sua proposta desclassificada, e será inabilitada na licitação;
Todos os custos diretos ou indiretos que se façam indispensáveis à perfeita execução do objeto desta licitação
devem estar inclusos nos preços cotados, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer impostos, taxas,
fretes, seguros, embalagens, transporte, contribuições ou obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias e
demais encargos.
Não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços de mercado, ainda que este edital não tenha estabelecido limites mínimos, exceto
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a
parcela ou à totalidade da remuneração, conforme estabelece o art. 44, § 3º, da Lei nº 8.666/93.
A apresentação de proposta de preços ou documentação para este Pregão importa conhecimento total e
aceitação plena das condições fixadas neste edital.

7.

JULGAMENTO

7.1

A presente licitação é do tipo “Menor Preço UNITÁRIO”, conforme disposto no art. 4º, inciso X, da Lei nº.
10.520, de 17 de julho de 2002.
Neste Pregão, do tipo menor preço, será declarada a proposta mais vantajosa aquela que preencher os
requisitos de adequabilidade ao objeto da contratação, observando os parâmetros mínimos de desempenho e de
qualidade e demais condições definidas neste edital, inclusive o preço, segundo a ordem de classificação
alcançada após a fase de lances.
O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
Durante o julgamento e a análise das propostas, será verificada, preliminarmente, a conformidade das propostas
apresentadas com os requisitos estabelecidos no ANEXO I e II, deste edital, devendo ser classificadas para a
etapa competitiva, ou seja, fase de lances verbais, somente aquelas que atenderem plenamente a esses
requisitos.
A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito
após a fase de lances e negociação.
A desclassificação da proposta da licitante importa preclusão do seu direito de participar da fase de lances
verbais.
Após a fase de classificação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, serão
tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório.
Caso o Pregoeiro após avaliação nos preços aplicados no Certame constate que os valores apresentados pela
empresa são consideráveis inexequíveis esta terá um prazo de 24 (vinte e quatro horas) após encerramento da
sessão para provar através de documentos que o seu preço é exequível e que pode ser contratado pela
Prefeitura Municipal.

7.2

7.3
7.4

7.5
7.6
7.7
7.8
7.9

8.

DA ETAPA DE LANCES VERBAIS

8.1

Analisadas as propostas que atendam plenamente os requisitos do edital, o Pregoeiro classificará a licitante
autora da proposta do Menor Preço UNITÁRIO e todas aquelas apresentadas com preços sucessivos e
superiores em até 10% (dez) por cento, em relação ao Menor Preço UNITÁRIO ofertado, dispostos em ordem
crescente, para que os representantes legais das licitantes participem da etapa de lances verbais.
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Quando não forem identificadas, no mínimo, três propostas escritas, de acordo com o critério definido na alínea
anterior, o Pregoeiro fará a classificação dos três menores preços, quaisquer que sejam os valores
ofertados, dispostos em ordem crescente para que os representantes legais das licitantes participem da etapa
de lances verbais.
Classificadas as propostas na forma do item acima, e uma vez iniciada a etapa competitiva, o Pregoeiro
convidará individualmente os representantes legais das licitantes classificadas, de forma sequencial, a
apresentar lances verbais, a começar pela licitante detentora da proposta de maior preço, e as demais, pela
ordem decrescente de preços ofertados.
O Pregoeiro poderá estabelecer lances mínimos a critério desde que os lances finais sejam satisfatórios, em
relação a média de preço apresentada no processo, visando assim a economia para o município.
O licitante oferecerá lance verbal sobre o preço UNITÁRIO da proposta de preços.
O licitante que se abstiver de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, ficará excluído dessa
etapa e terá mantido o seu último preço apresentado para efeito de ordenação das propostas.
Concluída a etapa de lances verbais, a classificação final far-se-á pela ordem crescente dos preços.
Será considerada como mais vantajosa para a Prefeitura à oferta de Menor Preço UNITÁRIO, proposto e aceito,
obtido na forma da condição anterior.
Aceita a proposta de Menor Preço UNITÁRIO, será aberto o envelope Documentação, contendo os documentos
de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias.
O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o licitante detentor da proposta de menor preço UNITÁRIO no
sentido de que seja obtido melhor preço:
a) se não houver lances verbais e o menor preço UNITÁRIO, estiver em desacordo com o estimado pela
Administração da Prefeitura;
b) se não for aceita a proposta escrita de menor preço UNITÁRIO;
c) se a licitante detentora do Menor Preço UNITÁRIO desatender às exigências habilitatórias.
Na ocorrência da situação prevista no subitem anterior - c, será examinada a oferta seguinte e sua
aceitabilidade, procedida à habilitação da licitante que tiver formulado a proposta, na ordem de classificação, e
assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda às condições deste edital.
Na hipótese da alínea anterior, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido
melhor preço.
Verificado que a proposta de menor preço UNITÁRIO atende às exigências fixadas neste edital, quanto à
proposta e à habilitação, será o respectivo licitante declarado vencedor.
O Pregoeiro é reservado o direito de efetuar o cálculo do novo valor total das propostas de preços, com base no
preço unitário relativo ao menor lance, após a conclusão da fase de lances.

9.

CRITÉRIOS DE DESEMPATE

9.1

Excluída a hipótese do empate ficto e no caso de absoluta igualdade de preços entre duas ou mais propostas,
classificação far-se-á, obrigatoriamente, por sorteio, a critério da Comissão Permanente de Licitação, para o qual
todas as licitantes serão convocadas, na forma do § 2º, do art. 45, da Lei 8.666/93.

10.

ENVELOPES DE DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

10.1

Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente na data de abertura do certame, e
poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por
publicação em órgãos da imprensa oficial, não sendo aceitos “protocolos” ou solicitação de documentos em
substituição aos documentos requeridos neste edital.
Caso licitante opte por apresentar as cópias juntamente com o documento original para conferencia e
autenticação dos mesmos, deverá comparecer a SEMPLAD e apresenta-los ao servidor devidamente
autorizado para realizar o procedimento de conferencia e autenticação antes da apresentação a esta
Comissão Permanente de Licitação.
Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em envelope opaco, fechado de forma indevassável,
com as identificações da empresa/CNPJ ou o carimbo do CNPJ, e com assinatura, juntamente com os seguintes
dizeres:

10.2

10.3
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Envelope N° 02 – HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO;
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
PREGÃO PRESENCIAL N° 02/CPL/2020.
PROCESSO nº 1-339/SEMECE/2020.
DATA ABERTURA: .29.04.2020.
“Abertura: “09hs00min”.
Obs: os envelopes sem identificação da empresa/CNPJ e sem assinatura ou que omitir os dados mínimos acima
descritos, não serão aceitos pelo pregoeiro.
10.4 Após a efetiva entrega dos envelopes, contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta de Preços à
Comissão, em nenhuma hipótese será concedido prazo adicional ou permissão para a inclusão ou apresentação
de documentos ou informações que deveriam constar dos envelopes de habilitação ou propostas, exceto nos
casos previstos no art. 48, da Lei Federal das Licitações, a critério da Administração, assim como às empresas
beneficiadas pela Lei Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147 de 07 de agosto de
2014, no que tange à documentação de Regularidade Fiscal. A Comissão reserva a si, o direito de exigir em
qualquer época ou oportunidade, documentos ou informações complementares que julgar necessários ao
perfeito entendimento e comprovação das documentações apresentadas, além de proceder a diligências e
verificações na forma da Lei.
a) Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar
147 de 07 de agosto de 2014, as microempresas e empresas de pequeno porte que apresentarem a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, com alguma restrição, terão o
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito
de certidão negativa.
b) O disposto no item anterior – a. não suspende a licitação. A existência de restrição na documentação fiscal
de empresas beneficiadas, na forma da Lei complementar n° 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147
de 07 de agosto de 2014, será registrada em Ata.
c) A Comissão de Licitação, no ato do exame das documentações apresentadas, considerará, além da absoluta
indispensabilidade da presença de todas as peças e dados exigidos, sem o que será a proponente de logo
inabilitado, ressalvadas as empresas beneficiadas pela Lei Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei
Complementar 147 de 07 de agosto de 2014, a suficiência das informações oferecidas, a autenticidade e a
validade dos documentos incluídos e a demonstração da Capacidade Jurídica, da Idoneidade Financeira e da
Regularidade Fiscal da ofertante, na conformidade dos indicadores definidos neste Edital.
d) Todo e qualquer documento necessários para a habilitação que for apresentado através de cópia do
original devera estar “autenticado” sob pena de inabilitação.
e) Caso licitante opte por apresentar as cópias juntamente com o documento original para conferencia e
autenticação dos mesmos, deverá comparecer a SEMPLAD e apresenta-los ao servidor devidamente
autorizado para realizar o procedimento de conferencia e autenticação antes da abertura do certame.
f) Em hipótese alguma o pregoeiro autenticara documentos e nem concedera prazo para autenticação
após a abertura do certame
g) Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e
seus anexos, a Pregoeiro considerará o proponente inabilitado.
h)
Não
sendo
aceitos
“protocolos” ou “solicitação de pedido de documentos” em substituição aos documentos requeridos neste
edital.
10.5

DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO JURÍDICA:
a) Cédula de identificação dos sócios, ou do proprietário, ou do representante legal da empresa, (cópia
autenticada).
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoal Jurídica (CNPJ); (emitida no corrente exercício);
c) Prova de inscrição do contribuinte na junta comercial de seu estado - SINTEGRA (Redesin), pertinente ao
seu ramo de atividade e compatível com o objeto do Contrato Social, em conformidade com a Lei Federal
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso/RO
CNPJ: 63.786.990/0001-55
End: Av. Paraíso, 2601 – Setor 01 - CEP: 76.923-000 - Fone: (69) 3464-1005/1462 - E-mail: cpl.net@outlook.com

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALE DO PARAÍSO
Lei de Criação nº 367 de 13/02/1992
Comissão Permanente de Licitação - CPL

1-339/20

11.598/07.
d) Alvará de localização ou funcionamento referente ao exercício; cópia autenticada.
e) 1- Requerimento de empresário/Registro comercial, ou Declaração de Firma Individual no caso de
empresa individual, cópia autenticada. Ou;
2- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de
seus administradores, cópia autenticada. Ou;
3- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício, cópia autenticada. Ou;
4- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir, cópia autenticada.;
Obs.: Se o fornecedor apresentar o instrumento contratual da empresa no credenciamento, fica
dispensado de reapresentar o mesmo nos documentos de habilitação.
10.6

A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL:
a) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, expedidas na sede ou domicílio do licitante;
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, expedidas na sede ou domicílio do licitante;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal conjunta (Certidão quanto à Dívida Ativa da União e
Tributos Federais), inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art.
11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
d) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), (FGTS, conforme Lei
8.036/90);
 As ME e EPP beneficiadas pelo art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº
147/2014, estão amparadas, somente, em relação a REGULARIDADE FISCAL.

10.7

A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Certidão negativa de falência/concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica que
esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão.

10.8

DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TRABALHISTA
a) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, demonstrada através da Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas, em conformidade com a Lei 12.440/11, dentro da validade;

10.9

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a) Alvará/licença de inspeção e vistoria da vigilância sanitária em validade no corrente exercício, copia
autenticada.

10.10

DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO
a) Declaração para fins de licitação (anexo III);

 Em atendimento ao Inciso VII, Art. 4º da Lei 10.520 de 17/07/2002, que encontra-se em situação regular
perante a Fazenda, Seguridade Social – INSS e com o FGTS, atende às exigências do edital relativas a
habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira e que cumpre plenamente a todos os
requisitos de habilitação previstos no edital e seus anexos do pregão eletrônico acima identificado.
 Sob as penas da lei, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente
processo licitatório acima identificado, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
 Para fins do disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16(dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze)
anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição Federal.
 Que os sócios proprietários e gerentes não Possuem vinculo empregatício em órgãos nas esferas Estaduais,
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Federais ou Municipais para poder participar do pregão eletrônico acima identificado.
 Que não tenha como sócios ou empregados cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau do Prefeito, Vice-prefeito e Vereadores, conforme Art. 3º da Lei
Municipal nº 548 de 12/06/2007
 Declara, para fins de licitação, e sob as penas da lei, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou
contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do Art. 87 da Lei Federal 8.666/93, e suas
alterações, e que comunicarei qualquer fato impeditivo ou evento superveniente à entrega dos documentos de
habilitação, que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e
idoneidade econômico-financeira, nos termos do § 2º do Art. 32, do mesmo diploma legal.
 Que assume inteira responsabilidade pela autenticidade e veracidade de todos os documentos que forem
apresentados na presente licitação.
 Declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta apresentada
para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante
potencial ou de fato da licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; Que não tentou, por qualquer
meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação
quanto a participar ou não da referida licitação; Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da
licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato da licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação; E que o
conteúdo da proposta apresentada para participar da presente licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da administração antes da abertura
oficial das propostas; e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém
plenos poderes e informações para firmá-la.

b) Declaração de MEI, ME ou EPP em coerência a Lei 123/06. (anexo IV).
 Declaração de enquadramento no regime de MEI, ME ou EPP, nos termos da legislação vigente, e
que não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3ª da Lei complementar nº
123/06, para participar deste pregão eletrônico.
10.11
11.
11.1

11.2
11.3
11.4

11.5
11.6

Obs.: A CPL estará consultando junto ao site: http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis a(s) empresa(s)
vencedora(s) quanto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS
DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
A manifestação da intenção de interpor recurso, pleiteada pela licitante, deverá ser feita ao final da sessão,
com registro em ata da síntese das suas razões de recorrer, nos casos de:
a) julgamento das propostas;
b) habilitação ou inabilitação da licitante;
c) outros atos e procedimentos.
A falta de manifestação IMEDIATA e MOTIVADA da intenção de interpor recurso, no momento da sessão
deste Pregão, implicará decadência e preclusão desse direito da licitante, podendo o Pregoeiro adjudicar o
objeto à vencedora.
Manifestada e registrada a intenção da licitante de interpor recurso contra decisões do Pregoeiro, caberá à
licitante a juntada dos memoriais relativos ao recurso, no prazo de 3 (três) dias, contados da lavratura da ata.
O recurso será recebido por memorial dirigido ao Pregoeiro, praticante do ato recorrido, e estará disponível às
demais licitantes para impugná-lo ou não, apresentando suas contra-razões, no período de 3 (três) dias.
a) as licitantes que desejarem impugnar ou não o recurso ficarão intimadas a fazê-lo desde a reunião de
realização deste Pregão;
b) será franqueada às licitantes, vista imediata dos autos, no endereço citado no preâmbulo deste edital;
c) o prazo de impugnação do recurso será contado do término do prazo do recorrente.
O recurso porventura interposto contra decisão do Pregoeiro, se acolhido, invalidará apenas os atos
insuscetíveis de aproveitamento.
O recurso e/ou contra recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato
recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo,
fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco)
dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade
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DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1 O objeto deste Pregão será adjudicado POR ITEM à (s) empresa (s), depois de atendidas as condições deste
edital.
12.2 O Pregoeiro encaminhará a Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal, o processo relativo a este Pregão,
devidamente instruído, depois de ocorrida a adjudicação, com vistas à homologação deste procedimento
licitatório e à publicação da Ata do objeto com a licitante vencedora.
12.3 A adjudicação deste Pregão e a homologação do seu objeto somente serão efetivadas:
a. Se não houver manifestação de nenhuma licitante de sua intenção de interpor recurso, devidamente
registrada em ata durante o transcurso da sessão do Pregão, caso em que a adjudicação caberá o
Pregoeiro;
b. Se houver interposição de recurso contra atos do Pregoeiro, após o deferimento ou indeferimento do recurso
interposto e dado conhecimento do seu resultado, a adjudicação e a homologação caberão ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal.
12.4
Após o deferimento ou indeferimento do recurso interposto e dado conhecimento o seu resultado, haver
interposição de recurso contra atos do Pregoeiro, a adjudicação e a homologação caberão ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal.
13.

DO TERMO DE COMPROMISSO COM ENTREGA DO OBJETO/CONTRATO

13.1 Homologada a licitação pela autoridade competente, a Prefeitura do Município de Vale do Paraíso/RO através da
Comissão de Gerenciamento do Sistema de Registro de Preços - CGSRP, convocara os licitantes vencedores
para assinar a ATA de REGISTRO DE PREÇOS, que juntamente com a nota de empenho em favor da licitante
vencedora terá validade contratual conforme art. 62 Caput da Lei Federal 8.666/93, visando à execução do
objeto desta licitação nos termos que se segue neste edital independente de transcrição no ato contratual;
13.2
O PROPONENTE VENCEDOR deverá estar apto a fornecer os produtos no prazo estabelecido no termo de
referência/ATA, contados a partir da data de emissão da Nota de empenho;
13.3
A recusa injustificada do concorrente vencedor em cumprir com as condições e prazos estabelecidos no
Termo de referência/ATA, o sujeitará à aplicação das penalidades previstas neste Edital, podendo a
CONTRATANTE convidar, sucessivamente por ordem de classificação as demais licitantes, após comprovação
da a sua compatibilidade de proposta e habilitação, com esta licitação, para celebração do Contrato;
13.4
Havendo necessidade de modificação, aumento ou diminuição do quantitativo do contrato será na forma
permitida pelo § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a mesma será realizada respeitando a proporcionalidade do
preço, com que concorda a CONTRATADA;
13.5
Este Edital e seu(s) anexo(s) integrarão o instrumento contratual firmado, independente de transcrição;
13.6
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de
que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993; em conformidade com o § 1º do Art. 12 do Decreto Federal
nº 7.892/12.
13.7
Havendo necessidade de modificação, aumento ou diminuição do quantitativo dos contratos oriundos da Ata
de Registro de Preços, será na forma permitida pelo § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a mesma será realizada
respeitando a proporcionalidade do preço, com que concorda a CONTRATADA;
14.
OBRIGAÇÕES DAS PARTES
14.1 Os deveres e obrigações das partes será como definido pelo setor solicitantes e expresso no Termo de
Referencia/Minuta da Ata de Registro de Preços parte integrante deste edital;
15.
15.1

DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
As penalidades e sanções administrativas serão aplicadas as empresas participantes que descumprirem o
postulado neste edital, nas condições previstas no Termo de Referencia/Minuta de contrato anexos deste edital.

16.
3.1

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
O valor a ser pago pelos produtos licitados, de que trata o presente Edital ocorrerá por conta da previsão do
Orçamento do Município, e das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentária e na Lei do Plano
Plurianual.
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Os objetos desta licitação serão para atender as necessidades das Secretarias (SEMECE), conforme quadro de
detalhamento de despesa abaixo, com um valor médio previsto para a contratação de 35.618,17 (trinta e cinco

mil, seiscentos e dezoito reais e dezessete centavos)
TABELA PROGRAMAÇÃO

PROGRAMAÇÃO /DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão:
Funcional:
Elemento:
Ficha:
Fonte de Recurso:

02.05 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e
Turismo/SEMECE
12.361.1006 - 2014
33.90.30.00/44.90.52.00
111/119
PRÓPRIO

17. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO
17.1 A entrega dos produtos deverá ser feita nos termos, condições e locais de entregas pré-determinados no Termo
de Referencia e em conformidade com o artigo 73, inciso I da Lei nº. 8.666/93;
17.2 Os produtos serão recebidos DEFINITIVAMENTE após a verificação de que possuem todas as características
consignadas na especificação definida neste edital e ainda conforme Termo de Referência/ATA.
17.3 Após o recebimento do objeto conforme prazos descritos no edital, a nota fiscal será atestada e encaminhada
para pagamento;
17.4 A licitante adjudicatária se obriga ainda cumprir e fazer cumprir todos os compromissos assumidos em
decorrência da participação neste certame;
18. PRAZO DE VIGENCIA
18.1 O prazo de vigência do futuro termo contratual objeto desta licitação, com vistas ao atendimento do objeto e a
obtenção de preço e condições mais vantajosas para a Administração Pública, será de acordo com as condições
previstas no Termo de Referencia/Minuta de contrato, podendo ser prorrogado à critério desta Administração,
conforme disposto no inciso II do Art. 57, da lei nº 8.666/93, mediante interesse ou necessidade da
Administração.
18.2 Havendo necessidade de modificação, aumento ou diminuição do quantitativo, será na forma permitida pelo § 1º
do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a mesma será realizada respeitando a proporcionalidade do preço, com que
concorda a CONTRATADA;
19.

DO PAGAMENTO

19. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias contados da data de protocolização e aceitação pelo
Contratante da Nota Fiscal, que deverá ser devidamente certificada pelo setor de almoxarifado e pelo
representante da Secretaria interveniente, quando a lei o exigir.
19.1. Para efeito de pagamento será exigida da Contratada, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a atualização dos
seguintes documentos:
a. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF –
Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n. º 8.036/90);
b. Certidão de regularidade com a fazenda Municipal, Estadual e Federal (conjunta), inclusive as contribuições
sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.;
c.Certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT.
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19.2. Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento:
a. a multa será descontada do valor total do respectivo empenho e;
b. se o valor da multa for superior ao valor devido pela prestação do objeto, responderá a contratada pela sua
diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou ainda,
quando for o caso, cobrado judicialmente;
19.4 Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária, enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.
19.5 Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
20.

DO REAJUSTE DE PREÇO

20.1.

O
s preços contratados serão fixos e irreajustáveis, ressalvas as hipóteses previstas na Lei Federal n. 8.666/93 e
se comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro, Decreto federal 7.892/13 com prévia manifestação por
parte do contratado ou da contratante no caso de supressão nas condições pré-estabelecidas no Termo de
Referencia/ATA;

21.
ARANTIA/QUALIDADE DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
21.1. A ENTREGA/INSTALAÇÃO dos produtos deverão ser feitas conforme cronograma elaborado pela solicitante e
nas condições e locais pré-determinados nos Termos de Referencia/Minuta de contrato;
21.2. A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(m) se comprometer(em) pela perfeita qualidade dos produtos, assim como
apresentar os mesmos dentro das condições, critérios, prazo de validade mínimas, conforme solicitados nos
Termos de Referência/Minuta de contrato, sob pena de advertência, multa e sanções nas condições préestabelecidas neste edital;
22.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1. Ao receberem cópia deste Edital, os interessados deverão deixar registrado, o endereço, telefone e fax para
envio de correspondências e notificações
22.2. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Prefeitura do VALE DO PARAÍSO
– RO revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato supervenientes
comprovados ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado
disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. A Prefeitura do MUNICÍPIO VALE
DO PARAÍSO – RO poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou
para sua abertura.
22.3. As decisões do Pregoeiro serão comunicadas diretamente aos interessados, durante a sessão, lavradas em ata,
ou, ainda, a critério do Pregoeiro, por intermédio de ofício, com comprovação de seu recebimento.
22.4. Qualquer manifestação em relação à presente licitação, fica condicionada à apresentação pelo representante da
licitante, de documento de identificação e Instrumento Público ou Particular de Procuração, com firma
reconhecida, ou cópia do contrato social, em sendo sócio, dirigente, proprietário ou assemelhado da empresa.
22.5. Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar
este edital, desde que encaminhada com antecedência de até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data
fixada para recebimento das propostas.
a. Caberá o Pregoeiro decidir sobre a petição interposta no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da
data do recebimento da petição.
b. Quando acolhida à petição contra este edital, será designada nova data para a realização deste Pregão.
22.6. A solicitação de esclarecimentos, de providências ou de impugnação deverá ser comunicada o Pregoeiro, logo
após ter sido protocolizada na CPL.
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22.7.

s proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo
determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação;
22.8. É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de
documentos que deveriam constar originariamente da proposta/documentação.
22.9. Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes Proposta e Documentação em um único
momento, ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser concluídos e/ou surgirem dúvidas que não possam ser
dirimidas de imediato, os motivos serão consignados em ata e a continuação dar-se-á em sessão a ser
convocada posteriormente;
a. Os envelopes não abertos serão rubricados no fecho, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro e pelos
representantes legais das licitantes presentes, ficarão em poder do Pregoeiro e sob sua guarda até nova
reunião oportunamente marcada para prosseguimento dos trabalhos.
22.10. Os contratos objeto desta licitação poderão sofrer acréscimo ou supressão de até 25% (vinte e cinco por cento),
na forma do parágrafo primeiro do art. 65 da Lei 8.666/93;
22.11. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de proposta relativa ao
presente Pregão.
22.12. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio
de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação na imprensa Oficial do Município
de Vale do Paraíso;
22.13. A critério da Administração e sem que por esse motivo tenham as licitantes direito a qualquer reclamação ou
indenização, a presente licitação poderá ser revogada, transferida, anulada ou cancelada total ou parcialmente,
por comprovada conveniência administrativa;
22.14. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data
marcada, a sessão será transferida mediante aviso aos proponentes por qualquer meio de comunicação que
comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação na imprensa Oficial do Município de Vale do Paraíso;
22.15. Os interessados em participar desta licitação poderão certificar a autenticidade das suas cópias de documentos
na Seção de Compras e Licitações, até o dia anterior da data marcada para entrega dos envelopes.
22.16. É vedado subcontratar a totalidade ou parte do objeto da presente licitação.
22.17. Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro, observando as disposições legais contidas na Lei 10.520/02,
na Lei Federal 8.666/93.
22.18. Não será admitido recurso contra decisão do Pregoeiro, ou seja, qualquer decisão tomada pelo Pregoeiro não
terá efeito suspensivo após tomada decisão.
22.19. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que
sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da
sessão pública de PREGÃO, assim o Pregoeiro sempre que necessário poderá suprir qualquer regularidade
formal no ato do certame, considerando o principio da competitividade e razoabilidade.
22.20. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Prefeitura do Município de Vale do
Paraíso - RO revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente
comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado
disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. A Prefeitura do Município de Vale
do Paraíso - RO poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para
sua abertura;
22.21. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das
informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso
tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções
cabíveis;
22.22. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital;
22.23. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro e equipe de apoio ou autoridade superior, nos
termos da legislação pertinente;
22.24. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o da Comarca do
MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE – RO considerado aquele a que está vinculado à administração
municipal e o Pregoeiro;
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22.25. Qualquer informação relativa ao objeto deste certame licitatório, poderá ser obtida junto ao Pregoeiro, no
endereço citado no preâmbulo deste edital em dias úteis no horário das 07:30 às 13:00 de segunda à
sexta-feira, ou pelo telefone/fax (69) 3464-1462 ou e-mail cpl.net@outlook.com.
22.26. São partes integrantes e inseparáveis deste edital, os anexos abaixo relacionados:
ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV
ANEXO V
ANEXO VI
ANEXO VII

TERMO DE REFERENCIA (elaborado pela Secretaria solicitante.)
MODELO ORIENTATIVO PARA PROPOSTA
MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E ACEITAÇÃO (apresentação no credenciamento);
MODELO DE REFERENCIAL DE CREDENCIAMENTO (apresentação no credenciamento);
MODELO DE DECLARAÇÃO ME e EPP (apresentar no credenciamento);
MODELO DECLARAÇÃO UNIFICADA PARA FINS DE LICITAÇÃO (apresentação na habilitação);
MINUTA DE CONTRATO (elaborado pelo secretaria solicitante.)

Vale do Paraíso – RO, 08 de Abril de 2020

Eliandra Vitória da Silva
Pregoeiro Interino
Decreto nº 6312 de 06.03.202

TERMO DE REFERÊNCIA- SEMECE
Decreto 3555/00 –Art.8º, II c/c Art. 3º, caput e incisos I a III, da Lei Federal nº 10.520/02 e
Decreto Federal de nº 7.892/13.

TERMO DE REFERÊNCIA
01 - INTRODUÇÃO
Em atendimento aos dispositivos no artigo 3º, incisos I, II e III da Lei 10.520/2002, Lei 8.666 de
21/06/1993 e Lei nº11. 947, de 16/06/2009, elaboramos o presente termo de referência, o qual
contém todas as informações necessárias para aquisição de materiais com instalação para o sistema
de monitoramento por câmeras no qual irá atender as necessidades das Escolas Municipais: Centro
de Educação Infantil Pequeno Paraíso, Centro Educacional Professora Maria Matilde, EMEF
Professora Ivonete Venâncio e EMEF Jorge Teixeira.
02- OBJETO:
Este Termo de Referência tem como objetivo apresentar os requisitos e especificações necessárias
para aquisição de materiais com instalação para o sistema de monitoramento por câmeras no qual
irá atender as necessidades das Escolas Municipais: Centro de Educação Infantil Pequeno Paraíso,
Centro Educacional Professora Maria Matilde, EMEF Professora Ivonete Venâncio e EMEF Jorge
Teixeira, no qual irá auxiliar na tarefa de melhorar a segurança dos bens materiais das instituições
de ensino e, principalmente, das pessoas que nela circulam de acordo com as especificações,
quantitativos e locais de entrega relacionados neste Termo de Referência.
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2.1 Os produtos ofertados deverão atender as exigências de qualidade e ser instalado nos locais
fornecidos, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do art.39, inciso VIII da lei n.
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidos).
ITEM

UNID.

QUANT.

Lote

0

00

ESPECIFICAÇÃO

Valor Unitário

VALOR TOTAL
R$

OBJETO:

Aquisição de materiais com instalação de

Único

câmeras nas Escolas Municipais: Centro de
Educação Infantil Pequeno Paraíso, Centro
Educacional Professora Maria Matilde, EMEF
Professora Ivonete Venâncio, EMEF Jorge
Teixeira.
Disponibilizando
os
seguintes
Equipamentos:
Und

40

* 40 Câmera. Aplicação CFTV. Full HD, AHD 2
Mp: Lentes: 1/3" 1080p com resolução:
1080p(1280x1080p), Iluminação (com led
infravermelho), Filtro Ircut, Conector de
vídeo BNC fêmea, Conector de alimentação
P4 fêmea, mínimo 36 Leds IR de alta
intensidade, em Lentes de 3,6mm perfeitas
para DVR; DC 12V 1.000mA; Alcance do
Infravermelho: 30 metros; Sensor de
Imagem 1/3; Pixel em NTSC: 1.280(H)
720(V); Frequência Vertical: NTCS: 60Hz;
Sistema de Escaneamento: 2:1 Interlace;
Iluminação Mínima: 0.001 LUX com 36 IR
Led's Ligados Sistema de Sincronização:
Interno; - Shutter Eletrônico: Até
1/50~1/100.000sec; Raios IR: 850 nM
Alcance das Ondas Infrared; Angulo de Visão
mínimo: 70 graus; deve acompanhar o
suporte de fixação articulável na horizontal e
vertical + 02 Conectores plug BNC Macho
com borne; 01 Conector Plug P4 macho com
borne.

Und

04

* 04 DVR. Aplicação Sistema CFTV. Multi HD
16 Canais: Tempo Real 480/480 fps,
Compressão Vídeo em H.264, AHD, HDCVI,
HDTVI, IP, Analógico (cinco em um) além de
comportar Multi-HD, com Acesso via celular
(IOS, Android), Software Remoto CMS,
Backup (USB/Rede/HD Externo), Dual
Streams, deve suportar HD SATA ate 4Tb,
Sistema: Pentaplex: Monitoração, Gravação,
Reprodução, Backup e Rede; Sistema

6.360,00
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Operacional Interno: Linux; Interface
Usuário: GUI, Dicas sobre telas do menu;
Dispositivo de Controle: mouse USB; Padrão
de
vídeo:
NTSC/PAL;
Gravação
e
Reprodução: canal de gravação: AHD: 16CH
720P; Analógico: 960H 16CH; AHD +
Analógico: 8CH 720P + 8CH 960H; Resolução
de
saída
de
vídeo
(HDMI/VGA):
1024x768,1280, 720,1280x1024; Resolução
Encorder: D1 / CIF / 720P; Gravação: HD,
Rede; Modo Backup: Rede, USB Flash Stick,
USB HD externo; Portas Vídeo: Entrada: 16
canais BNC; Saida: 1 VGA / 1 HDMI; Portas
Áudio: Entrada: 2 canais RCA; Saída: 1 canal
RCA; Rede: RJ-45 (10M/100/1000M); USB: 2
USB 2.0 ports; Fonte de energia: DC 12V
Und

Und

Mts

Und

Jg

04

04

3.100

85

04

* 04 HD-Hard Disk, Capacidade: 2TB.
Interface: Sata 3. Rotação: 7.200rpm. Taxa
de transferência: 6gb/s
* 04 Fonte de alimentação estilo colméia
com entrada 110/220V chaveada e saída 12V
com tripot ajustável de 10VDC á 14VDC Volts
e 10 amperes. Possui 2 bornes de saída
positivo e 2 negativos.
Aplicacao: Uso em câmeras de segurança
CFTV. Conexões por bornes. Caixa metálica
com aberturas de ventilação tipo colmeia
* 3.100 mts de Cabo Coaxial. Aplicação CFTV.
Fio de instalação, Malha: 80%, Espessura:
4mm flexível, Rolo com 100 metros;
* 85 Conectores Plug P4 Macho com borne,
Alimentação, Medida: 5mm Externo
(Negativo) 2mm Interno (Positivo) 2 Bornes
Com Parafuso Para Conexão De Fios
* 04 conjuntos Periféricos (Materiais de
acabamento, tais como: * Buchas, parafusos,
caneleta, dupla-face, caixa de acabamento
mangueira, cabo de rede, conector RJ 45,
cano rígido, presilha.)

3.156,67

1.080,00

7.336,67

444,83

1.640,00

Valor Total Estimado R$ 35.618,17 (trinta e cinco mil, seiscentos e dezoito reais e dezessete
centavos)
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03- JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO / CONTRATAÇÃO
Os materiais acima mencionados serão para instalação do sistema de monitoramento/vigilância
eletrônica têm por finalidade complementar a vigilância convencional na defesa ao Patrimônio das
Escolas: Centro de Educação Infantil Pequeno Paraíso, Centro Educacional Professora Maria
Matilde, EMEF Professora Ivonete Venâncio e EMEF Jorge Teixeira, constituído por bens móveis e
imóveis próprios, ou de terceiros, assim como a segurança dos servidores e alunos em geral que se
utilizam das instalações da referida escola.
04- DO VALOR:
a) O valor global estimado para aquisição dos materiais com instalação é de R$ 35.618,17 (trinta e
cinco mil, seiscentos e dezoito reais e dezessete centavos) para aquisição dos materiais sendo
devidamente instalados conforme especificado neste Termo de Referência.
05- DA FISCALIZAÇÃO:
Na forma que dispõe a Lei 8.666/93, a fiscalização será exercida pela Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esportes e Turismo/SEMECE Contratante, através de seus representantes legais,
competindo a mesma à verificação da perfeita execução das instalações das câmeras inerentes a este
Termo.
06- DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO:
a) Certidão de Registro ou Inscrição da LICITANTE expedida ou visada pelo CREA- Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da região a que estiver vinculada, com indicação
do objeto social compatível com a presente licitação, contendo obrigatoriamente o registro do
Responsável Técnico na área afim;
b) Comprovante de que a LICITANTE possui Responsável Técnico, engenheiro ou técnico, com
formação na área afim, em sistema de segurança eletrônica devidamente registrado no CREA da
região;
c) A vistoria deverá ser realizada até o penúltimo dia útil anterior a abertura da licitação. O
agendamento será feito através do telefone: (69) 3464-1005, com a Sra. Clerea Soares Da Silva
Valadares, devendo ser realizada por pessoa especialmente credenciada como representante da
LICITANTE;
d) Não se admitirá um mesmo profissional como representante de mais de uma LICITANTE.
07- DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:
a) Os materiais ora licitados serão instalados nos prédios das Escolas: Centro de Educação Infantil
Pequeno Paraíso localizada na Avenida 13 de Fevereiro s/nº, setor 04, Centro Educacional
Professora Maria Matilde localizada na Rua Primavera nº 4015, Centro, EMEF Professora Ivonete
Venâncio localizada na Rua do Cacau, nº 1438, Setor 04 e EMEF Jorge Teixeira localizada no
Distrito de Santa Rosa, neste município de Vale do Paraíso - RO e, deverão ser realizados
exclusivamente pela contratada, não podendo esta subcontratar todo ou em parte o serviço;
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b) Os itens discriminados no item 2 deste Termo de Referência, deverão ser entregues no prazo de
30 (trinta) dias após iniciados imediatamente após a emissão do empenho;
c) A vencedora do certame terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos para a conclusão e
entrega total dos materiais instalados, cujo os mesmos deverão possuir garantia mínima de 12
(doze) meses;
d) Os materiais não aprovados pela comissão deverão ser reinstalados sem ônus para a Secretaria
solicitante.
08- DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS MATERIAIS
a) A empresa vencedora deverá estar apta a fornecer os produtos. também discriminados no item 2
deste Termo de Referência, imediatamente após a emissão da ordem de fornecimento e/ou
empenho;
b) Os materiais, deverão ser entregues em uma única vez, no almoxarifado da Prefeitura
Municipal, localizado na Avenida Paraná, SN, setor 01 neste município de Vale do Paraíso - RO,
no horário das 07:00 às 13:00 horas. (contato Clerea Soares da Silva Valadares - Tel. (69) 34641193 ramal 221;
c) A simples assinatura de servidor em canhoto de fatura ou conhecimento de transporte implica
apenas recebimento provisório;
d) No caso de entrega fora das condições exigidas o funcionário recebedor enjeitará os produtos,
nos quais deverão ser substituídos em até 05 (cinco) dias úteis,
cabendo a esta ainda, arcar com todos os custos, sem prejuízo das penalidades a essa cabíveis;
e) A Secretaria Municipal de Educação de Vale do Paraíso - RO poderá a qualquer momento
efetuar análise dos produtos entregues, quanto à qualidade ou outro.
09- DO PAGAMENTO:
a) A empresa vencedora deverá apresentar Nota Fiscal no ato da entrega dos materiais e ao término
da realização das instalações das câmeras, ambos discriminados no item 2 deste Termo de
Referência;
b) A Nota Fiscal de que trata a alínea acima, deverá ser emitida pela própria empresa vencedora,
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação
e das propostas, não se admitindo Notas Fiscais/Faturas emitidas com outros CNPJ, mesmo aqueles
de filiais ou da matriz;
c) O responsável pelo almoxarifado terá o prazo de 03 (três) dias, a contar da apresentação da Nota
Fiscal para aceitá-la ou rejeitá-la;
d) A Nota Fiscal não aprovada será devolvida à empresa para as necessárias correções, com as
informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no subitem anterior, a
partir da data de sua reapresentação;
e) O pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da empresa,
ficando a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ter seu
prazo de validade renovada a cada vencimento;
f) O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias contados da data de protocolização e
aceitação pelo Contratante da Nota Fiscal, que deverá ser devidamente certificada pelo setor de
almoxarifado e pelo representante da Secretaria interveniente, quando a lei o exigir.
10- DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES:
São responsabilidades e obrigações da Contratada:
Além daquelas exigidas na Lei e no Edital a empresa vencedora do certame deverá:
a) Fornecer os materiais e serviços em conformidade com o item 2 deste Termo de Referência;
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b) Cumprir com os prazos de fornecimento determinados neste Termo de Referência;
c) Responsabilizar-se integralmente, pela execução do objeto, conforme legislação vigente;
d) Submeter-se à fiscalização da Secretaria Interveniente ou por quem for designado, que
acompanhará o fornecimento dos materiais e serviços, orientando, fiscalizando e intervindo ao seu
exclusivo interesse, com a finalidade de garantir o exato cumprimento das condições pactuadas;
e) Cumprir, além dos postulados legais vigentes no âmbito federal, estadual e municipal, as normas
da Secretaria Interveniente;
f) As penalidades ou multas impostas pelos órgãos competentes pelo descumprimento das
disposições legais que regem a execução do objeto do presente Termo de Referência serão de
inteira responsabilidade da Contratada, devendo, se for o caso,obter licenças, providenciar
pagamento de impostos, taxas e serviços auxiliares;
g) Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários;
h) Demais obrigações e responsabilidades previstas pela Lei Federal n. 8666/93 e demais
legislações pertinentes.
São responsabilidades e obrigações da contratante:
a) Exercer a fiscalização da execução do objeto;
b) Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre irregularidade observadas nos produtos;
c) Disponibilizar todas as informações necessárias para correta execução do objeto;
d) Efetuar o pagamento à Empresa Vencedora de acordo com as condições de preço e prazos
estabelecidos no edital e adjudicação.
e) Comunicar à empresa vencedora todos e quaisquer ocorrências relacionadas com a aquisição dos
materiais.
11- DA PROGRAMAÇÃO /DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
TABELA PROGRAMAÇÃO
02.05 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e
Turismo/SEMECE
Órgão:
Funcional:
12.361.1006 - 2014
Elemento:
33.90.30.00/44.90.52.00
Ficha:
111/119
Fonte de Recurso:
PRÓPRIO

12- DAS PENALIDADES
As sanções e penalidades serão aplicadas nas condições e percentuais conforme estabelecidas na
minuta de contrato.
13. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quaisquer informações ou dúvidas decorrentes de interpretação desse Termo de Referência,
poderão ser esclarecidas junto a Secretaria Municipal de Educação, situada na Avenida Paraíso, SN,
Centro, na cidade de Vale do Paraíso - RO, telefone (69) 3464 1193 ramal 221 no horário de
expediente (07:00 às 13:00 horas).

14. DOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
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Elaborador
Secretaria Interveniente
(Secretaria Municipal de Educação – SEMECE)

Vale do Paraíso – RO, 12 de Março de 2020

ANEXO 1

MODELO DE ATESTADO DE VISITA E VISTORIA OBRIGATÓRIA

Ref. (tipo licitação) n. ____/______

Atestamos para fins de participação no processo licitatório, na modalidade Pregão
Eletrônico/Tomada
de
Preço/
Dispensa
n.
____/_____
que
o
(a)
Sr(a)_________________________________________ portador do RG:________________
representante
da
Empresa
_________________________________CNPJ:______________________, visitou e vistoriou os
locais onde serão prestados os serviços do objeto deste termo, tendo tomado conhecimento de todas
as peculiaridades do local e condições estipuladas no edital.

Vale do Paraíso - RO, _____ de ______________ de 2020.
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___________________________________
Assinatura e carimbo da Secretaria Municipal de Educação

1-339/20

_________________________________
Assinatura do representante da empresa
RG/CPF:_________________________

ANEXO II
PROPOSTA DE PREÇO INICIAL
(OBS:Em papel timbrado da licitante.)
PROCESSO Nº:

1-339/SEMECE/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº:

Órgão: Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso/RO

DATA:

29.04.2020 HORA:

02/CPL/2020
09:00hs
(Horário Local)

EMPRESA:
CNPJ:

TEL. FAX.:

E-MAIL:
ENDEREÇO
BANCO:

AG.:

CT. CORRENTE:

NOME DO REPRESENTANTE:
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL/RO
Prezados Senhores:
Apresentamos a V. Sª., nossa proposta de preços de fornecimento de materiais, valor Total de:
R$

(

)

Prazo de validade da proposta:
Nos termos do Edital e seus Anexos, conforme quadro abaixo:

(mínimo 60 dias)

DO OBJETO: Aquisição de materiais com instalação para o sistema de monitoramento por câmeras

no qual irá atender as necessidades das Escolas Municipais: Centro de Educação Infantil Pequeno
Paraíso, Centro Educacional Professora Maria Matilde, EMEF Professora Ivonete Venâncio e
EMEF Jorge Teixeira, Relacionados no Termo de Referência.
ITEM

UND

QTD

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

Valor Unit.

Valor Total
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TOTAL >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
DO PRAZO DE ENTREGA, CONDIÇÕES E ELABORAÇÃO DA PROPOSTA:

 Declaro ter conhecimento e estar apta a entregar os produtos após o recebimento da copia do
empenho dentro do prazo e condições estabelecidas neste Edital na sede da Prefeitura Municipal de
Vale do Paraíso/RO, respeitando datas, horários ou locais nele especificados.
 Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus
Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de
Referência.
 Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente,
fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo,
impostos, seguros, taxas, transporte ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da
empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os
descontos eventualmente concedidos.
 Declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta
apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente, e o
conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação, por qualquer meio ou por
qualquer pessoa; Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação quanto a participar ou não da referida
licitação; Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não será, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial
ou de fato da licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação; E que o conteúdo da
proposta apresentada para participar da presente licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da administração antes da
abertura oficial das propostas; e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração
e que detém plenos poderes e informações para firmá-la
___________________________________, _____ de _____________________ de 2020
Local e data

_____________________________________
(Assinatura do representante legal)

_____________________________________
CPF
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CARIMBO CNPJ

ANEXO III
(OBS:Em papel timbrado da licitante.)

MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E ACEITAÇÃO (credenciamento)

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1-339/SEMECE/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/CPL/2020
..........................................................................................................................................................................................
Inscrita no C.N.P.J nº ....................................................................... por intermédio de seu representante legal o (a)
Sr................................................................................................................................. portador (a) da Carteira de
identidade nº .............................................C.P.F nº .......................................................................................................
Para fins de participação da licitação em epígrafe, tendo tomado conhecimento dos termos do correspondente Edital,
DECLARAMOS que temos conhecimentos e aceitamos plenamente e de maneira irretratável os termos e as condições
estabelecidas no mesmo, bem como de seus anexos.
DECLARAMOS ainda, em atendimento ao Inciso VII, Art. 4º da Lei 10.520 de 17/07/2002, que encontra - se situação
regular perante as Fazendas, Seguridade Social – INSS e com o F.G.T.S, atende às exigência do edital relativa à
habilitação Jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira e que cumpre plenamente a todos os requisitos de
habilitação previstos no edital e seus anexos e que esta de acordo com o mesmo.

___________________________________, _____ de _____________________ de 2020
Local e data

_____________________________________
(Assinatura do representante legal)
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_____________________________________
CPF

CARIMBO CNPJ

ANEXO IV
(OBS:Em papel timbrado da licitante.)
MODELO DE REFERENCIAL DE CREDENCIAMENTO (credenciamento)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1-339/SEMECE/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/CPL/2020

Prezados (as) Senhores(as),

Em cumprimento aos ditames editalícios, a empresa ______________________________________ com sede a
________________________, CNPJ nº. _______________________________, neste ato representada pelo
_______________________________________________(Cargo que o Sócio exerce na empresa), cédula de
identidade RG nº _______________, SSP/___ CPF sob nº. ______________, telefone para contato,
(xx)_____________, credencia o ____________________________, portador(a) da cédula de identidade RG nº.
__________, órgão expedidor SSP/____, inscrito(a) no CPF sob nº. ________________________, telefone de contato
(xx) _______________, para representá-lo(a) perante a esta instituição Municipal, no Pregão Presencial acima
descrito ao qual outorgamos poderes específicos para formulação caso necessário, de lances verbais e para prática de
todos os demais atos, inclusive assinar todos os documentos necessários para o bom andamento da coisa pública ao
que se diz “Licitações Públicas”, interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias inerentes aos certames
licitatórios por onde este participar, inclusive assinar contratos e distratos e demais documentos necessários.
___________________________________, _____ de _____________________ de 2020
Local e data

_____________________________________
(Assinatura do representante legal)
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CPF

CARIMBO CNPJ

ANEXO V – EDITAL
DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (Credenciamento).
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(em papel timbrado da licitante)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1-339/SEMECE/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/CPL/2020

DECLARAÇÃO
A empresa ......................................................................................................................................... inscrita no CNPJ n.
................................................................................,

por

intermédio

de

seu

representante

legal

o(a)

Sr(a)....................................................................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade
nº..........................................., e do CPF nº .........................................., DECLARA, sob as sanções administrativas
cabíveis e sob as penas de lei, ser ( ) Microempresa ou ( )Empresa de pequeno Porte, nos termos da legislação
vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3ª da Lei complementar nº 123/06, para
participar do pregão eletrônico acima identificado.

___________________________________, _____ de _____________________ de 2020
Local e data

_____________________________________
(Assinatura do representante legal)

_____________________________________
CPF

CARIMBO CNPJ

ANEXO VI
DECLARAÇÃO UNIFICADA PARA FINS DE LICITAÇÃO
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(papel timbrado da licitante)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1-339/SEMECE/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/CPL/2020
_____________________________, inscrita no CNPJ n. ___________________________, localizada na
_____________________________________,
por
intermédio
de
seu
representante
legal
o(a)
Sr(a________________________ portador(a) da Carteira de Identidade nº ___________________________, e do CPF
nº ___________________________, DECLARA:
 Para fins de participação da licitação em epígrafe, tendo tomado conhecimento dos termos do correspondente Edital,
DECLARAMOS que temos conhecimentos e aceitamos plenamente e de maneira irretratável os termos e as condições
estabelecidas no mesmo, bem como de seus anexos.
 Em atendimento ao Inciso VII, Art. 4º da Lei 10.520 de 17/07/2002, que encontra-se em situação regular perante a
Fazenda, Seguridade Social – INSS e com o FGTS, atende às exigências do edital relativas a habilitação jurídica,
qualificação técnica e econômico-financeira e que cumpre plenamente a todos os requisitos de habilitação previstos no edital
e seus anexos do pregão eletrônico acima identificado.
 Sob as penas da lei, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo
licitatório acima identificado, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
 Para fins do disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16(dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso
XXXIII, do Art. 7º da Constituição Federal.
 Que os sócios proprietários e gerentes não Possuem vinculo empregatício em órgãos nas esferas Estaduais, Federais ou
Municipais para poder participar do pregão eletrônico acima identificado.
 Que não tenha como sócios ou empregados cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau do Prefeito, Vice-prefeito e Vereadores, conforme Art. 3º da Lei Municipal nº 548 de
12/06/2007
 Declara, para fins de licitação, e sob as penas da lei, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a
Administração Pública, nos termos do inciso IV, do Art. 87 da Lei Federal 8.666/93, e suas alterações, e que comunicarei
qualquer fato impeditivo ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação
quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira, nos termos do § 2º do Art. 32,
do mesmo diploma legal.
 Que assume inteira responsabilidade pela autenticidade e veracidade de todos os documentos que forem apresentados
na presente licitação.
 Declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta apresentada para participar
desta licitação foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação, por qualquer
meio ou por qualquer pessoa; Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato da licitação quanto a participar ou não da referida licitação; Que o conteúdo da proposta
apresentada para participar da licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com
qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação; E que o
conteúdo da proposta apresentada para participar da presente licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da administração antes da abertura oficial das propostas; e que está
plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.
___________________________________, _____ de _____________________ de _______
Local e data
_____________________________________
(Assinatura do representante legal)
_____________________________________
CPF

__________________________________________
CARIMBO CNPJ

ANEXO VII
MINUTA DE CONTRATO – ELABORADA PELA SOLICITANTE
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MINUTA DE CONTRATO
Contrato nº *****
De *******
PREGÃO *********nº: *****/2020
Processo nº: *****/2020
Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso – RO
Publicado no quadro de avisos conf. Lei Orgânica Municipal
Em _____/_____/________

INSTRUMENTO CONTRATUAL PARA AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS CÂMERAS COM INSTALAÇÃO PARA
ATENDER
O
SISTEMA
DE
MONITORAMENTO/VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
VALE DO PARAÍSO E OUTRO LADO *****.

Ass:______________________________________________

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO, ESTADO DE RONDÔNIA inscrita no CNPJ/MF sob o nº
63.786.990/0001-55 com sede em Vale do Paraíso, doravante denominada de CONTRATANTE, no presente ato
representada pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Sr. CHARLES LUIS PINHEIRO GOMES, brasileiro, casado, funcionário
público, inscrito no CPF/MF nº **** e portador da Cédula de Identidade RG nº ****,doravante denominada
CONTRATANTE, e
A empresa *****, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº *****, com sede
na *****, na cidade de *****, representada por *****, ******, ******, ******, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº ******,
portador da Cédula de Identidade RG nº ******, residente e domiciliado na*******, doravante denominada
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente instrumento, regido pela Lei Federal nº 8.666/1993, de 21/06/1993, e
posteriores alterações, de conformidade com o Pregão ****** nº *****, constante do processo nº ****/2020 nas seguintes
condições e cláusulas:
CLÁUSULA SEGUNDA, DO AMPARO LEGAL. O respaldo jurídico do presente Contrato encontra-se
consubstanciado na Lei Federal 8.666/93 com suas posteriores alterações, amparando-se ainda, nos ditames da Lei
Federal n. 8.666/93 com suas posteriores alterações, nos documentos anexos ao Pregão Presencial n. ****/2020, nos
termos da proposta constante do Processo n. ****/2020 e naqueles que não contrariem o interesse público, nos
preceitos de Direito Privado e supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito
Privado.
CLÁUSULA TERCEIRA DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO. O presente Contrato tem por objetivo a
aquisição de materiais oriundos do PREGÂO PRESENCIAL, do processo n. ****/2020 com validade de 02 (dois)
meses, para futura e eventual Aquisição de MATERIAIS CÂMERAS COM INSTALAÇÃO PARA ATENDER O
SISTEMA DE MONITORAMENTO/VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, para atender as necessidades das Escolas: Centro de
Educação Infantil Pequeno Paraíso localizada na Avenida 13 de Fevereiro s/nº, setor 04, Centro Educacional
Professora Maria Matilde localizada na Rua Primavera nº 4015, Centro, EMEF Professora Ivonete Venâncio localizada
na Rua do Cacau, nº 1438, Setor 04 e EMEF Jorge Teixeira localizada no Distrito de Santa Rosa, neste município de
Vale do Paraíso - RO.
ITEM

UNID.

QUANT
.

ESPECIFICAÇÃO

Valor Unitário

VALOR TOTAL
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LOTE
ÚNICO

Und

40

OBJETO:
Aquisição de materiais com instalação de
câmeras nas Escolas Municipais: Centro de
Educação Infantil Pequeno Paraíso, Centro
Educacional Professora Maria Matilde, EMEF
Professora Ivonete Venâncio, EMEF Jorge
Teixeira.
Disponibilizando
os
seguintes
Equipamentos:
* 40 Câmera. Aplicação CFTV. Full HD, AHD 2
Mp: Lentes: 1/3" 1080p com resolução:
1080p(1280x1080p), Iluminação (com led
infravermelho), Filtro Ircut, Conector de
vídeo BNC fêmea, Conector de alimentação
P4 fêmea, mínimo 36 Leds IR de alta
intensidade, em Lentes de 3,6mm perfeitas
para DVR; DC 12V 1.000mA; Alcance do
Infravermelho: 30 metros; Sensor de
Imagem 1/3; Pixel em NTSC: 1.280(H)
720(V); Frequência Vertical: NTCS: 60Hz;
Sistema de Escaneamento: 2:1 Interlace;
Iluminação Mínima: 0.001 LUX com 36 IR
Led's Ligados Sistema de Sincronização:
Interno; - Shutter Eletrônico: Até
1/50~1/100.000sec; Raios IR: 850 nM
Alcance das Ondas Infrared; Angulo de Visão
mínimo: 70 graus; deve acompanhar o
suporte de fixação articulável na horizontal e
vertical + 02 Conectores plug BNC Macho
com borne; 01 Conector Plug P4 macho com
borne.

____________________________________________________________________________________________________________________________________
Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso/RO
CNPJ: 63.786.990/0001-55
End: Av. Paraíso, 2601 – Setor 01 - CEP: 76.923-000 - Fone: (69) 3464-1005/1462 - E-mail: cpl.net@outlook.com

1-339/20

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALE DO PARAÍSO
Lei de Criação nº 367 de 13/02/1992
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Und

04

* 04 DVR. Aplicação Sistema CFTV. Multi HD
16 Canais: Tempo Real 480/480 fps,
Compressão Vídeo em H.264, AHD, HDCVI,
HDTVI, IP, Analógico (cinco em um) além de
comportar Multi-HD, com Acesso via celular
(IOS, Android), Software Remoto CMS,
Backup (USB/Rede/HD Externo), Dual
Streams, deve suportar HD SATA ate 4Tb,
Sistema: Pentaplex: Monitoração, Gravação,
Reprodução, Backup e Rede; Sistema
Operacional Interno: Linux; Interface
Usuário: GUI, Dicas sobre telas do menu;
Dispositivo de Controle: mouse USB; Padrão
de
vídeo:
NTSC/PAL;
Gravação
e
Reprodução: canal de gravação: AHD: 16CH
720P; Analógico: 960H 16CH; AHD +
Analógico: 8CH 720P + 8CH 960H; Resolução
de
saída
de
vídeo
(HDMI/VGA):
1024x768,1280, 720,1280x1024; Resolução
Encorder: D1 / CIF / 720P; Gravação: HD,
Rede; Modo Backup: Rede, USB Flash Stick,
USB HD externo; Portas Vídeo: Entrada: 16
canais BNC; Saida: 1 VGA / 1 HDMI; Portas
Áudio: Entrada: 2 canais RCA; Saída: 1 canal
RCA; Rede: RJ-45 (10M/100/1000M); USB: 2
USB 2.0 ports; Fonte de energia: DC 12V;

Und

04

* 04 HD-Hard Disk, Capacidade: 2TB.
Interface: Sata 3. Rotação: 7.200rpm. Taxa
de transferência: 6gb/s

Und

04

Mts

3.10
0

Und

85

* 04 Fonte de alimentação estilo colméia
com entrada 110/220V chaveada e saída 12V
com tripot ajustável de 10VDC á 14VDC Volts
e 10 amperes. Possui 2 bornes de saída
positivo e 2 negativos.
Aplicação: Uso em câmeras de segurança
CFTV. Conexões por bornes. Caixa metálica
com aberturas de ventilação tipo colmeia
* 3.100 mts de Cabo Coaxial. Aplicação CFTV.
Fio de instalação, Malha: 80%, Espessura:
4mm flexível, Rolo com 100 metros;
* 85 Conectores Plug P4 Macho com borne,
Alimentação, Medida: 5mm Externo
(Negativo) 2mm Interno (Positivo) 2 Bornes
Com Parafuso Para Conexão De Fios

Jg

04

* 04 conjuntos Periféricos (Materiais de
acabamento, tais como: * Buchas, parafusos,
caneleta, dupla-face, caixa de acabamento
mangueira, cabo de rede, conector RJ 45, cano
rígido, presilha.)
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CLAUSULA QUARTA. DO PREÇO. O preço global do presente contrato é de R$ ******** (***********), no
qual já se encontram incluídas todas as despesas especificadas na proposta da CONTRATADA.
CLÁUSULA QUINTA . DOS PROCEDIMENTOS PARA O FORNECIMENTO: A CONTRATADA obriga-se a
fornecer o objeto da licitação conforme anexo I do instrumento convocatório, visando assegurar o seu pleno uso, sob
pena de aplicação de sanções previstas na Cláusula Décima deste instrumento.
I - A CONTRATADA obriga-se a concluir os serviços em no máximo 30 (trinta) dias após a emissão da nota
de empenho, visando assegurar a seu pleno uso, sob pena de aplicação das sanções previstas na Cláusula Décima
deste instrumento.
II - Os bens deverão ser entregues de uma única vez no setor de Almoxarifado da Prefeitura Municipal de
Vale do Paraíso , localizada na Avenida Paraná, n. 4199, setor 01, Centro deste Município.
III - Centro de Educação Infantil Pequeno Paraíso localizada na Avenida 13 de Fevereiro s/nº, setor 04, Centro
Educacional Professora Maria Matilde localizada na Rua Primavera nº 4015, Centro, EMEF Professora Ivonete
Venâncio localizada na Rua do Cacau, nº 1438, Setor 04 e EMEF Jorge Teixeira localizada no Distrito de Santa Rosa
IV- O recebimento, por servidor responsável, deve-se adotar os seguintes procedimentos:
a) de posse dos documentos apresentados pela CONTRATADA e de uma via de contrato e da proposta
respectiva, receberá os bens para verificação de especificações, qualidade, quantidade, prazo de garantia, preços e
outros dados pertinentes e, encontrado irregularidades, fixará prazos para correção pela CONTRATADA, ou aprovando,
receberá provisoriamente o bem, e emitirá Termo de Recebimento Provisório, relacionando os produtos entregues, de
acordo com a nota fiscal emitida pela CONTRATADA;
b) após recebimento provisório, verificação da integridade e qualidade do bem, se for o caso, e sendo
aprovado, nos exatos termos do edital e da proposta vencedora, será efetivado o recebimento definitivo, mediante
expedição de termo circunstanciado e recibo aposto na Nota Fiscal (1ª e 2ª vias);
V- Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, O CONTRATANTE reduzirá a termo os fotos
ocorridos e encaminhará à CONTRATANTE para aplicação de penalidades;
VI- Em caso de necessidade de providências por parte da CONTRATADA, os prazos de pagamento serão
suspensos e o fornecimento considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na Lei e neste
instrumento.
§ 1º O presente contrato vigorará por 02 (dois) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo
ser prorrogado somente nas hipóteses devidamente justificadas e previstas em lei.
§ 2º dado o recebimento dos bens e realizando-se o pagamento da aquisição e dos serviços de forma devida,
entender-se-á o contrato cumprido como extinto.
CLÁUSULA SEXTA DA GARANTIA. deverá a CONTRATADA garantir a qualidade dos bens entregues, pelo
período mínimo de 12 (doze) meses.
Parágrafo único: A CONTRATADA obriga-se a substituir, no prazo de 05 (cinco) dias, à suas expensas,
aqueles bens que por apresentarem qualquer vício em sua embalagem , defeito de qualidade, quantidade, vierem a ser
recusados.
CLÁUSULA SÉTIMA DO PAGAMENTO. O pagamento será efetuado pela Secretaria Municipal de Educação
à contratada mediante a apresentação da nota fiscal, empenho, e liberação por quem de direito, através de ordem
bancária de pagamento nominal, no prazo de 30 dias contados da apresentação da Nota Fiscal.
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§ 1º Os pagamentos só serão feitos em nome da empresa Contratada, portanto é dever da mesma obter
conta bancária em seu nome e fornecer os dados (número da agência e conta) desta, para que se efetue o pagamento.
§ 2º Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA, o decurso
de prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a contagem a partir da data em quem estas forem cumpridas,
caso em que não será devida atualização financeira.
§ 3º Nos casos em que a verba orçamentária tenha sua origem em convênio realizado entre a prefeitura e os
órgãos ou Governos Federal e Estadual a nota fiscal citada no caput desta cláusula deverá fazer constar o nome e o
número do convênio e órgão ou governo do qual se originou.
§ 4º Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações devidas, o valor correspondente a parcela, será
atualizada monetariamente pela variação da UPFM (Unidade Padrão Fiscal Municipal), tornando-se como termo inicial a
data da efetiva entrega e o termo final, a data do efetivo pagamento.
CLÁUSULA OITAVA DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. A despesa com a execução do presente
Contrato correrá , no presente exercício, por conta da seguinte previsão de dotação orçamentária:

Órgão:

TABELA PROGRAMAÇÃO
02.05 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e
Turismo/SEMECE

Funcional:
Elemento:
Ficha:
Fonte de Recurso:

12.361.1006.2014
33.90.30.00 / 44.90.52
111/119
PRÓPRIO

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES: Constitui obrigações das partes:

São responsabilidades e obrigações da Contratada:
Além daquelas exigidas na Lei e no Edital a empresa vencedora do certame deverá:
a) Fornecer os materiais e serviços em conformidade com o item 2 deste Termo de Referência;
b) Cumprir com os prazos de fornecimento determinados neste Termo de Referência;
c) Responsabilizar-se integralmente, pela execução do objeto, conforme legislação vigente;
d) Submeter-se à fiscalização da Secretaria Interveniente ou por quem for designado, que
acompanhará o fornecimento dos materiais com instalação, orientando, fiscalizando e intervindo ao
seu exclusivo interesse, com a finalidade de garantir o exato cumprimento das condições pactuadas;
e) Cumprir, além dos postulados legais vigentes no âmbito federal, estadual e municipal, as normas
da Secretaria Interveniente;
f) As penalidades ou multas impostas pelos órgãos competentes pelo descumprimento das
disposições legais que regem a execução do objeto do presente Termo de Referência serão de
inteira responsabilidade da Contratada, devendo, se for o caso,obter licenças, providenciar
pagamento de impostos, taxas e serviços auxiliares;
g) Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários;
h) Demais obrigações e responsabilidades previstas pela Lei Federal n. 8666/93 e demais
legislações pertinentes.
São responsabilidades e obrigações da contratante:
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a) Exercer a fiscalização da execução do objeto;
b) Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre irregularidade observadas nos serviços e
produtos;
c) Disponibilizar todas as informações necessárias para correta execução do objeto;
d) Efetuar o pagamento à Empresa Vencedora de acordo com as condições de preço e prazos
estabelecidos no edital e adjudicação.
e) Comunicar à empresa vencedora todos e quaisquer ocorrências relacionadas com a aquisição dos
materiais.
CLÁUSULA DÉCIMA DAS PENALIDADES. Caso a CONTRATADA causar o retardamento da
execução ou sua inexecução total ou parcial do objeto contratado, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar
na execução do contrato, deixar de celebrar o contrato ao ser convocado pela Contratante dentro do prazo de
validade de sua proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar
e contratar com a Administração e será descredenciada do Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal
de Vale do Paraíso - RO, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato
e das demais cominações legais (art. 7º, da Lei Federal nº 10.520/2002 e arts. 86 a 88 da Lei Federal nº
8.666/1993).
§ 1º O descumprimento total ou parcial das obrigações ora assumidas caracterizará a inadimplência
da CONTRATADA, sujeitando-a às seguintes penalidades:
I - advertência, que será aplicada sempre por escrito;
II - multa:
a) de 10% (dez por cento) calculado sobre o valor da nota de empenho por dia de ausência na
entrega;
b) em caso de reincidência na infração de que trata o item II, letra a) desta cláusula por 3 (três) vezes,
aplicação prevista no item III desta cláusula, sem prejuízo a outras cominações;
III - suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de até 5 (cinco) anos entidades da
Administração Pública Municipal, aplicada de acordo com as faltas cometidas, conforme a seguinte
gradação:
a) gravíssima: 5 (cinco) anos, além de ser declarada como inidônea para licitar e contratar com a
Administração Pública, compreendendo os casos de crime na execução do contrato e a inexecução total;
b) grave: 4 (quatro) anos, compreendendo os casos de retardamento injustificado da execução do
objeto com prejuízo à administração;
c) 3 (três) anos, quando o retardamento injustificado não causar prejuízo à administração;
d) nas demais hipóteses não previstas nas alíneas anteriores deste item, a aplicação da suspensão
proporcional ao percentual da inexecução. Exemplo: Inexecução Parcial de 20% do contrato = 1 ano ;
Inexecução Parcial de 40% = 2 anos.
IV- ocorrendo a inexecução total ou parcial do objeto, a CONTRATANTE poderá:
a) rescindir o contrato, anular o empenho e/ou aplicar multa contratual de até 10% (dez por cento) do
valor contratado;
b) descredenciar junto ao SICAF e /ou outros sistemas de cadastramento de fornecedores a que se
refere o inc. XIV do art. 4º da Lei Federal n. 10.520/2002;
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso/RO
CNPJ: 63.786.990/0001-55
End: Av. Paraíso, 2601 – Setor 01 - CEP: 76.923-000 - Fone: (69) 3464-1005/1462 - E-mail: cpl.net@outlook.com

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALE DO PARAÍSO
Lei de Criação nº 367 de 13/02/1992
Comissão Permanente de Licitação - CPL

1-339/20

c) declarar inidôneo para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, no prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) ocorrendo a rescisão unilateral do Contrato por culpa da CONTRATADA, a mesma deverá
indenizar a CONTRATANTE por perdas e danos, bem como a diferença de custos para a contratação de
outros licitante;
§ 2º As sanções previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo
com a gravidade da infração, facultada a ampla defesa à CONTRATADA, que deverá o fazer, por escrito, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.
§3º Nenhuma parte será responsável perante a outra por atrasos ocasionados por motivos de força
maior ou caso fortuito, considerando-se como tanto motivos de força maior ou caso fortuito: ato de inimigo
público, guerra, revolução, epidemia, fenômenos meteorológicos de vulto, perturbação civil ou
acontecimentos assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes contratantes.
§ 4º A CONTRATANTE é competente para disciplinar nos termos da Lei Federal n. 8.666/1993, as
penalidades de suspensão temporária e declaração de inidoneidade.
§ 5º O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido a CONTRATANTE no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da data da notificação, podendo ainda, ser descontado das Notas Fiscais e /ou Faturas por
ocasião do pagamento, bem como a compensação de outros créditos que eventualmente a CONTRATADA
possua a seus favor, e, caso ainda remanesça o débito, a inscrição em dívida ativa e posterior cobrança
judicial, caso não haja o devido pagamento.
§ 6º A aplicação de quaisquer penalidades ora previstas , não será motivo impeditivo para a rescisão
do contrato pelo descumprimento de cláusulas contratuais, ou por inexecução parcial ou total do objeto
contratado.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA FISCALIZAÇÃO: A fiscalização da execução do
contrato será exercida por um representante da CONTRATANTE devidamente credenciado por autoridade
competente da mesma, (neste caso, a Comissão de Recebimento de Materiais) ao qual competirá dirimir as
dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e exercer em toda a sua plenitude a ação
fiscalizadora de que trata a Lei Federal nº 8.666/1993, sob pena de ser punido nos termos dos artigos 57 e 58
da Lei 8.443/92.
§ 1º A CONTRATANTE deverá ser informada de quaisquer irregularidades por ventura levantadas
por seus representantes na execução do contrato, sendo a CONTRATADA responsável pelos danos que
possam advir da inexecução ou má execução, total ou parcial.
§ 2º A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto licitado, se
considerados em desacordo ou insuficientes, conforme os termos discriminados na proposta da
CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DAS ALTERAÇÕES: O presente Contrato poderá ser
alterado nos casos previstos pelo disposto art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, desde que devidamente
fundamentado e autorizado pela autoridade superior.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: Das decisões
proferidas pela Administração caberão recursos, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da
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intimação do ato, nos casos de aplicação das penas de advertência, suspensão temporária, multa e rescisão do
Contrato.
Parágrafo único. O recurso será dirigido a autoridade superior, por escrito, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado à autoridade competente, devendo
neste caso, a decisão ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do processo,
sob pena de responsabilidade.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DA RESCISÃO: Este contrato poderá ser rescindido
unilateralmente total ou parcialmente nos casos previstos nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal
nº 8.666/1993, e amigavelmente nos termos do art. 79, inciso II, combinado com o art. 78 da mesma Lei,
garantindo-se a ampla defesa e considerando-se especialmente as seguintes hipóteses:
I -não cumprimento de qualquer uma das cláusulas contratuais, especificações e prazos;
II -cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, prazos ou projetos;
III -lentidão no seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a considerar a impossibilidade da
execução do fornecimento nos prazos estipulados;
IV- atraso injustificado no início da entrega dos bens.
V -subcontratação total do seu objeto, ou a parcial quando não autorizada pela Administração, a
associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação, que não serão admitidas durante a vigência do contrato;
VI -decretação da falência, concordata da firma ou a insolvência civil de qualquer de seus sócios;
VII -dissolução da sociedade;
VIII -alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a
execução do contrato;
IX - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade administrativa e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;
X - ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução
do contrato.
Parágrafo único. Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica a
CONTRATANTE autorizada a reter os créditos a que tem direito, até o limite do valor dos prejuízos
comprovados.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS:
I - a tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA não importará,
de forma alguma, em alteração contratual;
II - é vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o fornecimento dos produtos
adquiridos sem a anuência da CONTRATANTE, nos limites estabelecidos no art. 72 da Lei Federal
8.666/1993, sob pena de rescisão contratual nos termos do art. 78, inc. VI da mesma Lei.
III - integram o presente CONTRATO como se aqui transcritos, os documentos a seguir
especificados, cujo teor considera-se conhecido e acatado pelas partes:
a)Edital do Pregão *******n. **** e seus anexos;
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b)Nota de empenho (número da nota) emitida em (data de emissão);
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA PUBLICAÇÃO: A CONTRATANTE providenciará a
publicação do extrato deste contrato, em respeito ao Princípio da Publicidade dos Atos Administrativos e
para que atinja a eficácia desejada.
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA DO FORO:.Fica eleito o foro da comarca de Ouro Preto
D’Oeste, para dirimir quaisquer dúvidas na aplicação deste Contrato em renúncia a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e
forma, para um só efeito, que depois de lido e achado conforme na presença de duas testemunhas, para que
produza seus efeitos legais e jurídicos.
Vale do Paraíso, *******.

_________________________
*****
CNPJ/MF nº *****
Contratada

__________________________________________________
CLEREA SOARES DA SILVA VALADARES
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Turismo
Portaria nº 5091 de 02/06/2017

_____________________________________
Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso
CHARLES LUIS PÍNHEIRO GOMES
Prefeito Municipal
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Testemunhas:
1- ________________________
CPF Nº

2- ________________________
CPF Nº

Vale do Paraíso – RO, 30 de Março de 2020

Aprovo a presente Minuta de Contrato

Em: 06.04.2020
Página: 111
Edson Antonio Sperandio
Assessor Jurídico do Município
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