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PODER EXECUTIVO
 Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/PMCNR-CPL/2021.

 

PROCESSO Nº. 2344/2020.

PREGÃO TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE.

 

O MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA, através de seu Pregoeiro, nomeado por força
das disposições contidas na Portaria n° 177, de 29 de Abril de 2020, torna público que se
encontra autorizada à licitação, sob a modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA sob o nº
004/PMCNR-CPL/2021, do tipo MENOR PREÇO POR GLOBAL por LOTE, tendo por finalidade
a qualificação e a seleção de propostas de empresas especializadas, conforme descrito neste
edital e seus anexos, em consonância com os Decretos Municipal nº 016/2006, nº 019/2008 e nº
023/2016, Decreto Federal nº 7.892/2013 e nº 8.538/2015 e a Lei Federal nº 10.520/2002, com o
Decreto Estadual nº 12.205/2006, e subsidiariamente, com a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas
alterações, e ainda, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Lei Municipal
nº 513/2009 e demais exigências deste Edital.

 

Órgão Interessado: SEMEC.

MPEs: Micro e Pequenas Empresas.

 

Recebimento das Propostas:  Até o dia 15/03/2021 às 08h59min

Abertura das Propostas:        Dia 15/03/2021 a partir das 09h00min.

Sessão de Disputa de Preços: Dia 15/03/2021 a partir das 09h30min.

 

LOCAL: http://www.licitanet.com.br.

Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF)

 

Faz-se necessária a contratação sem a cota de até 25% de participação de Micro e Pequenas
Empresas ou Equiparadas, para a contratação do objeto deste edital, tendo em vista que os
mesmos são indivisíveis devido a padronização dos itens a serem adquiridos.

A aquisição por lote se dá, tendo em vista que os itens são pertencentes a um conjunto,
considerando que a aquisição por item inviabilizará a prestação eficiente do serviço público que
se busca com a presente aquisição, uma vez que poderia ocorrer de empresas diferentes

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.892-2013?OpenDocument
http://www.licitanet.com.br/
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ganharem itens de um mesmo conjunto, com marcas e/ou modelos diferentes que não se
conectam/encaixam.

Considerando que a administração publica visa a escolha da proposta mais vantajosa.

 
1        OBJETO

1.1         AQUISIÇÃO DE TABLETS E CAPAS PROTETORAS para auxiliar no ensino dos alunos
das escolas municipais E.M.E.I.E.F Nova Floresta, E.M.E.I.E.F Tancredo Neves II,
E.M.E.I.E.F Rio Branco, E.M.E.I.E.F 7 de Setembro e E.M.E.I.E.F Cassino Ricardo, Termo
de Convênio Nº 188/PGE-2020, conforme descrito.

e Item Descrição Quant Class V.
Unit.

V. Total

1.       

Tablet Formato de tela IPS/LCD/OLED, Bateria
Lítio capacidade de 4.000 mAh; Memória
interna 8GB expansível; Capacidade memória
expansível 32 GB; Câmera frontal 2.0 mp;
Câmera traseira 5.0 mp; CPU Quad-Core
1.3GHZ; Memória RAM 1.5GB; Resolução da
tela 1280 x 800 pixles; istema operacional
Android; WI-FI SIM; Tamanho da tela
(Polegada) 7; Cor preto; Referência:
Samsung Galaxy Tab A T280 8GB WI-FI
TELA7 Android Quad-Core equivalente ou
similar a referência.

100 Un. 959,85 95.985,00

2.       
Capa de proteção material emborrachado para
tablets com tela de 7 polegadas  na cor preta
conforme objeto cotado no item 01.

100 Un. 64,00 6.400,00

Valor do Lote 102.385,00

 

Valor Total do LOTE R$ 102.385,00 (cento e dois mil trezentos e oitenta e cinco
reais).

 

1.1.1      Qualquer indicação mesmo que subjetiva à marca ou fabricante deste edital deve-se ser
entendido como indicação de similaridade do produto.

1.1.2      Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no
endereço eletrônico e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão às últimas;

1.2         Compõem este Edital os seguintes anexos:
ANEXO 1    Termo de Referência;
ANEXO 2    Modelo de Declaração de Fato Superveniente;
ANEXO 3    Modelo de Declaração de Empregado Menor;
ANEXO 4    Modelo de Proposta;
ANEXO 5    Modelo Declaração Autenticidade dos Documentos;
ANEXO 6    Modelo Declaração de Plena Submissão às Condições e Exigências do

Edital;
ANEXO 7    Modelo de declaração de enquadramento em regime de Micro Empresa ou

Empresa de Pequeno Porte;
ANEXO 8    Modelo de Declaração de Empregado em Empresa Pública;
ANEXO 9    Modelo de Atestado de Capacidade Técnica;
ANEXO 10  Minuta do Contrato;
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2            DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1         O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET,
mediante condições de segurança criptografia e autenticação em todas as suas fases
através do Sistema de Pregão Eletrônico do portal de Compras. Site
http://www.licitanet.com.br. A utilização do sistema de pregão eletrônico está
consubstanciada nos §§ 2º e 3º do Artigo 2º da Lei Federal nº 10.520/2002.

2.2         Os trabalhos serão conduzidos Pela Pregoeira da Prefeitura do Município de Campo
Novo de Rondônia, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou
transferidos para o Sistema de Pregão Eletrônico constante na página da internet
http://www.licitanet.com.br.

2.3         O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para abertura da
proposta, atentando também para a data e horário para o início da disputa.

2.5         Caso seja(m) omissa(s) a(s) licitante(s) convocada(s) para entrega dos materiais ou
inícios dos trabalhos supra estipulado, decairá seu direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no item 15 deste Edital.

2.6         Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
abertura do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e locais estabelecidos no preâmbulo
deste Edital, desde que não haja comunicação do(a) Pregoeiro(a) em contrário.

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

2.8         Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no
endereço eletrônico LICITANET, e as especificações constantes no subitem 2.1 e no
ANEXO I deste Edital Termo de Referência, prevalecerão as últimas.

 

3            ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL

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

3.2         Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que não o fizer até 2 (dois)
dias úteis anteriores à data designada para a realização do Pregão, apontando de forma
clara e objetiva as falhas e/ou irregularidades que entender viciarem o mesmo.

3.2.1      Caberá o(a) Pregoeira(a) decidir, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), sobre a
impugnação interposta.

3.2.2      Caso procedente e acolhido à impugnação do Edital, seus vícios serão sanados e nova
data será designada para a realização do certame, salvo nos casos em que as alterações
decorrentes da impugnação não alterarem a apresentação das propostas de preços.

3.3         Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e
seus anexos, e as informações adicionais que se fizerem necessárias à elaboração das

http://www.licitanet.com.br/
http://www.licitanet.com.br/
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propostas devem ser enviados a Pregoeira até 3 (três) dias úteis antes da data fixada
para abertura da sessão pública.

3.4         As impugnações e ou pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados
preferencialmente via e-mail: licitacoes@camponovo.ro.gov.br e deverá ser confirmado o
recebimento pelo(a) Pregoeira ou ainda, poderá ser protocolado junto a Sede desta CPL,
no horário das 07h30min. às 11h30min., de segunda-feira a quinta-feira e das 7h30min.
às 13h30min. às sextas-feiras, sito a Av. Tancredo Neves, 2250, Setor 02 Sala da CPL
Campo Novo de Rondônia - RO - CEP: 76.887-000, Telefone: (0XX) 69.3239-2240.

3.5         As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas
no sistema eletrônico para os interessados.

3.6         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 encaminhadas em
forma de aviso de erratas, adendos modificadores ou notas de esclarecimentos, às
licitantes que tenham adquirido o Edital.

3.7         Acolhida a impugnação contra o edital, poderá ser definida e publicada nova data para
realização do certame.

 
4            CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1         Poderão participar desta Licitação qualquer firma individual ou sociedade, regularmente

estabelecida no País, que satisfaça todas as exigências, especificações e normas
contidas neste Edital e seus Anexos e que seja devidamente cadastrada no portal de
Compras. Site http://www.licitanet.com.br.

4.2         A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, além da apresentação constante
no anexo IX para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta
inicial de preço a ser digitada no sistema, informar no campo próprio o seu regime
de tributação para fazer valer o direito de prioridade no desempate. (artigos 44 e 45
da Lei Complementar 123, 14 dezembro de 2006).

4.2.1      Dos critérios de preferencia para MEs e EPPs, conforme estabelece os Artigos 44 e
45 da Lei Complementar nº 123/2006, estão expressamente previsto neste edital.

 

Art. 44.  Nas licitações será assegurada, como critério de desempate,
preferência de contratação para as microempresas e empresas de
pequeno porte.
§ 1o  Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais
bem classificada.
§ 2o  Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no
§ 1o deste artigo será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor
preço.
Art. 45. Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei Complementar,
ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela
considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado
em seu favor o objeto licitado;
II - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de
pequeno porte, na forma do inciso I do caput deste artigo, serão

mailto:licitacoes@camponovo.ro.gov.br
http://www.licitanet.com.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art44
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convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na
hipótese dos §§ 1o e 2o do art. 44 desta Lei Complementar, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito;
III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos
intervalos estabelecidos nos §§ 1o e 2o do art. 44 desta Lei
Complementar, será realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
§ 1o  Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput
deste artigo, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta
originalmente vencedora do certame.
§ 2o  O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor
oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa
de pequeno porte.
§ 3o  No caso de pregão, a microempresa ou empresa de pequeno
porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova
proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento
dos lances, sob pena de preclusão.

 
4.3         A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte

somente será exigida para efeito de contratação. Por ocasião da participação em
certames licitatórios as MPEs deverão apresentar toda a documentação exigida para
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição.

4.3.1      Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando da
comprovação de que trata o caput, será assegurado prazo de 05 (cinco) dias úteis,
prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do
pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa, contados a partir da ciência da licitante de que
foi vencedora do certame.

4.4         Caso o certame deflagrado não seja exclusivo para ME e EPP será dado tratamento
diferenciado visando a adjudicação a empresas nessas condições, assegurando-se o
direito de preferência a contratação em ME e EPP em caso de empate, assim definidos:

4.4.1      Entende-se por empate aquelas situações em que as ofertas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores ao menor preço.

4.4.2      Na modalidade pregão, o intervalo percentual estabelecido no item 4.4.1 será de até 5%
(cinco por cento) superior ao menor preço.

4.4.3      O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta válida não tiver sido
apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada.

4.5         A preferência de que trata o item anterior será concedida da seguinte forma:

4.5.1      Ocorrendo empate, a microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada melhor
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora
do certame, situação em que será adjudicado o objeto licitado em seu favor;

4.5.2      O direito de preferência previsto no inciso 4.5.1 será exercido, sob pena de preclusão:

4.5.2.1   Na modalidade pregão, após o encerramento da rodada de lances, devendo ser
apresentada nova proposta no prazo máximo de cinco minutos por item em situação de
empate, devendo fazê-lo via e-mail oficial do departamento de compras previamente
informado no certame;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art44
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art44
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4.6         No caso de igualdade dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que poderá exercer o direito de preferência previsto
no item 4.5;

4.7         Na hipótese da não contratação da microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparada com base no item 4.5, serão convocadas as remanescentes que porventura
se enquadrem em situação de empate, na ordem classificatória, para o exercício do
mesmo direito.

4.8         Na hipótese da não contratação de ME ou EPP, o objeto licitado será adjudicado em
favor da proposta originalmente vencedora do certame.

4.9         Não se aplica o sorteio quando, por sua natureza, o procedimento não admitir o empate
real, como acontece na fase de lances do pregão, em que os lances equivalentes não são
considerados iguais, sendo classificados de acordo com a ordem de apresentação pelos
licitantes.

4.10       Quando for adotado o Sistema de Registro de Preço ou licitação por entregas
parceladas, deverá ser dada prioridade de aquisição dos produtos das cotas reservadas,
nos termos do artigo 48, III da Lei Complementar nº 147/2014.

4.11       Gerar o pronto atendimento as normas do Edital, e, informar a Administração a
ocorrência do disposto no artigo 12 do Decreto Municipal nº 023/2016.

4.12       São vedadas à participação de empresas em forma de consórcios ou grupo de
empresas.

4.13       Não poderão participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata,
concurso de credores, dissolução, liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou
declarada inidônea pela Administração Pública ou impedida legalmente e incidir no
estipulado no art. 9.º da Lei Federal n.º 8.666/1993.

4.14       O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão
eletrônico, no portal http://www.licitanet.com.br, até o horário fixado no edital para
inscrição e cadastramento da proposta inicial de preços.

4.15       A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e
credenciamento do licitante (item 5), e dar-se-á por meio da digitação da senha relativa ao
licitante e subsequente encaminhamento de proposta de preço nas datas e horários
previstos neste edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

4.16       Fica a empresa que se enquadre nos moldes do Decreto Municipal nº 023/2016, bem
como do Decreto Federal nº 8.538/2015, dispensada da apresentação de balanço
patrimonial do ultimo exercício social.

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

 
5            DO CREDENCIAMENTOS
5.1         Os licitantes interessados em participar do certame deverão providenciar, previamente, o

seu credenciamento no portal www.licitanet.com.br ;
5.2         O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha,

pessoal e intransferível;
5.3         O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal do

licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para a
realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico;

5.4         O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao

http://www.licitanet.com.br/
http://www.licitanet.com.br/
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provedor do sistema ou ao Município de Campo Novo de Rondônia responsabilidade por
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

5.5         A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do
Sistema para imediato bloqueio de acesso;

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

5.7         Quaisquer dúvidas em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida
através dos telefones: (34) 3014-6633, (34) 99807-6633 e (34) 99688-0108.

 
6            REGULAMENTOS OPERACIONAIS DO CERTAME
6.1         O certame será conduzido pelo(a) Pregoeira, com auxílio da equipe de apoio, que terá

em especial as seguintes atribuições:
6.1.1      Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio,
6.1.2      Responder as questões formuladas pelos licitantes, relativas ao certame,
6.1.3      Abrir proposta de preços,
6.1.4      Analisar a aceitabilidade das propostas,
6.1.5      Desclassificar propostas indicando seus motivos,
6.1.6      Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de

menor preço,
6.1.7      Verificar a Habilitação do licitante classificado em primeiro lugar,
6.1.8      Declarar o vencedor,
6.1.9      Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos,
6.1.10    Elaborar a ata de sessão com auxílio eletrônico
6.1.11    Encaminhar o processo ao Sr. Prefeito para homologar e autorizar a contratação.
 
7            PARTICIPAÇÃO
7.1         A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e

intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta
de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário
limite estabelecidos.

7.2         Os fornecedores credenciados interessados em participar do pregão eletrônico, deverão
enviar suas propostas de preços, utilizando, para tanto, exclusivamente, o sistema
eletrônico, sendo consideradas inválidas as propostas apresentadas por quaisquer outros
meios.

7.3         Caberão aos licitantes acompanharem as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da
desconexão de seu representante.

7.4         Ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico, o licitante deverá preencher o campo
VALOR GLOBAL POR LOTE, encontrado na tela, com o preço unitário proposto para
cada um dos lotes especificados no Anexo 1 deste edital, em moeda nacional, com
apenas duas casas decimais.

 

8            PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO

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

8.2         No preenchimento da proposta eletrônica deverão, obrigatoriamente, ser informadas no
campo próprio as ESPECIFICAÇÕES, MARCA e MODELO do produto ofertado. A não



01/03/2021

Edital 004 de 01/03/2021, assinado na forma do Decreto nº 002/2020 (ID: 43385 e CRC: 09C5DE13). 8/32

inserção de informações contendo as especificações neste campo implicará na
desclassificação do licitante, face à ausência de informação suficiente para classificação
da proposta.

8.3         O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no ANEXO 1.

8.4         A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão
pública do Pregão.

8.5         Até a abertura da Sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada;

8.6         Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de
validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse Do
Município de Campo Novo de Rondônia, esta poderá solicitar prorrogação geral da
validade acima referida, por igual prazo, no mínimo;

8.7         É vedada a identificação do licitante na proposta no sistema eletrônico sob pena de
desclassificação.

 

9            ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES

9.1         A partir do horário previsto no Edital e no sistema terá início à sessão pública do pregão
eletrônico, com divulgação das propostas de preços recebidas, passando o(a) Pregoeira a
avaliar a aceitabilidade das propostas, sendo desclassificado o ITEM/LOTE que estiver
acima do valor de referência bem como a proposta na integra (se necessário).

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

9.3         Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido
anteriormente registrado no sistema. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo
valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

9.4         Em caso de empate de propostas, a comissão realizara sorteio no final da disputa de
lances de todos os itens.

9.5 -       Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais
licitantes, vedada a identificação do detentor do lance.

9.6         A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento
iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de
tempo extra. O período de tempo extra ocorrerá em um intervalo que poderá ser de 01
(um) segundo a 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico,
findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances, não podendo em
hipótese alguma as empresas apresentar novos lances.

9.7         Uma vez ofertado o lance não haverá desistência;
9.7.1      Se constatar ação de forma negligente, ou ainda, intenção de tumultuar a competição por

parte do participante, será aplicada as sanções cabíveis conforme art. 7º, da Lei nº
10.520/2002; bem como as Previstas na LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, e as
demais cabíveis previstas no ordenamento jurídico vigente.

9.8         O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da
etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo(a) Pregoeira
acerca da aceitação do lance de menor valor.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument
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9.9         Será solicitado ao licitante de menor valor o envio dos documentos relativos à
habilitação, de acordo com o item 10 deste Edital, no prazo máximo de 02 (duas) horas,
devendo ser escaneados, salvos em arquivo com extensão PDF e enviados para o
endereço eletrônico licitacoes@camponovo.ro.gov.br, com posterior encaminhamento, via
oficio, do original ou cópia autenticada em até 03 (três) dias úteis.

9.9.1      As empresas que desejarem, poderá dentro do seu prazo de convocação apresentar os
documentos para habilitação e a proposta de preços detalhada no protocolo da prefeitura
municipal de Campo Novo de Rondônia/CPL.

OBS: A falta de encaminhamento dos documentos dentro dos prazos estabelecidos
implicara na desclassificacão da proposta e/ou inabilitação do licitante. Dificuldades no
envio destes deverão ser imediatamente comunicadas ao(a) Pregoeira pelo telefone/fax
(69) 3239-2362/2240.

9.10       O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima
estabelecido poderá acarretar nas sanções previstas no item 15 deste Edital.

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

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

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

 

10          HABILITAÇÃO
10.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

10.1.1
Ato constitutivo (publicação) CONTRATO com suas alterações OU
ESTATUTO SOCIAL em vigor, comprovante da regular constituição da
empresa, devidamente registrado na junta comercial;

10.1.2 Cédula de identificação dos sócios, ou do diretor, ou do proprietário, ou do
representante legal da empresa juntamente com procuração.

  
10.2 REGULARIDADE FISCAL
10.2.1 Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ.
10.2.2 Certidão de Regularidade de Situação com FGTS CRF.

10.2.3 Certidão Negativa de Tributos ESTADUAIS da sede da empresa licitante, com
finalidade para Participação em Processo Licitatório.

10.2.4
Certidão Conjunta de Tributos e Contribuições FEDERAIS e da DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO administradas pela Secretaria da Receita Federal do
Ministério da Fazenda.

10.2.5 Certidão Negativa de Tributos MUNICIPAIS da Sede ou Domicilio da Licitante
ou da Contratante.

10.2.6
Certidão Negativa de Débitos Trabalhista CNDT, atestando a inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (Lei 12.440/2016, art. 29,
V).

  
10.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
10.3.1 ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA, em original ou cópia simples

autenticada por cartório competente, fornecido por pessoa jurídica de direito

mailto:licitacoes@camponovo.ro.gov.br


01/03/2021

Edital 004 de 01/03/2021, assinado na forma do Decreto nº 002/2020 (ID: 43385 e CRC: 09C5DE13). 10/32

público ou privado (devidamente com firma reconhecida no caso de Pessoa
Jurídica de Direto Privado), em nome e favor da empresa licitante, que
comprove a aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível
em característica com o objeto da licitação (modelo Anexo 10).

10.3.1.1

Na ausência dos dados indicados acima em especial do reconhecimento de
firma em cartório competente, antecipa-se a diligência prevista no art. 43
parágrafo 3° da Lei Federal 8.666/93 para que sejam encaminhados em
conjunto os documentos comprobatórios de atendimentos, quais sejam: notas
fiscais de compra e venda, cópias de contratos, notas de empenho,
acompanhados de editais de licitação, dentre outros. Caso não sejam
encaminhados, o Pregoeiro os solicitará no decorrer do certame para
certificar a veracidade das informações e atendimento da finalidade do
Atestado.

  
10.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

10.4.1
Certidão Negativa de FALÊNCIA E CONCORDATA E RECUPERAÇÃO, com
data de emissão não superior a 30 (trinta) dias, excluindo-se o dia da
emissão.

  
10.5 DECLARAÇÕES e ALVARÁ
10.5.1 Licença de funcionamento (Alvará) atualizado na forma da lei.

10.5.2
Declaração de que a Empresa NÃO POSSUI em seu quadro societário
servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade
de economia mista. (modelo Anexo 8).

10.5.3 Declaração de inexistência de FATO SUPERVENIENTE impeditivo da
habilitação (modelo Anexo 2).

10.5.4

Declaração de que a empresa não utiliza MENORES DE 18 (DEZOITO)
ANOS para trabalho noturno, perigoso ou insalubre; nem menores de 16
(dezesseis) anos para qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a
partir de 14 anos, em conformidade ao disposto no inciso XXXIII, do artigo
7º da Constituição Federal. (modelo Anexo 3).

10.5.5 Declaração de enquadramento em regime de Micro Empresa ou Empresa
de Pequeno Porte.

10.5.6 Declaração Autenticidade dos Documentos;
10.5.7 Declaração de Plena Submissão às Condições e Exigências do Edital

 

10.6     Depois de solicitado pelo pregoeiro, a empresa melhor classificada terá o prazo de até 02
(duas) horas para enviar a documentação para habilitação através do módulo HabilitaNet.
Caso haja necessidade, desde que autorizado pelo pregoeiro, poderá ser enviado por e-
mail licitacoes@camponovo.ro.gov.br.

10.7     A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta
sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital e nas demais cominações legais.

10.8          As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a
habilitação na presente licitação ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste
edital, serão inabilitadas.

10.9     Sob pena de inabilitação, os documentos apresentados deverão estar:

10.9.1  Em nome da licitante com o n° do CNPJ e o endereço respectivo, conforme segue:

a)                 Se a licitante for à matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz e;

b)                 Se a licitante for à filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
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10.10   No caso das alíneas anteriores, serão dispensados da filial aqueles documentos que,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz e vice-versa.

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

10.12      OBS. Em se tratando das empresas enquadradas conforme Lei Complementar nº
123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014, o item 10.2 deste edital, conforme Decreto
Federal nº 8538/2015, somente será exigida para efeito de contratação, ou seja, após
homologação do certame, o município notificará a(s) empresa(s) vencedora(s) para
apresentação da comprovação da regularidade fiscal a fins de contratação.

10.13      A aceitação das certidões exigidas está condicionada à verificação de sua autenticidade e
validade na internet nos sites: www.receita.fazenda.gov.br; www.sefin.ro.gov.br (para o
Estado de Rondônia); www.caixa.gov.br e www.previdenciasocial.gov.br . Em se tratando
de empresas licitantes com sede em outra Unidade da Federação tal procedimento será
realizado no site pertinente expresso na Certidão apresentada pela empresa.

10.14      Os documentos necessários à habilitação deverão apresentar prazo de validade e serão
apresentados os originais ou cópias autenticadas em Cartório competente com o devido
selo de autenticidade.  Porém, não serão aceitas fotocópias efetuadas em aparelhos fac-
símile, bem como aquelas que se encontrarem ilegíveis.

10.15      Os documentos que não apresentarem data de validade serão considerados validos até
30 (trinta) dias após a sua emissão.

10.16      Caso o licitante pretenda efetuar o fornecimento do objeto desta licitação por intermédio
de outro(s) estabelecimento(s) da empresa (matriz/filial) deverá apresentar, o(s) CNPJ
desse(s) estabelecimento(s), observando que a habilitação será feita em relação ao
estabelecimento indicado.

10.17      Caso as licitantes tenham algum tipo de dificuldade em anexar no sistema os documentos
exigidos para a habilitação, as mesmas deverão entrar em contato com a Central de
Serviços do Licitanet.

10.18      A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ANEXADA NO SISTEMA LICITANET TERÁ
EFEITO PARA TODOS OS ITENS, OS QUAIS A EMPRESA ENCONTRA-SE
CLASSIFICADA  E SERÁ IMPRESSO E JUNTANDO AO RESPECTIVO PROCESSO
ADMINISTRATIVO.

10.19      A apresentação do Certificado de Registro Cadastral em plena validade, emitido pela
Comissão de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Campo Novo de
Rondônia-RO, será válida opcionalmente, como comprovação da habilitação requerida,
NOS DOCUMENTOS POR ELE ABRANGIDOS.

10.19.1            A licitante que estiver com o Certificado de Registro Cadastral CRC/PMCNRO
válida estará dispensada da apresentação dos documentos de habilitação
solicitados no edital, desde que a apresente, ficando obrigatória a apresentação de:

·      Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Financeira (Item 10.4.1),

·      Declarações (Modelos disponível nos Anexo 2, 3, 5, 6, 7 e 8),

·      Certidões ou Documentos que estiverem vencidos junto ao CRC/ PMCNRO,

·      Qualificação Técnica (quando exigido),

·      Qualquer documento exigido no edital que não conste no CRC/ PMCNRO.

10.20      O licitante não cadastrado ou cadastrado parcialmente deverá encaminhar toda a
documentação exigida.

10.21      O licitante que não possuir o cadastro nesta Prefeitura poderá providenciá-lo antes da
data de abertura da sessão, no Setor de Compras e Licitações, podendo obter informações

http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.caixa.gov.br/
http://www.previdenciasocial.gov.br/
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por meio do telefone (69) 3239-2240 ou e-mail compras@camponovo.ro.gov.br.

NOTA. Conforme a IN 03, de 26 de abril de 2018 do MPOG (Atual ME) os documentos
originais só serão exigidos caso restar alguma dúvida quanto sua Integridade.

Verificação de conformidade para habilitação dos fornecedores

Art. 4º A verificação de conformidade para habilitação dos fornecedores em licitação,
dispensa, inexigibilidade e nos contratos administrativos pertinentes à aquisição de bens e
serviços, inclusive de obras e publicidade, e a alienação e locação poderá ser comprovada
por meio de prévia e regular inscrição cadastral no Sicaf.

§1º Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em
relação à integridade do documento digital.

 
11          PROPOSTAS REALINHADA

11.1       Encerrada a fase de lances e negociação, o licitante classificado provisoriamente em
primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preços adequada ao último valor
ofertado, devidamente preenchida na forma do Anexo 4 Modelo de Proposta Definitiva
e a documentação habilitatória.

11.1.1    O encaminhamento se dará através do módulo HABILITANET no rol de menus da Sala
de Disputa, dentro do prazo estabelecido, após a fase de lances.

11.1.1.1 PODERÁ SER SOLICITADO PROSPECTO/FOLDER/CATÁLOGO/
ENCARTES/FOLHETOS TÉCNICOS EM PORTUGUÊS OU LINKS OFICIAIS QUE O
DISPONIBILIZEM, onde constem as especificações técnicas e a caracterização dos
mesmos, permitindo a consistente avaliação dos itens.

11.1.2    O ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS, SOLICITADA NO SUBITEM 11.1, DEVERÁ
SER ANEXADA CORRETAMENTE NO SISTEMA LICITANET, SENDO A MESMA
COMPACTADA EM 01 (UM) ÚNICO ARQUIVO (excel, word, Zip, doc, docx, .JPG ou
PDF), TENDO EM VISTA QUE O CAMPO DE INSERÇÃO É ÚNICO; O PREGOEIRO
CUMPRIRÁ RIGOROSAMENTE O ART. 7º DA LEI Nº. 10.520/02.

11.2       A proposta escrita deverá conter SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO:

11.2.1    Especificação completa e marca do produto oferecido com informações técnicas que
possibilitem a sua completa avaliação, totalmente conforme descrito no ANEXO 1, deste
Edital.

11.2.2    Valores oferecidos após a etapa de lances.

11.2.3    Prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da abertura das propostas
virtuais.

11.2.4    Prazo de entrega em no máximo 30 (trinta) dias, na sede da secretaria situada no
município de Campo Novo de Rondônia.

11.2.5    O valor ofertado será fixo e irreajustável de acordo com a Lei Federal nº. 9.069/1995.

11.2.6    Preço unitário e total de cada item, de acordo com o preço praticado no mercado,
conforme estabelece o inciso IV, do art. 43, da Lei Federal nº. 8.666/93, expresso em
moeda corrente nacional (R$), com no máximo 02 (duas) casas decimais, sendo
desconsideradas as frações de centavos. Ex: 0,0123, será empenhado 0,01, e nele
não poderá estar incluso qualquer previsão inflacionária.

mailto:compras@camponovo.ro.gov.br
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11.2.6.1 Para cumprimento do item acima as licitantes que não encaminharem as propostas
com os valores unitários adequados de forma a não fracionar o unitário terão os
itens ajustados quando da aceitação da proposta pelo(a) Pregoeiro. Ex: 0,057 Será
aceito 0,05 e não 0,06.

11.2.6.2 O valor constante no relatório de vencedores emitido automaticamente pelo
sistema do licitante será a base para adequação dos preços unitários.

11.2.6.2.1        Não serão aceitos preços unitários que não estejam proporcionais ao
desconto dado no lance em cada item. Ex.: se em um lote o licitante der um
desconto de R$ 10,00, este desconto será contabilizado proporcionalmente em
cada item, o qual o próprio sistema LICITANET reajustará automaticamente.

11.2.7    No preço ofertado deverão estar inclusos todos os insumos que o compõem, tais como
as despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, impostos, taxas, fretes,
descontos, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto
desta licitação.

11.2.8    Será desclassificada a proposta que estiver elaborada em desacordo com os termos
deste edital, que se oponha a qualquer dispositivo legal vigente ou que contenha preços
excessivos ou manifestamente inexequíveis, preços simbólicos ou irrisórios, ou com valor
zero e ainda, vantagens ou preços baseados nas ofertas dos demais licitantes. Também
não serão consideradas as propostas que impuserem condições diferentes das dispostas
nesta licitação, que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento ou que não atenderem aos requisitos mínimos discriminados neste edital, bem
como a condição do certame.

11.3       No prazo de 03 (três) dias úteis contados a partir do encerramento da sessão pública, o
licitante vencedor deverá, desde que solicitado pelo pregoeiro, enviar os documentos
ou cópias reprográficas, preferencialmente em envelope timbrado, endereçado da
seguinte forma:

11.3.1    Em caso de encaminhamento dos documentos físicos, os envelopes deverão:

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

PREGÃO ELETRÔNICO No ........./2021

RAZÃO SOCIAL E No DO C.N.P.J. DO LICITANTE

ENDEREÇO E TELEFONE

11.3.2    Os envelopes deverão ser opacos, estarem devidamente lacrados e, deverão conter
junto ao lacre, carimbo do CNPJ da firma, bem como assinatura de seu
representante legal.

11.3.3    Todos os documentos de habilitação deverão ser contínuo, em volumes com todas as
folhas rubricadas e numeradas, de modo a não permitir folhas soltas, em ordem crescente
(1, 2, 3, ...), apresentando  na primeira folha titulação do conteúdo, o nome da
Licitante, o número do Edital, dia e hora de abertura e o objeto a ser licitado, ao
final deverá ser apresentado, ainda: Termo de Encerramento.

11.4       Nos casos em que o(a) Pregoeiro(a) constatar a existência de erros numéricos nas
propostas de preços, sendo estes não significativos, proceder-se-á as correções
necessárias para a apuração do preço final da proposta, obedecendo às seguintes
disposições:

11.4.1    Havendo divergências entre o preço final registrado sob a forma numérica e o valor
apresentado por extenso, prevalecerá este último;
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11.4.2    Havendo divergências nos subtotais, provenientes dos produtos de quantitativos por
preços unitários, o(a) Pregoeiro(a) procederá à correção dos subtotais, mantendo os
preços unitários e alterando em consequência o valor da proposta.

 

12          CRITÉRIO DE JULGAMENTO
12.1       Para julgamento será adotado o critério MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE,

observado o prazo para o fornecimento, as especificações técnicas, parâmetro mínimo de
desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste Edital.

12.2       Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências
do presente Edital e seus Anexos ou da legislação em vigor e que apresentem omissões,
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

 

13          DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

13.1       O início do fornecimento do objeto se dará após a requisição ou ordem de entrega do
objeto, envio de contrato, carta-contrato ou nota de empenho de despesa, bem como
autorização de compra ou ordem de execução de serviço, ou qualquer outro instrumento
hábil, nos termos do artigo 62 da Lei 8.666/1993.

13.2       A forma de entrega de bens será em no máximo 30 (trinta) dias corridos, na sede da
secretaria gestora do contrato, depois de consumadas uma das hipóteses previstas no
item anterior.

a)                      A vencedora terá 02 (dois) dias úteis, para informar eventual descumprimento no
disposto no item 13.2, sob pena de serem-lhe aplicadas às penalidades cabíveis ao caso
e 20 (vinte) dias para realizar eventuais pedidos de aditamento contratual ou reequilíbrio
econômico e financeiro.

13.2.1    Quando o gestor do contrato solicitar a entrega de itens via e-mail ou outro meio hábil,
iniciar-se-á o prazo previsto no item 13.2 no próximo dia útil, ficando a licitante ciente que
caso não possa cumprir no prazo previsto para entrega deverá INFORMAR a
administração via e-mail (o mesmo que foi enviado o pedido), antes de se findar o prazo
para a entrega. Findo do prazo de entrega, caberá ao gestor do contrato notificar a
empresa para proceder à entrega/início em 24 (vinte e quatro) horas, bem como poderá
aplicar-lhe MULTA PECUNIÁRIA DE ATÉ 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR
SOLICITADO, sem prejuízo das demais penalidades previstas no Edital.

13.2.3    Os valores resultantes da aplicação de multas para a vencedora do certame poderão ser
compensados por outras unidades, desde que assim decidido pelo Prefeito, nos termos
do artigo 40, XIV, d da Lei 8.666/1993.

13.2.4    Nos casos em que a Administração exigiu garantia para assinatura do Contrato e, após
dada a ordem de serviço/entrega, não será admitida a paralização, suspensão ou
qualquer outra prática que venha a retardar a conclusão da obra, sob pena de ser
revertido o valor da garantia em favor da administração.

13.3       Entregar o objeto dentro do prazo e condições estabelecidas.

13.4       Serão rejeitados no recebimento o objeto fornecido com especificações ou marca
diferentes aos constantes no Anexo 1 e Proposta de Preços apresentada.

13.5       Deverão ser entregues conforme a necessidade das Secretarias, independente da
quantidade que for solicitada, respeitando-se o quantitativo consignado na adjudicação.
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13.6       A aplicação das sanções descritas nesse item não afasta a aplicabilidade das demais
prevista no Edital e Contrato e sempre garantirá ao vencedor o exercício dos direitos de
defesa e contraditório.

13.7       O Prefeito Municipal poderá revogar qualquer penalidade aplicada por secretários, desde
que devidamente fundamentado.

 

14          DOS RECURSOS

14.1       Não serão conhecidas os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por
representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder
pelo licitante.

14.2       Ao final da sessão o(a) Pregoeira abrirá um prazo de 15 (quinze) minutos para
interposição de recurso, o proponente que desejar recorrer contra decisões do(a)
Pregoeira poderá fazê-lo neste período, através do seu representante, manifestando
sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes facultado juntar
memoriais no prazo de 3 (três) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a
apresentar contra razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do
prazo do recorrente.

14.3       A falta de manifestação imediata, ou seja, dentro do prazo conforme item 14.2 e
motivada importará a preclusão do direito de recurso.

14.4       Não serão concedidos prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou
quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.

14.5       Os recursos contra decisões do(a) Pregoeira não terão efeito suspensivo.

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

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

14.9       A manifestação prévia do licitante para posterior interposição do recurso, durante a
sessão pública, será realizada, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico.

14.10     O encaminhamento das razões do recurso e de eventuais contrarrazões pelos demais
licitantes, serão realizados, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico.

14.11     Não serão aceitos impugnações, recursos e eventuais razões e contrarrazões
enviados via fax.

 

15          MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1       O não cumprimento do objeto do Contrato, e das demais cláusulas, implicará na
aplicação de sanções a CONTRATADA, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº
8.666/1993 alterada pelas Leis n.º 8.883/94 e nº 9.648/1998.

§ 1º - As sanções de que trata o caput desta cláusula, poderão ser das seguintes
naturezas:

I MULTA diária de 0,33% (zero virgula trinta e três por cento) por dia de atraso e por
ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste edital, até o
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máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, a critério do Prefeito e
Secretário gestor do contrato;

a)            Aplicada a penalidade de multa prevista no inciso anterior, a empresa será
notificada para apresentar defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, efetivando o princípio
da ampla defesa e contraditório.

b)            Transcorrido o prazo da alínea anterior sem a apresentação de defesa, ou sua
apresentação intempestiva, o processo será encaminhado ao Setor de tributos que ficará
responsável pelo lançamento do débito, bem como o envio da respectiva DAM, para
que a empresa efetue o pagamento da multa em até 30 (trinta) dias úteis, sob pena de
protesto e/ou execução pela Procuradoria Geral.

c)             Apresentada defesa, a mesma será objeto de análise pela Assessoria Jurídica que
emitirá parecer sobre o assunto, cabendo ao gestor do contrato acatá-lo ou não.

d)            Se após apresentação de defesa e parecer jurídico, for decidido pela manutenção
da multa, a mesma deverá ser publicada no Diário Oficial dos Municípios.

II Advertência, com o condão de OBRIGAR o cumprimento contratual, podendo, a
critério da administração, ser cumulada com aquela prevista no inciso I deste
CLÁUSULA;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Prefeitura Municipal de CAMPO NOVO DE RONDÔNIA, por um prazo não superior a
dois anos, quando a CONTRATADA já tiver sido advertida ou multada, a critério da
Administração;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
caso a contratada já tenha sido advertida e multada, e ainda não tenha cumprido o teor
das notificações, pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração os prejuízos causados, após decorrido o prazo da sanção aplicada.

V - Caso a CONTRATADA, mesmo após ser notificada, não cumpra a notificação nos
prazos e condições estabelecidas naquela, poderá, ainda, a Administração multa-la em
até 10% (dez por cento) do valor do contrato, a título de perdas e danos.

§ 2º - O valor da multa aplicada por ocasião do descumprimento do presente contrato
será descontado do pagamento e, quando for o caso, cobrada judicialmente.

§ 3º - As penalidades pecuniárias seguirão o mesmo procedimento estabelecido nas
alíneas do parágrafo primeiro desta cláusula.

§4º - Aplicada as penalidades previstas nos incisos III e V desta cláusula, a empresa será
notificada para apresentar defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, efetivando o princípio
da ampla defesa e contraditório.

a)            Transcorrido o prazo do §4º, com ou sem a apresentação de defesa, ainda que
intempestiva, a mesma será objeto de análise pela Assessoria Jurídica que emitirá
parecer sobre o assunto, cabendo ao gestor do contrato acatá-lo ou não.

b)            Se após apresentação de defesa e parecer jurídico, for decidido pela manutenção
da penalidade, a mesma deverá ser publicada no Diário Oficial dos Municípios.

 

16          CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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16.1       O licitante receberá em ate 30 (trinta) dias úteis, após o recebimento da Nota Fiscal
pelo gestor do CONTRATO.

16.2       O pagamento do objeto desta licitação será efetuado através de crédito em conta
corrente do licitante vencedor, após apresentação da respectiva documentação exigida
(regularidade fiscal) e Nota Fiscal/Fatura, na tesouraria da Prefeitura Municipal de Campo
Novo de Rondônia.

16.2.1    Para o caso de crédito em conta corrente, no texto da Nota Fiscal/Fatura deverão
constar as seguintes referências: nome do Banco, número e nome da Agência, e número
da conta corrente da contratada.

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

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

16.2.4    A emissão da nota fiscal deverá discriminar o objeto fornecido.

16.2.5    A Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia não efetua pagamento antecipado,
não sendo considerados os itens das propostas que assim se apresentarem.

 

17          DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

17.1       O valor disponível para a aquisição pretendida está previsto na Lei de Diretrizes
Orçamentárias do Exercício de 2021 e no Plano Plurianual de Ação Governamental
através do Programa de trabalho:

Função Programática: Educação Conectada Dotação Orçamentária:
12.361.0004.2231.0000 Elemento de Despesa: 4.4.90.52 Equipamentos e Material
Permanente Red. 436;

6.3 Função Programática: Educação Conectada Dotação Orçamentária:
12.361.0004.2231.0000 Elemento de Despesa: 4.4.90.52 Equipamentos e Material
Permanente Convênios Estado Educação Red. 437;

6.4 Função Programática: Educação Conectada Dotação Orçamentária:
12.361.0004.2231.0000 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 Material de Consumo Red. 388;

6.5 Função Programática: Educação Conectada Dotação Orçamentária:
12.361.0004.2231.0000 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 Material de Consumo
Convênios Estado Educação Red. 435.

 

18          DO CONTRATO

18.1       Em razão do prazo de entrega, bem como das penalidades a que estará sujeita a
adjudicatária, esta poderá ser convocada, dentro de 05 (cinco) dias úteis da data de
adjudicação e homologação, pelo Prefeito, para firmar contrato, nos moldes constantes do
Anexo 10 deste Edital, que para todos os efeitos passa a fazer parte integrante do
presente instrumento.
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18.2       O não comparecimento para firmar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados do recebimento da convocação de que trata o item acima, facultará a
Administração a adjudicar o objeto do certame a segunda classificada, consoante o
disposto no Artigo 64 e parágrafos da Lei Federal nº 8.666/1993.

18.3       A administração Pública poderá utilizar qualquer meio digital/virtual que vise agilizar o
processo de contratação, quando da necessidade de assinatura do instrumento contratual
a ser firmado com o vencedor da licitação.

18.4       Será dispensável o termo de contrato e facultada a substituição prevista no caput do
artigo 62 da Lei Federal nº 8.666/1993, a critério da Administração e independentemente
de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos,
dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

18.5       A Adjudicatária deverá informar o endereço de e-mail oficial da empresa para que o
município faça o encaminhamento da Ata de Registro de Preços e/ou do Contrato para
assinatura, bem como de outros documentos futuros como notificações.

 

19          DISPOSIÇÕES GERAIS

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

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

19.3       É facultado O(a) Pregoeira, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação,
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo;

19.4       Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão
fazê-lo no prazo determinado pelo(a) Pregoeira, sob pena de
desclassificação/inabilitação;

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

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

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

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

19.10     Não cabe a LICITANET Licitações On-line qualquer responsabilidade pelas obrigações
assumidas pelo fornecedor com a contratante, em especial com relação à forma e às
condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação
financeira da negociação realizada.

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

19.12     O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste
Edital será o da Comarca de Buritis, considerado aquele a que está vinculada a
Administração Municipal e ao(a) Pregoeira.

19.13     As divulgações inerentes a este pregão dar-se-ão exclusivamente nos quadros de avisos
da Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia, e simultaneamente ao Diário Oficial
dos Municípios do Estado de Rondônia/AROM, acessível em
http://www.diariomunicipal.com.br/arom, e se necessário no Diário Oficial da União,
acessível em http://www.in.gov.br e no Diário Oficial do Estado http://www.diof.ro.gov.br .

19.14     O(a) Pregoeira e sua Equipe de Apoio, atenderão aos interessados no horário de
07h30min. às 11h30min., de segunda-feira a quinta-feira e das 7h30min. às 13h30min. às
sextas-feiras, exceto feriados, na CPL, Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia,
pelo telefone (69) 3239-2240/2357/2291, ramal 218 ou e-mail:
licitacoes@camponovo.ro.gov.br, para maiores esclarecimentos;

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

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

19.17     Os casos omissos serão resolvidos pelo(a) Pregoeira dentro de 02 (dois) dias úteis com
resposta aos interessados

19.18     Este edital encontra-se à disposição dos interessados no site http://www.licitanet.com.br,
no site oficial do município www.camponovo.ro.gov.br, bem como na Prefeitura Municipal
de Campo Novo de Rondônia, endereço da Avenida Tancredo Neves, n.º 2250, Setor 02
CEP: 76.887-000, no horário das 07h30min. às 11h30min., de segunda-feira a quinta-feira
e das 7h30min. às 13h30min. às sextas-feiras.

19.19     O(a) Pregoeira e sua equipe de apoio encontram-se à disposição para esclarecimento de
dúvidas ou informações complementares no endereço citado no subitem anterior ou pelo
telefone (0xx69) 3239-2240, e ainda pelo e-mail licitacoes@camponovo.ro.gov.br; o(a)
Pregoeira não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem
recebidos por ele em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto da Prefeitura
Municipal de Campo Novo de Rondônia quanto do emissor.

 

Campo Novo de Rondônia, 09 de Fevereiro de 2021.

 

http://www.diariomunicipal.com.br/
http://www.in.gov.br/
http://www.diof.ro.gov.br/
mailto:licitacoes@camponovo.ro.gov.br
http://www.licitanet.com.br/
http://www.camponovo.ro.gov.br/
mailto:licitacoes@camponovo.ro.gov.br
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Elaboração do Edital por:

PATRICIA MERNITZKI BORGES

Pregoeiro Oficial Portaria nº 192/2020

 

Pregoeiro(a) Responsável pela Realização e Condução do Certame:

 

ATILA SANTOS SILVA

Pregoeiro Oficial Portaria nº 177/2021

ANEXO 1

 

TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO

 

01 INTRODUÇÃO

Em atendimento as Legislações vigentes de acordo ao disposto no Art. 6º VIII, b, e Art. 7º da Lei
Federal nº 8.666/93, bem como Art. 3º, inciso I, II e III da Lei Federal nº 10.520/2002, inciso I
do Art. 8º Decreto nº 5.450 e Decreto Nº 3.555, elaboramos o presente Termo de Referência, o
qual contém todas as informações necessárias a aquisição pretendida, conforme segue abaixo.

 

02 OBJETO

O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de tablets e capas protetoras para
auxiliar no ensino dos alunos das escolas municipais E.M.E.I.E.F Nova Floresta, E.M.E.I.E.F
Tancredo Neves II, E.M.E.I.E.F Rio Branco, E.M.E.I.E.F 7 de Setembro e E.M.E.I.E.F Cassino
Ricardo, Termo de Convênio Nº 188/PGE-2020.

 

03 JUSTIFICATIVA

Com novos recursos de portabilidade, produtividade e integração, a tecnologia tem se tornado a
grande parceira no desenvolvimento e modernização das corporações, sejam públicas ou
privadas. As facilidades desses artefatos de trabalho, compostos de elementos e interfaces mais
acessíveis, permitem, aos usuários, a realização das tarefas de forma rápida, segura e intuitiva.

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Campo Novo de Rondônia, vem
ao longo dos anos, incorporando às suas atividades a utilização de ferramentas tecnológicas com
o objetivo de agilizar/aperfeiçoar os serviços prestados pela educação.

O desenvolvimento de competências e habilidades ligadas à tecnologia é fator de grande
importância na globalização das ideias, das experiências aglomeradas durante séculos, uma vez
que se produz equipamentos com alta capacidade produtiva e com baixo custo operacional
necessitando portanto de mão de obra qualificada. A necessidade premente de evolução na
metodologia do ensino se faz presente em diversos estudos de respeitados educadores

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.450-2005?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%203.555-2000?OpenDocument
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brasileiros que, desde a década de 90, colocavam em discussão e análise este assunto, já
disponível e utilizado no mundo inteiro. Consideramos que as transformações provocadas pelo
uso das TICs como ferramentas de auxílio pedagógico são de suma importância para a educação
sendo um recurso que coloca desafios na apropriação do conhecimento e redefinições do papel
dos professores nesse novo contexto. Compreendemos que os educadores são indivíduos que
tem a necessidade de se adaptar a essas inovações, tentando compreendê-las, incorporá-las,
socializando experiências e introduzindo essas transformações no âmbito educacional de modo a
contribuir na melhoria da qualidade dos processos de ensino aprendizagem e práticas docentes.
No que diz respeito aos discentes observamos o quanto eles estão imersos nas TICs, o seu
fascínio por este mundo de infinitas possibilidades é algo primordial para usufruirmos afim de
promover uma educação de qualidade e equidade.

Diante do exposto e em consonância com as metas do programa do governo federal Educação
Conectada vemos a necessidade da aquisição de 100 tablets para darmos sequência ao
desenvolvimento de projetos com intervenções pedagógicas mais dinâmicas e atraentes para
nossos educandos, esperamos por meio da utilização destas ferramentas alavancar o índice da
Educação Municipal de Campo Novo de Rondônia.

 

04 ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

LOTE01 Item Descrição Class. Quant. Média
V. Unit. V. Total

01 Tablet

Formato de tela
IPS/LCD/OLED

Bateria Lítio capacidade de
4.000 mAh

Memória interna 8GB
expansível

Capacidade memória
expansível 32 GB

Câmera frontal 2.0 mp

Câmera traseira 5.0 mp

CPU Quad-Core 1.3GHZ

Memória RAM 1.5GB

Resolução da tela 1280 x
800 pixles

Sistema operacional
Android

WI-FI SIM

Tamanho da tela
(Polegada) 7

Cor preto

Unid. 100 959,85 95.985,00
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Referência: Samsung
Galaxy Tab A T280 8GB
WI-FI TELA7 Android
Quad-Core equivalente
ou similar a referência.

02

Capa de proteção material
emborrachado para tablets
com tela de 7
polegadas  na cor preta
conforme objeto cotado no
item 01. Unid. 100 64,00 6.400,00

TOTAL 102.385,00

 

A licitação tem como objetivo visar a proposta mais vantajosa com menos custo para o município
sendo assim deverá ser realizada pelo menor preço global por lote.

 

05 LOCAL DE ENTREGA, PRAZO DE ENTREGA, RECEBIMENTO E CONTROLE

5.1 A Secretaria solicitará de imediato após a licitação os tablets e as capas protetoras;

5.2 Os materiais deverão ser entregues em um prazo de até 30 (trinta) dias a contar da nota de
empenho recebida pela Contratada.

5.3 Os materiais deverão ser entregues na Av. Tancredo neves, nº 2454, setor 02, Campo Novo
de Rondônia, Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, de segunda-feira a
sexta-feira das 7h30min às 11h30min;

5.4 O prazo de entrega somente poderá ser prorrogado em caso de força maior,
devidamente comprovado pela empresa, por escrito em até 24h (vinte e quatro horas) antes da data
fixada para a entrega e mediante aceite pela Administração;

5.5 A conferência e o recebimento dos materiais ficarão sob responsabilidade da Comissão de
Recebimento ou quem estiver substituindo;

5.6 Os materiais deverão ser entregues devidamente embalados e lacrados;

5.7 O período de garantia dos tablets deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses.

 

06 CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1 O desembolso dos recursos ocorrerá em conformidade com a ordem cronológica financeira,
respeitando a disponibilidade do Município, por conta do orçamento da Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer, conforme dotação abaixo:

6.2 Função Programática: Educação Conectada Dotação Orçamentária:
12.361.0004.2231.0000 Elemento de Despesa: 4.4.90.52 Equipamentos e Material
Permanente Red. 436

6.3 Função Programática: Educação Conectada Dotação Orçamentária:
12.361.0004.2231.0000 Elemento de Despesa: 4.4.90.52 Equipamentos e Material
Permanente Convênios Estado Educação Red. 437
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6.4 Função Programática: Educação Conectada Dotação Orçamentária:
12.361.0004.2231.0000 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 Material de Consumo Red. 388

6.5 Função Programática: Educação Conectada Dotação Orçamentária:
12.361.0004.2231.0000 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 Material de Consumo  Convênios
Estado Educação   Red. 435

 

07 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada;

7.2 Pagar à importância correspondente a aquisição, no prazo contratado;

7.3 Rejeitar, no todo ou em parte os itens que a Contratada entregar fora das especificações
deste Termo.

 

08 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 Substituir às suas custas no total ou em parte e nos prazos estabelecidos, os materiais que
estiverem fora das especificações no item 4;

8.2 Entregar os materiais no prazo contido no item 05.2;

8.3 Fornecer os materiais de acordo com a especificação contida no item 04 (quatro);

8.4 Deverá prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo órgão
licitante atendendo as reclamações se houver;

 

09 FATURAMENTO E PAGAMENTO

9.1 O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, até o 30º (trigésimo) dia útil após o
recebimento da Nota Fiscal devidamente atestada pela Comissão de Recebimento, e será
depositado na conta corrente da Contratada, junto à agência bancária indicada pela mesma,
verificando-se, antes do pagamento, a comprovação de regularidade do cadastramento da
Contratada por meio de consulta às certidões equivalentes.

 

9.2 A Nota Fiscal deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de
inscrição no CNPJ apresentado na proposta de preço, não se admitindo Notas Fiscais emitidas
com outro CNPJ, mesmo aquele de filial ou matriz. As Notas Fiscais deverão conter discriminação
idêntica à contida na respectiva Nota de Empenho.

 

10 CONDIÇÕES GERAIS

10.1 Os contratos de fornecimento serão formalizados mediante recebimento da Nota de
Empenho pelo fornecedor, nos termos do art. 62 da Lei 8.666/93.
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Campo Novo de Rondônia/RO, 09 de fevereiro de 2021.

 

 

Karine dos Santos Inácio

TÉCNICA ADMINISTRATIVA

 

Aprovo o presente Termo de Referência, bem como estou de acordo com todas as informações
prestadas acima, autorizo a abertura do procedimento pertinente e respectivas despesas em
conformidade com a Lei.

 

VALDENICE DOMINGOS FERREIRA

Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Port.014/2021/GAB-PMCN

ANEXO 2

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/PMCNR-CPL/2021

 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES/IMPEDITIVOS

 

 

 

 

 

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº. (.........), sediada (Endereço Completo), declara, sob as penas
da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no processo de
PREGÃO ELETRÔNICO Nº.004/PMCNR-CPL/2021 ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores nos termos do art. 55, inciso XIII, da Lei Federal nº. 8.666/1993 e suas
alterações.
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(Local e Data)

 

 

 

 

______________________________________________

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

 

 

 

ANEXO 3

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/PMCNR-CPL/2021

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CF

 

 

 

 

 

A empresa _______, inscrita no CNPJ: nº. ______, sediada a __(endereço completo)__,
(município), declara, em atendimento ao exigido no Edital de Licitação do PREGÃO
ELETRÔNICO N.º 004/PMCNR-CPL/2021,  que a empresa não utiliza menores de 18 (dezoito)
anos em trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, e nem menores de 16 (dezesseis) anos
para qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, em
conformidade com o Inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal.

 

Local e data.________________________________________________
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_____________________________________________________________________

Nome Completo do Proprietário ou Representante Legal e Qualificação na Empresa

 

 

 

Obs.: Se o licitante possuir menores de 16 anos na condição de aprendizes deverá declarar
expressamente.

 

 

 

 

ANEXO 4

 

PREGÃO ELETRONICO Nº. 004/PMCNR-CPL/2021

 
MODELO    DE    PROPOSTA

 

Nome de Fantasia ______________________________________________

Razão Social:__________________________________________________

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

Endereço: ____________________________________________________

Bairro: __________________Município:____________________________

Estado: ________________           CEP: _____________________________

Fone/Fax:_______________ E-MAIL:_____________________________

Conta Corrente nº.___________ Agência nº._____________ Banco _______________

Nome completo do responsável legal da empresa:____________________________

CPF:________________________________RG:______________________________
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Item/Lote Qtd. Un. Descrição Marca Modelo
Valor

Unitário
Valor
Total

        

 

DECLARAMOS que estão inclusas no valor contrato todas as despesas com mão-de-obra e,
todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os
gastos com transporte/frete e acondicionamento do objeto.

 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contado da sua abertura.

FORMA DE PAGAMENTO: À vista em ate 30 (trinta) dias, mediante entrega do objeto e nota
fiscal.

FORMA DE ENTREGA: Em no máximo 30 (trinta) dias.

DADOS DO REPRESENTANTE: Indicar nome, endereço, CPF e RG do representante da
empresa.

 

 

_______________________________________

Nome Completo do Proprietário ou Representante Legal e Qualificação na Empresa

 
Local e data: ______________________________________________________________

CARIMBO DO CNPJ/MF

 
 

 

 

 

 

ANEXO 5

 

PREGÃO ELETRONICO Nº. 004/PMCNR-CPL/2021

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE
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                                               Pelo presente, a empresa _______________________, situada à
_____________________, devidamente inscrita no CNPJ n.º __________________, declara para
fins de participação na Licitação denominada Pregão Eletrônico nº....../2021, instaurada pelo
Município de Campo Novo de Rondônia conforme edital supra referenciado, que assume inteira
responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos que forem apresentadas na
presente licitação.

 

 

 

 

 

Local, ______de _________ de _____

 

 

 

Nome e assinatura do Representante Legal
 CNPJ DA EMPRESA

 

ANEXO 6 - Modelo

 

PREGÃO ELETRONICO Nº. 004/PMCNR-CPL/2021

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO EDITAL

 

 

EMPRESA: ...........................................................................
Ê
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REFERÊNCIA: Pregão Eletrônico N.º..../Pregão/2021

 

 

Ao

Pregoeira

Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia

Campo Novo de Rondônia

 

 

 

                                       Senhor(a) Pregoeira,

 

                                       Para fins de participação da licitação denominada Pregão Eletrônico
nº......../2021, tendo tomado conhecimento do Edital correspondente, D E C L A R A M O S que
aceitamos plenamente os termos e condições estabelecidas no mesmo, bem como, de seus
anexos.

 

Local , ______de _________ de 2021.

 

 

 

Atenciosamente,

 

 

Nome e assinatura do Representante Legal
O CNPJ DA EMPRESA

 

ANEXO 7

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/PMCNR-CPL/2021.

 

 

Ã Ã
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE
MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

 

 

 

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) Declaro(amos) para todos os
fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão, que
estou(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do
disposto na Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014.

 

 

(Local e Data)

 

 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

 

 

 

ANEXO 8

 

PREGÃO ELETRONICO Nº. 004/PMCNR-CPL/2021

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADO EM EMPRESA PÚBLICA

 

 

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) Declaro(amos) para todos os
fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão
Eletrônico sob Nº. XXX/PMCNR-CPL/2021 no âmbito do Termo de Convênio descrito no Edital,
NÃO POSSUI em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa
pública ou de sociedade de economia mista.

 

 

(Local e Data)
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(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

 

 

ANEXO 9

 

PREGÃO ELETRONICO Nº. 004/PMCNR-CPL/2021

 

MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

 

 

 

A _________________________________ atesta para os devidos fins que a
Empresa_______________________, com sede na _______________________, forneceu a este
(a) Órgão/Empresa, os equipamentos cujas características estão abaixo relacionadas e descritas,
sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma
nenhum registro que a desabone.

 

Descrição dos produtos fornecidos:

Local e Data

 

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica emitente deste atestado
e sua assinatura devidamente reconhecia por cartório competente)

ANEXO 10

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/PMCNR-CPL/2021

 

MINUTA DO CONTRATO         /2021

 

SERÁ JUNTADA PELA ASSESSORIA JURÍDICA
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Av. Tancredo Neves, 2250 Setor 02
CEP 76.887.970 - Campo Novo de Rondônia - RO
Fone: (69) 3239-2240/2291/2357
www.camponovo.ro.gov.br

Documento assinado eletronicamente por ATILA SANTOS SILVA, Pregoeiro, em 01/03/2021 às
08:41, horário de Campo Novo Rondônia/RO, com fulcro no art. 01 do Decreto nº 002 de
08/01/2020.
Documento assinado eletronicamente por PATRICIA MERNITZKI BORGES, Pregoeira, em
01/03/2021 às 08:55, horário de Campo Novo Rondônia/RO, com fulcro no art. 01 do Decreto nº
002 de 08/01/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.camponovo.ro.gov.br, informando
o ID 43385 e o código verificador 09C5DE13.

Referência: Processo nº 8-2344/2020. Docto ID: 43385 v1

http://transparencia.camponovo.ro.gov.br/transparencia/aplicacoes/publicacao/download.php?id_doc=007202
http://transparencia.camponovo.ro.gov.br/transparencia/aplicacoes/publicacao/download.php?id_doc=007202
http://transparencia.camponovo.ro.gov.br/transparencia/aplicacoes/protocolo/consulta_documento.php?CdDocto=43385&CRC32=09C5DE13
http://transparencia.camponovo.ro.gov.br/transparencia/servicos/index.php?link=aplicacoes/protocolo/viewproc&PkProcesso=17069

