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EDITAL  

P R E G Ã O  E L E T R Ô N I C O 
36/SEMED/2022 

 

MODO DE DISPUTA ABERTO 

 
Processo Administrativo nº 1774/2022/SEMED 

 

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (tais como: impressora, 

computador, nobreak e projetor)  com recursos provenientes do Convenio nº 219/PGE/2022 e 

contrapartida do Município, para atender a Secretaria Municipal de Educação do Município 

de Machadinho D’Oeste/RO 

 

 
CPL  

 COMISSÃO PERMANENTE  
DE LICITAÇÕES 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
                       
 
 
 
 
 

 
 
 

 

AVISO 
Recomendamos aos licitantes a leitura atenta às 
condições/exigências contidas neste edital e 
seus anexos, principalmente quanto ao 
credenciamento, objetivando evitar conflitos que 
o prejudiquem  e que  possam ocasionar sua 
desclassificação no certame. 
Dúvidas: (69) 3581 – 3278. 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº 36/SEMED/2022 
 PROCESSO Nº 1744/2022 

 
 

1. – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. PREÂMBULO:  

 
A Prefeitura Municipal de Machadinho D’Oeste/RO, por meio da Portaria nº 507/2022 de 12 de 
Maio de 2022, torna publico para conhecimento dos interessados que se encontra autorizada a 
realização da licitação na modalidade PREGÃO na sua forma ELETRONICA, sob o nº 
36/SEMED/2022, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM conforme descrito neste edital e seus 
anexos, de conformidade com a Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei 
Federal nº 8.666/1993, Lei complementar n°123/06, Lei Complementar 147/14 com  suas 
alterações e demais exigências contidas nesse Edital.  
 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA com recursos provenientes do 

Convenio nº 219/PGE/2022 e contrapartida do Município, para atender a Secretaria Municipal de 

Educação do Município de Machadinho D’Oeste/RO, conforme Termo de Referencia anexo. 

  
1.1.1. MENOR PREÇO ofertado POR ITEM, garantido o tratamento diferenciado, nos termos 
da LC nº 123/06 e suas alterações.   
 
1.1.2 ENDEREÇO ELETRONICO PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: www.licitanet.com.br 
 
1.1.3 No momento em que o licitante cadastrar a proposta no SISTEMA/LICITANET, É 
OBRIGATÓRIO a indicação da MARCA para  todos  os   itens ofertados (quando for o caso), 
conforme objeto do pregão, sob pena de  desclassificação. 
 
1.2. – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

1.2.1. Os recursos necessários para aquisição são provenientes daquele orçamento/programa, 
informado no Termo de Referencia anexo I, deste Edital: 

 
Função Programática: 12.361.0011.1045.0007-Convênio nº 219/PGE/2022- Aquisição de 
equipamento de informática  E.M.E.I.E.F Onofre Dias Lopes 
Elemento de despesa: 4.4.90.52.00   - Fichas: 838 
Elemento de despesa: 4.4.90.52.00   - Fichas: 840 ( contrapartida) 
Função Programática: 12.361.0011.1024.0000- Manutenção Ensino Fundamental 
Elemento de despesa: 4.4.90.52.00   - Fichas: 362 ( complemento da contrapartida) 
 

 
1.3 VALOR ESTIMADO  R$: 44.634,46 (Quarenta e quatro mil seiscentos e trinta e quatro 
reais e quarenta e seis centavos). 
TIPO DA LICITAÇÃO (Art. 45, § 1º, I da Lei 8.666/93): Menor Preço. 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço por ITEM. 
MODO DE DISPUTA: Aberto (Decreto Federal nº 10.024/2019) 
 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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1.3.1 Todas as Cotações de Preços, Orçamentos, Valores Prévios e Cálculos de Média são de 
inteira responsabilidade do setor que os efetuou, não cabendo assim qualquer responsabilidade a 
Pregoeira, da equipe de apoio, com relação aos mesmos. 
 
1.4. LOCAL: O Pregão Eletrônico será realizado por meio do endereço eletrônico acima 
mencionado, através da Pregoeira e equipe de apoio. Para todas as referências de tempo será 
observado o horário de Brasília (DF). 
 
1.5. EDITAL: O Instrumento Convocatório e todos os elementos que o integram,  encontram-se 
disponíveis para consulta e retirada nos endereços eletrônicos: www.licitanet.com.br e Portal da 
Transparência www.machadinho.ro.gov.br. Maiores informações a respeito do certame,  
poderão ser  prestadas Pela Pregoeira e sua Equipe de Apoio, de segunda a sexta-feira, das 
07:30h/min às 13:30h/min. Fone: (069) 69-3581-3278 ou através do email: 
cpl@machadinho.ro.gov.br 
 
1.6. DA RETIRADA: O Instrumento Convocatório e seus anexos poderão ser retirados, até a hora 
marcada para a abertura da sessão nos endereços eletrônicos: (www.licitanet.com.br, tambem 
disponibilizado no Portal da Transparência www.machadinho.ro.gov.br). 
 
1.7. Fica subentendido que o presente Edital, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, 
foi cuidadosamente examinado pelas LICITANTES, sendo assim, não se isentarão do fiel 
cumprimento do disposto neste edital e seus anexos. 

 
1.8. O instrumento convocatório e todos os elementos que o integram,  encontram-se disponíveis, 
para conhecimento e retirada, no endereço eletrônico www.licitanet.com.br; 

 
1.9. A sessão inaugural deste PREGÃO ELETRÔNICO dar-se-á por meio do sistema eletrônico, 
na data e hora, conforme abaixo: 
 
1.10 DA  SESSÃO 

ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO: 

DIA 06/07/2022 às 09:30HRS 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitanet.com.br 

 
 
1.11. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça à abertura 
do certame na data marcada, a sessão pública será transferida para data posterior, mediante 
comunicação da Pregoeira aos licitantes; 
 
1.12 FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ENCAMINHAMENTOS: 

 Telefone: (69) 3581-3278  

 E-mail: cpl@machadinho.ro.gov.br 

 Endereço: Av. Castelo Branco, n˚ 3150 Centro - Machadinho D’Oestes/RO. 

 Pregoeira: Samara Raquel Kuss de Souza  
 

2. – INTEGRAM ESTE EDITAL, PARA TODOS OS FINS E EFEITOS, OS SEGUINTES 
ANEXOS:  
 

a) ANEXO I - Termo de Referência;  
b) ANEXO II - Quadro Estimativo de Preços;  

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.machadinho.ro.gov.br/
mailto:cpl@machadinho.ro.gov.br
http://www.machadinho.ro.gov.br/
http://www.licitanet.com.br/
http://www.licitanet.com.br/
mailto:cpl@machadinho.ro.gov.br
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c) ANEXO III - Modelo de Carta Proposta;  
d) ANEXO IV - Modelo de Declarações Unificadas;  
e) ANEXO V - Modelo de atestado de capacidade tecnica  
f) ANEXO VI - Dados do representante legal (caso nao sigam modelo anexo III) 

 
 
2.1. Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no endereço 
eletrônico e as especificações constantes no ANEXO I deste Edital, prevalecerão às últimas; 
 
2.2. DA FORMA E DO PRAZO DE ENTREGA: Conforme estabelecido no Anexo I – Termo de 
Referência, que foi aprovado  e assinado pelo gestor da pasta.  
 
2.3. DO LOCAL DE EXECUÇÃO E DA GARANTIAS DOS SERVIÇOS/PRODUTOS: Conforme 
estabelecido no Anexo I – Termo de Referência, que foi aprovado  e assinado pelo gestor 
da pasta. 
 
3. – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
3.1.  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 da 
pagina da Licitanet. A utilização do sistema de pregão eletrônico do portal 
www.licitanet.com.br está consubstanciada nos §§ 2º e 3º do Artigo 2º da Lei 10.520 de 17 de 
julho de 2002. 

 
3.2.O sistema de pregão eletrônico, www.licitanet.com.br é realizado por meio da internet, 
mediante condições de segurança, criptografia e autenticação em todas as suas fases. 

 
3.3 Os trabalhos serão conduzidos pela Pregoeira da Prefeitura do Município de Machadinho 
D’Oeste/RO, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o 
aplicativo no site―www.licitanet.com.br‖ constante na página da internet da Licitanet. 

 
3.4 O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42, 43, 44, 45 e 
46 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, atendendo o direito de 
prioridade para a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte para efeito do desempate 
quando verificado ao final da disputa de preços. 

 
3.5 O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos no presente Edital 
para o credenciamento junto ao provedor do sistema para participação da licitação, bem como 
o cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início 
da disputa. 
 
 
4. – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS/PRODUTOS; 
 
Conforme previsto no Termo de Referencia Anexo I – deste Edital; 
 
4.1. DO RECEBIMENTO: executado o contrato, o seu objeto será o recebido, conforme a Lei 
Federal n º 8.666/93 (conforme o caso). 

 
4.1.1 Será o objeto desta licitação recebido, PROVISORIAMENTE, para efeito da verificação da 
conformidade do mesmo com a especificação exigida; (conforme o caso) 
 

http://www.cidadecompras.com.br/
http://www.cidadecompras.com.br/
http://www.cidadecompras.com.br/
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4.1.2. Será o objeto desta licitação recebido como DEFINITIVO, após a comprovação da 
qualidade e quantidade do objeto licitado; (conforme o caso) 
 
4.1.3. O recebimento provisório e/ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil, pela qualidade, 
correção, solidez e segurança do objeto contratual, e ainda,  pela perfeita execução do contrato; 
 
4.1.4. A empresa licitante vencedora ficará obrigada a trocar, as suas expensas, o objeto que vier 
a ser recusado e o  ato do recebimento não importará sua aceitação; (conforme o caso) 
 
4.1.5. PROVISORIAMENTE: Pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 48 
(quarenta e oito) horas, de acordo com o art. 73, II, ―a‖ e ainda § 2º; (conforme o caso) 
 
4.1.6. DEFINITIVAMENTE: Por comissão designada pela autoridade competente, após o decurso 
do prazo de recebimento provisório, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis,  de acordo com o 
art. 73, II, ―b‖ e  definitivamente após a verificação da qualidade e quantidade do objeto e 
conseqüentemente a sua aceitação,  e ainda,  poderá  a Administração  rejeitar em todo ou parte, 
o fornecimento  e/ou serviço entregue e ou executado,   em desacordo com o contrato, de acordo 
com o art. 76 da Lei Federal 8.666/93. 
 
5. – ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS QUE TERÃO DE SER INCONDICIONALMENTE 
OBSERVADOS – QUANTO AO  REPRESENTANTE. 
 
5.1. EM SE TRATANDO DE ADVOGADO: 
 
5.1.1. Observar as regras do CPC, principalmente o artigo 38, c/c com a  Lei 8.906/94 no seu 
artigo 5º. 
 
5.1.2. EM SE TRATANDO DE PESSOA FISICA: 
 
5.1.2.1. Diante do artigo 118 do Código Civil: 
 
“...o representante é obrigado a provar as pessoas, com quais tratar em nome do representado, a 
sua qualidade e a extensão de seus poderes, sob pena de, não o fazendo, responder pelos atos 
que a estes excedem.” 
 
Art.653. Opera-se o mandato  quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, 
praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato; 
 
Art. 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento 
particular, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante. 
 
§ 1º O instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do 
outorgante e do outorgado, a data e o objeto da outorga com a designação e a extensão dos 
poderes conferidos; 
 
§ 2º O terceiro com quem o mandatário tratar poderá exigir que a procuração traga a firma 
reconhecida. 
 
5.2. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

5.2.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital; 
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5.2.1.1. A impugnação deverá ser encaminhada por forma eletrônica através do site 
www.licitanet.com.br/  e do email cpl.machadinho@.ro.gov.br,  
 
5.2.1.2. Caberá a Pregoeira, auxiliada pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de 
recebimento da impugnação; 
 
5.2.1.3. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame; 
 
5.2.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados a 
Pregoeira, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 
deverão ser realizados na forma eletrônica através do site www.licitanet.com.br/  e do email 
cpl.machadinho@.ro.gov.br,  
 
5.2.2.1.  A  Pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, 
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos; 
 
5.3. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame; 
 
5.4. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 
pela Pregoeira, nos autos do processo de licitação; 
 
5.5. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração. 
 
5.6. 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 adendos modificadores ou notas de 
esclarecimentos, e enviado/anexado no site oficial da licitação www.licitanet.com.br e  Portal da 
Transparência www.machadinho.ro.gov.br 
 
5.6.1. ADENDO MODIFICADOR é o documento emitido pela Administração, contendo 
informações que impliquem em alteração na formulação das propostas, sendo neste caso, 
necessário a publicação de  Aviso de Prorrogação da Sessão de Abertura, com o prazo original, 
devidamente estabelecido no art. 4º, inciso V da Lei Federal nº. 10.520/02 e art. 21, § 4º da Lei 
Federal nº. 8.666/93, a qual se aplica subsidiariamente a modalidade Pregão; 
 
 
5.6.2. NOTA DE ESCLARECIMENTO é o documento emitido pela Administração, contendo 
informações que não causem alteração e/ou que não prejudiquem a formulação das propostas; 
 
5.7. Eventuais contatos via telefone, para  informações sobre o presente Pregão, o licitante deve 
estar ciente de que os servidores da Comissão de licitações, bem como a Pregoeira, se 
resguardaram o direito de não os  informar, garantindo  o princípio da isonômia, no momento da 
licitação. 
 
6. – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

http://www.licitanet.com.br/
mailto:cpl.machadinho@.ro.gov.br
http://www.licitanet.com.br/
mailto:cpl.machadinho@.ro.gov.br
http://www.licitanet.com.br/
http://www.machadinho.ro.gov.br/
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6.1. Poderão participar deste PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, qualquer empresa individual ou 
sociedade empresarial, regularmente estabelecida no País, que seja especializada no ramo de 
atividade de acordo com o  objeto desta licitação e que satisfaça todas as exigências, 
especificações e normas contidas neste edital e seus anexos; 
 
6.1.1. Não cabe aos licitantes, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus itens ou 
reclamação quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler 
atentamente o Edital e seus anexos, devendo estar em conformidade com as especificações do 
ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA). 
 
6.2. A ME,  EPP, MEI ou EIRELI, além da apresentação da declaração de que se enquadra na 
condição prevista pela Lei,  para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da 
proposta inicial de preço a ser digitada no sistema, informar no campo próprio da ficha técnica 
descritiva do objeto o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade no 
desempate (art. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/06).  
 
6.2.1. 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.    
 
6.3. Poderão participar desta modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, as pessoas jurídicas 
legalmente constituídas que atenderem a todas as exigências deste Edital, inclusive quanto a 
documentação; e ainda, que estiverem regularmente estabelecidas no País, cuja finalidade e ramo 
de atividade seja compatível com o objeto desta Licitação; e finalmente, as empresas que 
estiverem devidamente cadastradas junto à LICITANET – Licitações On-line. 
 
6.4. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente 
por meio da Plataforma Eletrônica, observada data e horário limite estabelecidos. 

 
a) O custo de operacionalização pelo uso da Plataforma de Pregão Eletrônico, a título de 
remuneração pela utilização dos recursos da tecnologia da informação ficará a cargo do licitante, 
que poderá escolher entre os Planos de Adesão abaixo: 
 
a.1 – Para todas  as empresas com exceção das MEI’s. 

30 dias 90 dias 180 dias 365 dias 

R$ 132,20 R$ 195,20 R$ 276,20 R$ 399,50 

 

a.2 – Para  as MEI’s. 

30 dias 90 dias 180 dias 365 dias 

R$ 112,40 R$ 175,40 R$ 250,10 R$ 365,30 

 
 
b) O referido pagamento/remuneração possui amparo legal no inciso III do art. 5º da Lei nº 
10.520/02. 
 
6.5. Não poderão participar desta modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, empresas que 
estejam enquadradas nos seguintes casos: 
 
6.5.1. Que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou 
liquidação; 
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6.5.2. Que, em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, sejam 
controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 
 

a) A vedação à participação de empresas interessadas que se apresentem constituídas 
sob a forma de consórcio se justifica na medida em que nas contratações de serviços e nas 
aquisições de pequenos vultos, não se torna interessante a participação de grandes empresas, 
sendo comum a participação de empresas de pequeno e médio porte, às quais, em sua maioria, 
apresentam o mínimo exigido no tocante à qualificação técnica e econômico-financeira, condições 
suficientes para a execução de contratos dessa natureza. 

 
b) Tendo em vista que é prerrogativa do Poder Público, na condição de contratante, a 

escolha da participação, ou não, de empresas constituídas sob a forma de consórcio, com as 
devidas justificativas, conforme se depreende da literalidade do texto da Lei Federal nº 8.666/93, 
art. 33 e ainda o entendimento do Acórdão TCU nº 1316/2010, que atribui à Administração a 
prerrogativa de admissão de consórcios em licitações por ela promovidas, pelos motivos já 
expostos, conclui-se que a vedação de constituição de empresas em consórcio, neste certame, é 
o que melhor atende o interesse público, por prestigiar os princípios da competitividade, 
economicidade e moralidade. 
 
6.5.3. Que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com suspensão 
por órgão da Administração Publica Direta ou Indireta, na esfera Federal, Estadual ou Municipal, 
desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial, pelo órgão que a praticou, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição; 
 
6.5.4. Estrangeiras que não funcionem no País; 

 
6.6. A participação nesta Licitação, importa à proponente na irrestrita aceitação das condições 
estabelecidas no presente Edital, bem como a observância dos regulamentos, normas 
administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recurso. A não observância destas 
condições ensejará na sumária desclassificação da proponente. 
 
7. – DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO. 
 
7.1. As empresas licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data 
marcada para início da Sessão Pública via internet; 
 
7.1.1. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará exclusivamente através de Home 
Broker, o qual deverá manifestar em campo próprio da Plataforma Eletrônica, pleno 
conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 
 
7.1.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no site www.licitanet.com.br;  
 
7.2. O acesso do licitante ao pregão eletrônico, para efeito de encaminhamento de proposta de 
preço e lances sucessivos de preços, somente se dará mediante prévio cadastramento e adesão 
aos planos elencados na alínea ―a‖ do subitem 6.4. 
 
7.3. O login e a senha do licitante poderão ser utilizados em qualquer pregão eletrônico, salvo 
quando suspensas por inadimplência do licitante junto a LICITANET – Licitações On-line, ou 
canceladas por solicitação do licitante. 

 

http://www.licitanet.com.br/
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a) A manutenção ou alteração da Senha de Acesso será feita através de pedido do 
licitante junto ao Atendimento On-Line (CHAT) do site LICITANET – Licitações On-line, sendo 
enviada para seu email a nova senha de forma imediata. 
 
7.4. É de exclusiva responsabilidade do licitante o sigilo da senha, bem como seu uso em 
qualquer transação efetuada, não cabendo a LICITANET – Licitações On-line a 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 
terceiros. 
 
7.5. O cadastramento do licitante junto a Plataforma de Pregão Eletrônico implica a 
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização 
das transações inerentes ao certame. 
 
7.6. As informações complementares para credenciamento poderão ser obtidas pelos telefones: 
(34) 3014-6633 e (34) 99807-6633 ou pelo e-mail contato@licitanet.com.br. 
 
7.7. As microempresas ou as empresas de pequeno porte no momento de seu cadastro deverão 
manifestar em campo próprio do Sistema Eletrônico o estabelecido na Lei Complementar nº. 
123/2006 e ainda suas alterações na Lei Complementar 147/2014; 
 
7.7.1. A não declaração da licitante em referência Lei Complementar nº. 123/2006 e ainda 
suas alterações na Lei Complementar 147/2014 caso se enquadre, implicará no IMPEDIMENTO 
DA LICITANTE EM BENEFICIAR-SE DA MESMA. 

 
7.7.2. A declaração falsa dos requisitos de credenciamento sujeitará o licitante às sanções 
previstas neste Edital e nas demais cominações legais do certame. 

 
7.8. 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 provedor do 
Sistema ou a Comissão de Pregão, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 
 
7.9. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada ao provedor do sistema para 
imediato bloqueio de acesso. 
 
8 . – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

 
8.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema 
(https://licitanet.com.br/), concomitantemente com os documentos de HABILITAÇÃO 
exigidos no edital, PROPOSTA DE PREÇOS com a ―DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO 
OFERTADO‖, incluindo QUANTIDADE, PREÇO e a MARCA (CONFORME SOLICITA O 
SISTEMA), até o horário limite de início da Sessão Pública, horário de Brasília, exclusivamente 
por meio do Sistema Eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente,  a etapa de 
envio dessa documentação; 
8.2. As propostas inicialmente cadastradas no Sistema NÃO DEVEM CONTER NENHUMA 
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE, visando atender o princípio da impessoalidade 
e preservar o sigilo das propostas. 
8.3. Em caso de identificação da licitante na proposta cadastrada, esta será DESCLASSIFICADA 
pela Pregoeira; 
8.4.  A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de preços e lances 
inseridos em sessão pública; 

https://licitanet.com.br/
https://licitanet.com.br/
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8.5. O licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. Em caso 
de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no PORTAL e as 
especificações constantes do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA), prevalecerão às últimas; 
8.6. Na Proposta de Preços inserida no sistema deverão estar incluídos todos os insumos que o 
compõem, como 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; 
8.7. O envio da PROPOSTA, acompanhada dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha; 
8.8. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 
43, § 1º da LC nº 123, de 2006; 
8.9. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
8.10. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento da proposta; 
8.11. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 
somente serão disponibilizados para avaliação da  Pregoeira e para acesso público após o 
encerramento do envio de lances; 
8.12. O Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome 
no sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e subsequentes 
lances, bem como acompanhar as operações no sistema durante a sessão, ficando responsável 
pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens 
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
8.13. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 
8.13.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 
dos seguintes campos: 
8.13.1.1. Valor unitário e total do item e lote total; 
8.13.1.2. Marca; (quando for o caso) 
8.13.1.3. Fabricante; (quando for o caso) 
8.13.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do 
Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, 
número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso; 
8.13.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada; 
8.13.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente no fornecimento dos bens; 
8.13.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, 
sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto; 
8.13.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 
data de sua apresentação; 
8.13.6 Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-se os que 
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos, 
encaminhados por meio eletrônico, juntamente com documentos de habilitação, ou, se for o 
caso, por outro meio e prazo indicados pela Pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta; 
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9.0. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 

LANCES: 

9.1. No horário estabelecido neste Edital, a Pregoeira abrirá a sessão pública, verificando as 
propostas de preços lançadas no sistema, as quais deverão estar em perfeita consonância com as 
especificações e condições detalhadas no item 8.13 e subitens deste edital;   
9.2. A Pregoeira poderá suspender a sessão para visualizar e analisar, preliminarmente, a 
proposta ofertada que se encontra inserida no campo ―DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO‖ 
do sistema, confrontando suas características com as exigências do Edital e seus anexos 
(podendo, ainda, ser analisado pelo órgão requerente), DESCLASSIFICANDO, motivadamente, 
aquelas que não estejam em conformidade, que forem omissas ou apresentarem irregularidades 
insanáveis; 
9.3. Constatada a existência de proposta incompatível com o objeto licitado ou manifestadamente 
inexequível, A Pregoeira obrigatoriamente justificará, por meio do sistema, e então 
DESCLASSIFICARÁ; 
9.4. O proponente que encaminhar o valor inicial de sua proposta manifestadamente inexequível, 
caso o mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta rejeitada na fase de 
aceitabilidade; 
9.5. As licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de serem 
desclassificadas do certame pela Pregoeira;  
9.6. Em seguida ocorrerá o início da etapa de lances, via Internet, única e exclusivamente, no site 
https://licitanet.com.br/, conforme Edital; 
9.6.1.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital; 
9.6.2.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto 
superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema; 
9.6.3.  O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá 
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor 
oferta SERÁ DE R$ 0,10; 
9.6.4.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa ―ABERTO‖, 
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações; 
9.6.5.  A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) 
minutos do período de duração da sessão pública; 
9.6.6.   A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 
(dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários; 
9.6.7.  Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente; 
9.6.8.  Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá 
a Pregoeira, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão 
pública de lances, em prol da consecução do melhor preço; 
9.6.9.  Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$), com VALORES 
UNITÁRIOS E TOTAIS com no máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as quantidades 
constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. Caso seja encerrada a fase de lances e a 
licitante divergir com o exigido, a Pregoeira, poderá convocar no CHAT MENSAGEM para 
atualização do referido lance, e/ou realizar a atualização dos valores arredondando-os PARA 
MENOS automaticamente caso a licitante permaneça inerte; 
9.6.10.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar; 
9.7. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada a 

https://licitanet.com.br/,
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identificação do detentor do lance; 
9.7.1.  Sendo efetuado lance manifestamente inexequível, a Pregoeira poderá alertar o 
proponente sobre o valor cotado para o respectivo item, através do sistema, o excluirá, podendo o 
mesmo ser confirmado ou reformulado pelo proponente; 
9.7.2.  A exclusão de lance é possível somente durante a fase de lances, conforme possibilita o 
sistema eletrônico, ou seja, antes do encerramento do item;  
9.8. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão 
Eletrônico, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos 
lances; 
9.8.1. A Pregoeira, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo 
dos atos realizados;  
9.8.2. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a Pregoeira persistir por tempo superior a 
dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas (24) vinte e 
quatro horas da comunicação do fato pela Pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico utilizado 
para divulgação no site https://licitanet.com.br/; 
9.8.3. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão; 
9.9. A desistência em apresentar lance implicará exclusão da licitante na etapa de lances e na 
manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas de 
preços; 
9.10. Nos casos específicos, em relação a itens NÃO exclusivos para participação de 
microempresas e empresas de pequeno porte ou equiparadas, uma vez encerrada a etapa de 
lances, será efetivada a verificação automática, onde: 
9.10.1. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte 
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto 
nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006 e suas alterações; 
9.10.2. Entende-se como empate àquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores 
a proposta melhor classificada, depois de encerrada a etapa de lances; 
9.10.3. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto; 
9.10.4. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não 
se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e 
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem 
de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior; 
9.10.5. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 
oferta; 
9.10.6. Na hipótese de não-contratação nos termos previstos neste item, convocação será em 
favor da proposta originalmente vencedora do certame; 
9.10.7. O disposto no item 9.10.6. somente se aplicará quando a melhor oferta não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 
9.11. Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência, 
sucessivamente, aos bens e serviços: 
9.11.1. Produzidos no País; 
9.11.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 
9.11.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento 
de tecnologia no País (art. 3º, § 2º, incisos II, III e IV da Lei nº 8666/93); 

https://licitanet.com.br/


                                       ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D’OESTE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 
CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO                                                                                           

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 
CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO                                                                                           

 

 

Samara Raquel Kuss de Souza– Pregoeira Oficial do Município de Machadinho do Oeste– RO – Port. 507/2022 

                                                                                  Data abertuta: 06/07/2022                        Pregão Eletrônico nº 36/2022      

Portal: https:// www.machadinho.ro.gov.br   
e-mail: cpl@machadinho.ro.gov.br  

 
Processo:_________ 
 
Nº Folhas:_______ 

Processo:_________ 
 
Nº Folhas:_______ 
 
Rubrica:_____ 

9.11.4. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em 
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras 
de acessibilidade previstas na legislação; 
9.11.5. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre 
as propostas empatadas. 
9.12. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a Pregoeira deverá encaminhar, 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para 
que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas 
neste Edital. A Pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) 
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 
 
 10. - DO ENCERRAMENTO DA ETAPA DE LANCES E NEGOCIAÇÃO 
 
10.1. Encerrada a etapa de lances e negociação, a Pregoeira examinará a proposta de preços 
classificada em primeiro lugar, quanto a compatibilidade dos preços em relação ao estimado para 
a contratação. 
 
10.1.1. Caso não ocorra lances deverá ser verificado o valor estimado dos bens e a especificação 
técnica prevista. 
 
10.1.2. A entidade licitante poderá não aceitar e não adjudicar o ITEM cujo preço total seja 
superior ao estimado para aquisição/contratação, constante do Quadro Estimativo do Setor de 
Cotação de preços desta PREFEITURA. 
 
10.2. Cumprida as etapas anteriores, a Pregoeira verificará a(s) Proposta(s) de Preços e os 
Documentos de Habilitação da(s) empresa(s) classificada(s) com menor(es) lances, conforme 
disposições contidas no presente Edital. 
 
10.3. Se a proposta de preços não for aceitável ou se a licitante não atender as exigências 
habilitatórias, a Pregoeira examinará a proposta de preços subseqüentes e, assim 
sucessivamente na ordem de classificação até a apuração de uma proposta de preços que atenda 
ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame. 
 
10.4. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente 
às penalidades estabelecidas neste Edital. 
 
10.5. Atendidas as especificações do edital, estando habilitada a licitante e tendo sido aceito o 
menor preço apurado, a Pregoeira declarará a(s) empresa(s) vencedora(s) do(s) respectivo(s) 
item(s). 
 
10.6. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais 
informações relativa à Sessão Pública do PREGÃO ELETRÔNICO constarão em Ata divulgada no 
Sistema Eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade prevista na legislação 
pertinente. 
 
11. – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 
11.1. O critério de julgamento das propostas será de menor PREÇO TOTAL  POR ITEM, e o tipo 
da licitação será o de MENOR PREÇO devendo a Pregoeira, realizá-lo em conformidade com o 
tipo da licitação e os critérios previamente estabelecidos no instrumento convocatório, e em 
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sessão ou reunião da Pregoeira e Equipe de Apoio, que poderá, a seu critério, solicitar auxílio e 
assessoria de pessoal qualificado do quadro de servidores do município ou externos a ele; 
 
11.1.1. O julgamento da proposta de preços no site dar-se-á pelo critério de MENOR PREÇO DO 
ITEM observadas as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho definidos 
no Edital; 
 
11.1.1.1 Caso haja necessidade de realinhamento, o mesmo será sempre decrescente do 
valor inicial apresentado, não sendo permitido assim jogo de planilha. 
 
11.1.2. Será admitido apenas 01 (um) licitante vencedor para cada item. 
 
11.2. Será efetuada a verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do 
instrumento convocatório e com os preços correntes no mercado, os quais deverão ser 
devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas 
desconformes ou incompatíveis; 
 
11.3. O resultado do julgamento estará a disposição dos interessados, bem como os pareceres, 
relatórios e atos registrados no processo licitatório. Os autos do processo poderão ser 
examinados pelos que demonstrarem o desejo de fazê-lo; 
 
11.4. Caso todas as licitantes sejam inabilitadas ou tenham suas propostas desclassificadas, a 
Pregoeira poderá fixar o prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que apresentem outras, 
escoimadas das causas das quais decorreram a inabilitação ou desclassificação, conforme 
disposto no § 3º, do art. 48, da Lei 8.666/93, a qual se aplica subsidiariamente a modalidade 
Pregão; 
 
11.5. É facultada a Pregoeira, em qualquer fase da licitação, proceder à promoção de diligência ou 
verificações, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo; 
 
11.6. Não será motivo de desclassificação, simples omissão que seja irrelevante para o 
entendimento da proposta de preços que não venham causar prejuízo para a Administração 
Pública, e nem firam os direitos dos licitantes. 
 
12. – DA PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADA PELA(S) LICITANTE(S) DE MENOR(ES) 
LANCES (ENVELOPE I – quando for o caso) 
 
12. – DA PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADA PELA(S) LICITANTE(S) DE MENOR(ES) 
LANCES (ENVELOPE I – quando for o caso) 
 
12.1. A licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. E, em 
caso de discordância existente entre as especificações do objeto prevalecerão as descritas no 
ANEXO I (Termo de Referencia); 
 
12.2. As propostas de preços deverão ser apresentadas de forma impressa, redigida em Língua 
Portuguesa, em 01 (uma) via sem ressalva, rasuras, emendas ou entrelinhas, datada, rubricada, 
em todas as páginas e assinada na última, pelo responsável ou procurador da licitante; 
 
12.2.1. Em todas as folhas, o carimbo padronizado do CNPJ, excetuando-se as folhas timbradas 
que já tenham impressas essas informações, preferencialmente com índice indicando o número 
de páginas e respectivo conteúdo, todas as folhas seqüencialmente numeradas; 
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12.3. Os dados do Representante Legal, preferencialmente, conforme modelo apresentado no 
ANEXO VII deste Edital. 
 
12.4. AS PROPOSTAS DE PREÇOS DEVERÃO CONTER SOB PENA DE 
DESCLASSIFICAÇÃO: 
  
12.4.1. Indicação do Local  e  prazo de entrega,  conforme  Termo de Referência;  
 
12.4.2. Prazo de validade da proposta (não inferior a 60 dias);  
 
12.4.3. A indicação da MARCA (quando for o caso) para  todos os  itens  ofertados/vendidos. 
 
12.4.4 Apresentar folder e/ou catálogos com apresentação das características técnica do produto 
ofertado. (Se solicitado pela pegroeira no momento da apresentação da proposta readequada) 
 
12.4.5. As propostas devem conter as especificações dos produtos/serviços ofertados de forma 
clara, descrevendo detalhadamente as características técnicas, sendo vedada a omissão ou o 
uso de expressões como: ―REFERÊNCIA‖, OU ―CONFORME NOSSA DISPONIBILIDADE DE 
ESTOQUE‖, ―SOB CONSULTA‖ E ―CONFORME EDITAL‖, constando os quantitativos, valores 
unitários e totais, bem como a marca, conforme modelo contido no ANEXO III – MODELO DE 
CARTA PROPOSTA. 
 
12.4.6. O Preço unitário e total de cada item, de acordo com o preço praticado no mercado (valor 
fixo, irreajustável, de acordo com a legislação em vigor), conforme estabelece o inciso IV, do art. 
43, da Lei Federal nº 8.666/93, expresso em moeda corrente nacional (R$), com no máximo 02 
(duas) casas decimais, considerando as quantidades constantes no Modelo de Carta Proposta – 
Anexo III do presente edital; 
 
12.4.6.1 Os preços das Propostas deverão atender o item 11.1.1.1 do Edital e ainda os 
Preços médio de mercado, no seu valor unitário e total de cada Item. 
 
12.4.7. No preço ofertado deverão estar inclusos todos os insumos que o compõem, tais como as 
despesas com impostos, taxas, descontos, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente 
na execução do objeto desta licitação; 
 
12.4.8. O licitante deverá incluir no preço do objeto ofertado, a alíquota do imposto intitulado ICMS 
e/ou ISSQN (conforme o caso), considerando para todos os efeitos fiscais, o Município de 
Machadinho D’Oeste, na condição de comprador e/ou  contratante final. 
 
12.5. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender no todo, ou em parte, as 
disposições deste instrumento convocatório; 
 
12.6. Não serão aceitos valores excessivos, ou seja, que estejam acima do estimado pela 
administração, conforme pesquisa mercadológica e/ou referência utilizada, bem como nos casos 
em que o valor da proposta for 70% (setenta por cento) inferior ao valor orçado pela 
Administração, a Pregoeira, utilizando de critérios legais para aferir a exequibilidade das 
propostas, oportunizará ao licitante o Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, para que 
querendo esclareça a composição do preço da sua proposta, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 
43 da Lei Federal n° 8.666/93. 
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12.6.1. A Pregoeira caso julgue necessário submeterá a documentação apresentada pelos 
participantes a uma equipe técnica do setor solicitante do objeto, para que os mesmos 
analisem e emitam parecer técnico dos SERVIÇOS/PRODUTOS ofertados, podendo ainda 
solicitar parecer técnico de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ela, para orientar sua decisão. 
 
12.6.2. O envio da proposta de preços implicará em plena aceitação, por parte da licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos; 
 
12.7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA  
12.7.1. Encerrada a etapa de negociação, a Pregoeira examinará a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo 
estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo 
único do art. 7º e no § 9º do art. 26, do Decreto 10.024/2019, e verificará a habilitação do licitante 
conforme disposições do edital, observado o disposto no Capítulo X do Decreto 10.024/2019; 
12.7.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior 
ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível; 
12.7.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação 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. 
12.7.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 
fundamentam a suspeita; 
12.7.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro horas de 
antecedência), e a ocorrência será registrada em ata; 
12.7.6. A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por 
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não 
aceitação da proposta. 
12.7.7. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira por solicitação escrita e 
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela Pregoeira; 
12.7.8. Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-se os que 
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados 
pela Pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 
aceitação da proposta; 
12.7.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta ou 
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação; 
12.7.10. Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no ―chat‖ a nova 
data e horário para a sua continuidade; 
12.7.11. A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor 
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital; 
12.7.12. Também nas hipóteses em que a Pregoeira, não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor; 
12.7.13. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes; 
12.7.14. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Pregoeira passar à subsequente, 
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haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 
44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso; 
12.7.15. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a Pregoeira verificará a habilitação 
do licitante, observado o disposto neste Edital. 
 
12.8. - DA FORMA DE ENVIO DA PROPOSTA DEFINITIVA 
 
12.8.1. A proposta final e documentos complementares do licitante declarado vencedor 
deverá ser encaminhada no prazo de até 02 (duas) horas, a contar da solicitação da 
Pregoeira no sistema eletrônico adequada ao último valor ofertado, devidamente 
preenchida na forma do Anexo III – Modelo de Proposta Definitiva. 
 
12.8.2. 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 e convocação da 
Pregoeira. 
 
12.8.3. Em casos excepcionais de dificuldades técnicas, poderá desde que solicitado pela 
Pregoeira, ser utilizado o envio para o e-mail cpl@machadinho.ro.gov.br.  
 
12.8.4. A pregoeira poderá ainda, convocar o licitante vencedor  para  o envio  de  documentos    
complementares  e/ou faltosos, através do HABILITANET contados a partir do momento da 
convocação no CHAT (sala de disputa).  
 
12.9. É DE  EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DAS LICITANTES  TOMAREM 
CONHECIMENTO  DE  TODAS AS EXIGÊNCIAS  CONTIDAS NO PRESENTE  EDITAL E SEUS 
ANEXOS. 
 
12.10.  Serão aceitos  os documentos   enviados   via HABILITANET  e/ou por e-mail 
(conforme o caso), (SENDO DISPENSADO O ENVIO PELOS CORREIOS e/ou OUTRO MEIO), 
no entanto, a documentação encaminhada via sistema ou e-mail, deverá estar devidamente 
legível e assinada e quando for o caso devidamente autenticados.  
 
13 . DA HABILITAÇÃO  
13.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeira verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos cadastros conforme 
previsto no item 13.6.3 deste edital: 
13.1.1. Constatada e comprovada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante 
inabilitado, por falta de condição de participação; 
13.1.2. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a 
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente; 
13.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob 
pena de inabilitação; 
13.2.1. 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; 
13.2.2. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 
salvo aqueles legalmente permitidos; 

mailto:cpl@machadinho.ro.gov.br
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13.2.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 
matriz; 
13.2.4. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes à Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional, por constar no próprio documento que é válido para matriz e filiais, bem 
assim quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento 
dos encargos centralizado, devendo, desta forma, apresentar o documento comprobatório de 
autorização para a centralização. 
 
13.3. OS LICITANTES DEVERÃO ENCAMINHAR, NOS TERMOS DESTE EDITAL, A 
DOCUMENTAÇÃO RELACIONADA NOS ITENS A SEGUIR, PARA FINS DE HABILITAÇÃO: 
 
13.4. RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL  E TRABALHISTA: 
 

a)Certidão de Regularidade perante a Fazenda Federal (Unificada) emitida pela  Secretaria 
da Receita Federal, da Procuradoria da Fazenda Nacional e do INSS (relativa às Contribuições 
Sociais  -  Portaria MF 358, de 05/09/14), podendo ser Certidão Negativa ou Certidão Positiva com 
efeitos de negativa; 

 
b)Certidão de Regularidade perante a Fazenda Estadual, expedida na sede ou domicilio da 

Licitante, podendo ser Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de negativa; 
 
c)Certidão de Regularidade perante a Fazenda Municipal, expedida na sede ou domicilio 

da Licitante, podendo ser Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de negativa; 
 
d)Certidão de Regularidade do FGTS, admitida comprovação também, por meio de ―certidão 

positiva com efeito de negativo‖, diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de 
adimplemento; 

 
e) Certidão Negativa de Débito Trabalhistas – CNDT; relativa à comprovar a inexistência de 

débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, LEI nº. 12.440, de 07 de julho de 2011, Art. 
642-A, Certidão expedida gratuita e eletronicamente;   

 
f) (ALVARA DE FUNCIONAMENTO).  

 
13.4.1. As certidões que não indicarem prazo de validade, só serão aceitas pela Pregoeira, se 
emitidas nos últimos 60 (Sessenta) dias corridos. 
 
13.4.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição (LC 123/06, art.43);  
 
13.4.2.1. De acordo com a Lei Complementar 147/2014, no seu Art 43 § 1º, em caso de haver 
alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado 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, a critério da Pregoeira responsável pelo 
certame, para a regularização da documentação; 
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13.4.2.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 13.4.2.1. deste 
edital, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 
81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Pregoeira convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do Contrato, ou revogar a licitação;  
 
13.5.1 – HABILITAÇÃO JURIDICA 
 

a) Contrato Social ou outro instrumento equivalente, em vigor, devidamente registrado ou 
inscrito, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a demonstração 
do ramo de atividade compatível com o objeto licitado.  

 
b) Comprovante de inscrição e de situação  cadastral no CNPJ (cartão do CNPJ); 

 
c) Cópia da Cédula de Identidade e do CPF dos sócios, ou do sócio administrador;  

 
d)  Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário a apresentação da 

cópia de sua cédula de identidade e CPF e de outorga por instrumento público ou 
particular, com menção expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para 
formular lances, negociar preços, receber intimações e notificações, desistir ou não de 
recursos, bem como praticar os demais atos pertinentes ao certame. Se a outorga se der 
por instrumento particular, esta deve vir acompanhada de cópia do ato de constituição da 
empresa ou do ato de investidura na direção da empresa. 

 
e)  Fazendo-se representar a Licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, este 

deverá apresentar cópia de sua cédula de identidade e cópia do ato de constituição da 
empresa ou ato de investidura que habilitem como representante, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura. 

 
13.5.2. – DAS DECLARAÇÕES  
 

a) Declaração  Unificadas, conforme modelo  (anexo IV)   deste edital.  
 
13.6. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 

a)Certidão Negativa de Recuperação Judicial – Lei n° 11.101/05 (falência e concordata) 
emitida pelo órgão competente, expedida nos últimos 90 (noventa) dias caso não conste o 
prazo de validade. Podendo a Pregoeira emitir via on line caso as licitantes deixem de apresentar 
e desde que o sistema do Poder Judiciário pertinente esteja funcionando e a emissão seja 
gratuita; 

 
13.6.1. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 
13.6.1.1. - Apresentação de Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, da licitante, que comprove a aptidão para o desempenho da atividade, 
pertinente e compatível em características quantidades e prazos com o objeto de que trata esta 
licitação; (modelo anexo V) 

a.1) Entende-se por pertinente e compatível em características o(s) atestado(s) que em 
sua individualidade ou soma, contemple a entrega de produtos/serviços condizentes com o objeto 
desta licitação. 
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  a.2) O atestado deverá indicar dados da entidade emissora (razão social, CNPJ, 
endereço, telefone, data de emissão) e dos signatários do documento (nome, função, telefone, 
etc.), além da descrição do objeto e quantidade expressa em unidade ou valor.  

 13.6.1.1.1. - Todas as informações prestadas no Atestado de Capacidade Técnica estarão 
sujeitas a verificação e confirmação de autenticidade, exatidão e veracidade através de diligência, 
conforme previsto no art. 43, § 3° da Lei nº 8.666/93, sujeitando o emissor às penalidades 
previstas em lei caso ateste informações inverídicas. Por decisão do Pregoeiro, poderá ser aberto 
prazo ao licitante para atendimento a diligência, que poderá ser realizada por convocação através 
do próprio sistema em que está ocorrendo o certame.  

13.6.1.1.2. - Caso haja necessidade, a Administração reserva-se ao direito de solicitar a 
apresentação de cópia de Nota(s) Fiscal(is), Contrato(s), Nota(s) de Empenho ou outros 
documentos correspondentes ao (s) Atestado (s) de Capacidade Técnica apresentados. 

 
 
13.6.2 A ADMINISTRAÇÃO, POR MEIO DA COMISSÃO OU SERVIDOR (ES) DESIGNADO (S), 
PODERÁ, AINDA, CASO HAJA NECESSIDADE, DILIGENCIAR PARA CERTIFICAÇÃO DA 
VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES ACIMA, OU QUAISQUER OUTRAS PRESTADAS PELA 
EMPRESA LICITANTE DURANTE O CERTAME, SUJEITANDO O EMISSOR ÀS 
PENALIDADES PREVISTAS EM LEI CASO HAJA ATESTE DE INFORMAÇÕES INVERIDICAS; 
 
13.6.3 - Para fins de habilitação, a verificação em sites oficiais de órgãos e entidades 
emissores de certidão constitui meio legal de prova. 
 
13.6.4. SERÃO CONSULTADOS PELA PREGOEIRA, PARA FINS DE HABILITAÇÃO: 
I.Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), da Controladoria-Geral da 
União – CGU, que resultará em efeitos de inabilitação a depender da natureza da sanção 
aplicada; 

 
II.Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - 
CAGEFIMP, instituído pela Lei Estadual n° 2.414, de 18 de fevereiro de 2011, que resultará em 
efeitos de inabilitação a depender da natureza da sanção aplicada; 

 
III.Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNIA), do 
Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que resultará em efeitos de inabilitação a depender da 
natureza da sanção aplicada; 

 
a)  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante, por força do artigo 12 
da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de 
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por 
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

 
b)   Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados da seguinte forma: 

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

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

III.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. 
 

13.6.5. Em nenhuma hipótese,  serão aceitos ―protocolos de entrega‖ ou ―solicitação de 
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documento‖ em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus 
Anexos; 
 
13.7. É DE  EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DAS LICITANTES  TOMAREM 
CONHECIMENTO  DE  TODAS AS EXIGÊNCIAS  CONTIDAS NO PRESENTE  EDITAL E SEUS 
ANEXOS. 
 
13.8.  Serão aceitos os documentos enviados   via HABILITANET  e/ou por e-mail (conforme 
o caso), (SENDO DISPENSADO O ENVIO PELOS CORREIOS e/ou OUTRO MEIO), no 
entanto, a documentação encaminhada via sistema ou e-mail, deverá estar devidamente 
legível e assinada e quando for o caso devidamente autenticados.  
 
14. – DA CORREÇÃO ADMISSÍVEL 
 
14.1. Nos casos em que a Pregoeira 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 as seguintes disposições: 
 
14.1.1. Havendo divergências entre o preço final registrado sob a forma numérica e o valor 
apresentado por extenso, prevalecerá este último; 
 
14.1.2. Havendo divergências nos subtotais, provenientes do quantitativo do objeto e os preços 
unitários, a Pregoeira procederá a correção dos subtotais, mantendo os preços unitários e 
alterando em conseqüência o valor da proposta. 
 
15. – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
 
15.1. Constatado o atendimento das exigências contidas neste edital, a Pregoeira declarará o 
licitante vencedor; 
 
15.2. Caso a oferta não seja aceitável ou o licitante desatenda às exigências habilitatórias, a 
Pregoeira examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e os documentos de 
habilitação do proponente, na ordem de classificação NO SITE, até que um licitante atenda às 
condições fixadas neste edital, e seja declarado vencedor; 
 
15.3. Declaração  do(s) Licitante(s) vencedor(es); 
 
15.4. Registro das manifestações, em campo próprio no sistema, dos demais Licitantes quanto 
à intenção ou não de recorrer da decisão proferida pela Pregoeira, devidamente motivada, se 
houver manifestação positiva nesse sentido; 
 
15.5. Adjudicação do objeto da licitação, caso não haja manifestação quanto à intenção de 
interpor recurso administrativo; 
 
15.6. Registro na Ata da Sessão pela Pregoeira e publicação da referida no Portal da 
Transparência www.machadinho.ro.gov.br ; 
 
15.7. Homologada a licitação pela Autoridade Superior, deverá ser procedida à convocação do 
adjudicatário para assinatura do Contrato no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis. 
 
16. – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

http://www.machadinho.ro.gov.br/
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16.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pela Pregoeira sempre que não 
houver recurso. Havendo recurso, a adjudicação será efetuada pela Autoridade Competente que 
decidiu o recurso. 
16.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da Autoridade Competente e só poderá 
ser realizada depois da adjudicação. 
16.3. Quando houver recurso e a Pregoeira mantiver sua decisão, esse deverá ser submetido à 
Autoridade Competente para decidir acerca dos atos da Pregoeira 
 
17. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
17.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o 
prazo de no mínimo 10 (dez) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de 
recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual (is) decisão (ões) pretende recorrer e 
por quais motivos, em campo próprio do sistema; 
 
17.1.1. Havendo quem se manifeste, caberá a Pregoeira verificar a tempestividade e a existência 
de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 
fundamentadamente. Nesse momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas 
verificará as condições de admissibilidade do recurso; 
 
17.1.2. Os recursos interpostos fora do prazo não serão acolhidos; 
 
17.1.3. A falta de manifestação motivada da licitante quanto à intenção de recorrer importará a 
decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pela Pregoeira ao vencedor; 
 
17.1.4. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias 
para apresentar as razões do recurso, em campo próprio do SISTEMA ELETRONICO, ficando os 
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também 
pelo sistema eletrônico, em igual prazo de 03 (três) dias, que começarão a contar do término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa 
de seus interesses; 
 
17.1.5. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
17.2. A decisão da Pregoeira a respeito da apreciação do recurso será submetida à apreciação 
da Autoridade Competente pela licitação, caso seja mantida a decisão anterior. 
17.3. A decisão da Pregoeira e da Autoridade Competente serão informadas em campo próprio do 
Sistema Eletrônico, ficando todas as Licitantes obrigadas a acessá-lo para obtenção das informações 
ali prestadas. 
17.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade 
Competente adjudicará o objeto e homologará o resultado da licitação para determinar a 
contratação. 
17.5. Durante o prazo recursal, os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados, na Prefeitura Municipal de Machadinho D'Oeste, na Sala da CPL — Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av. Castelo Branco n° 3150 — Centro - CEP 76.868-000 
Telefone (69) 3581-3278, de segunda a sexta-feira nos horários das 07h30min às 13h30min (Horário 
de Rondônia). 
 
17.6. Na contagem dos prazos recursais excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do 
vencimento. Se este recair em dia não útil, o término do prazo ocorrerá no primeiro dia útil 
subsequente. 
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17.7. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
17.7.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
17.7.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 
17.7.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. 
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento 
da etapa de lances;  
17.7.3. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta; 
17.7.4. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (―chat‖). 
17.8. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
17.8.1. O preço será fixado e irreajustável, salvo as condições previstas nas Leis Federais nº 
8.666/93 e Lei nº 10.520/2002, e suas alterações. 
 
18. – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
 
18.1. A contratação será formalizada mediante a emissão e retirada do instrumento contratual; 
 
18.2. Como condição para celebração do instrumento contratual, a Licitante Vencedora deverá 
manter as mesmas condições de habilitação; 
 
18.3. Oficialmente convocada pela Administração, com vistas à celebração do Instrumento 
Contratual, é dado à adjudicatória o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da ciência ao 
chamamento, pela Secretaria Municipal requisitante, para no local indicado, firmar o 
instrumento de Contrato. A recusa injustificada da LICITANTE vencedora, em retirar o instrumento 
contratual dentro do prazo e condições estabelecidas, caracterizará o descumprimento total da 
obrigação assumida sujeitando-se às penalidades previstas no art. 81 da Lei Federal nº. 8.666/93; 
 
18.4. É facultado à Administração, quando o convocado não retirar o Instrumento Contratual no 
prazo e condições estabelecidas, convocar as LICITANTES remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, 
inclusive quanto ao preço, e assim sucessivamente, ou revogar a licitação; 
 
18.4.1. Os LICITANTES convocados na forma remanescente se obrigam a atenderem a 
convocação e retirarem o Instrumento Contratual respectivo, no prazo fixado neste edital, 
ressalvados os casos de vencimentos das respectivas propostas, sujeitando-se ao atendimento 
das condições de habilitação. 
 
18.5. A Administração, a qualquer tempo, poderá promover a extinção antecipada do Termo 
Contratual: 
 
a) Unilateralmente, desde que configure qualquer das hipóteses elencadas na Seção V, Art. 78, 
incisos I a XIII, da Lei Federal nº. 8.666/93, com suas alterações; 
 
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde 
que haja conveniência para a administração; 
 
c) Judicial, nos termos da legislação. 
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Rubrica:_____ 

19. – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 
19.1. Conforme estabelecido no item 10 e subitens do Termo de Referência - Anexo I, deste 
Edital.  
 
20. –  DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

20.1. Conforme estabelecido no item 12 e subitens   do Termo de Referência - Anexo I, deste 
Edital.  
 
21. – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

21.1. Conforme estabelecido no item 07 e subitens do Termo de Referência - Anexo I,  deste 
Edital.  
 
22. – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

22.1. Conforme estabelecido no item 09 e subitens do Termo de Referência - Anexo I,  deste 
Edital.  
 
23. –   SANÇÕES: 
23.1. Conforme estabelecido no item 14 e subitens do Termo de Referência - Anexo I,  deste 
Edital.  
 
24. – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
24.1. A licitação na modalidade de pregão é condicionada aos princípios básicos da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, probidade administrativa, 
vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, bem como aos princípios 
correlatos da razoabilidade, competitividade e proporcionalidade. 
 
24.2. A LICITANTE deverá assumir todos os custos de elaboração da proposta, não sendo a 
Administração Pública, em qualquer hipótese, responsável pelos mesmos, independente do 
resultado da licitação; 
 
24.3. A Administração, a qualquer tempo, antes da data da sessão inaugural, poderá proceder às 
alterações concernentes a esta licitação, por sua iniciativa, fornecendo o correspondente adendo 
a todas as interessadas que tenham adquirido o instrumento convocatório, sendo-lhes facultado, 
em sendo o caso, adiar a data do recebimento das documentações e propostas; 
 
24.4. As omissões porventura existentes neste instrumento convocatório, serão sanadas pela 
Secretaria Requisitante e/ou Pregoeira da Prefeitura Municipal de Machadinho D’Oeste-RO, 
responsavel pelo certame,  observadas as disposições legais e regulamentares pertinentes; 
 
24.5. A critério da Administração Pública esta licitação poderá: 
 
24.5.1. Ser anulada se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 
parecer escrito e devidamente fundamentado; ou 
24.5.2. Ser revogada, a juízo da Administração, ser for considerada inoportuna ou inconveniente 
ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta; ou 
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Processo:_________ 
 
Nº Folhas:_______ 

Processo:_________ 
 
Nº Folhas:_______ 
 
Rubrica:_____ 

24.5.3. Ter a data de abertura da sessão transferidos, por conveniência exclusiva da 
administração. 
 
25.6. Será observado, ainda, quanto ao procedimento desta licitação, o seguinte: 
 
25.6.1. A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de 
indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único, do art. 59, da Lei 8.666/93; 
 
25.6.2. A nulidade do procedimento licitatório induz à do empenho, ressalvado o disposto na 
condição anterior; e; 
 
25.6.3. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. 
 
26.7. O presente Edital e seus anexos, bem como a proposta e habilitação da proponente 
vencedora, farão parte integrante do contrato como se nele estivesse transcrito, ressalvado o valor 
proposto, por quanto prevalecerá o ofertado em lance verbal ou negociado; 
 
27.8. É facultado a Pregoeira, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo; 
 
27.9. Em casos excepcionais, a Pregoeira poderá ampliar o prazo de recebimento dos 
documentos em virtude de não prejudicar o interesse  público. 
 
27.10. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação; 
 
27.11. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da administração, o 
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
27.12. As normas que disciplinam este PREGÃO ELETRÔNICO serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação, da disputa entre interessados, sem comprometimento da segurança do futuro 
contrato; 
27.13. A declaração e a adjudicação da licitante vencedora desta licitação não implicará direito à 
contratação ou a obrigatoriedade de ser adquirido o objeto; 
27.14. Para efeito de contratação, aquisição e pagamento prevalecerá, o menor preço escrito, 
todos devidamente adjudicados no ato da Sessão pública; 
27.15. Em divergência em relação ao quantitativo, prevalecerá o contido no ANEXO I (TERMO DE 
REFERENCIA). 
27.16. Aos casos omissos aplicam-se as demais condições constantes da Lei Federal nº. 
8.666/93, com alterações posteriores, Lei Federal nº. 10.520/02. 
27.17. Quaisquer informações complementares sobre o presente Edital e seus Anexos poderão 
ser obtidas pelo Fone: (69) 3581-3278, ou e-mail: cpl@machadinho.ro.gov.br. 
 
28. – DO FORO 
28.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Machadinho D’Oeste/RO, para dirimir quaisquer dúvidas 
referentes a Licitação e procedimentos dela resultantes, com renúncia expressa de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja.  

 
 
 

Machadinho D’Oeste – RO,.../.../2022 

mailto:cpl@machadinho.ro.gov.br
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Samara Raquel Kuss de Souza 
Pregoeira 

 
 
 
 

ANEXO I  
TERMO DE REFERÊNCIA  

 
ANEXO II 

QUADRO DE MÉDIA DE PREÇO 
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Processo:_________ 
 
Nº Folhas:_______ 

Processo:_________ 
 
Nº Folhas:_______ 
 
Rubrica:_____ 

 
 

ANEXO III 
MODELO DE CARTA PROPOSTA 

A Prefeitura Municipal de Machadinho D’Oeste 
CPL – Comissão Permanente de Licitação 
 
Prezada Pregoeira; 
Após criterioso exame e estudo do edital de PREGÃO ELETRÔNICO nº ..../2022, em referência, 
seus anexos e apensos, com os quais concordamos, vimos apresentar a nossa Proposta, de 
conformidade com as condições estabelecidas no referido Edital. 
 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (tais como: impressora, 

computador, nobreak e projetor) com recursos provenientes do Convenio nº 219/PGE/2022 e 

contrapartida do Município, para atender a Secretaria Municipal de Educação do Município 

de Machadinho D’Oeste/RO 
 

Item Descrição Qtde 
Und. 
Med. 

Marca/ 
modelo 

Vlr. 
Unit. 

Vlr. 
Total 

1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ........      

2 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA....      

3       

4       

5       

Valor Total:  

  
1. Prazo de validade da proposta: Não inferior a 60 (sessenta) dias 
2. Prazo de entrega: (Preencher) 
3. Local da entrega: (Preencher) 

 
4. DADOS DA EMPRESA PARA EFEITO DE EVENTUAL CONTRATAÇÃO: 

 
RAZÃO SOCIAL_________________________________________________         
CNPJN º______________INCRIÇÃO ESTADUAL:______________________ 
FONE______________EMAIL____________________________ 
ENDEREÇO COMERCIAL:(rua,n°CEP,bairro,cidade) _________________________ 
 

5. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA  
 
      (em nome da razão social da empresa)  
      Banco: __________N° Banco ______ Agência: ________ Conta Corrente________  

 
6. ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: 

 
      Rua/AV.:____________________________________N.º:________ 
      Município: ________________Estado: _______________CEP.:______________ 
      E-mail__________________________________________________________ 
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7. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL 
 

  NOME(S): _________________________________________________________ 
  CARGO(S): ____________________________________________________________ 
  NACIONALIDADE(S)_______________________ ESTADO CIVIL: __________  
  PROFISSÃO: ______________RG: _____________CPF: ___________________  
  TELEFONE: _______________ 
  RESIDÊNCIA (Domicílio): _____________________________________________ 

 
           Declaramos que os dados são de nossa inteira responsabilidade, e que na forma 

da lei, somos responsáveis por qualquer prejuízo decorrente de falsidade de informações. 
 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a 
assinar a  o CONTRATO  no prazo determinado no documento de convocação.  

Local, Data 
______________________________ 

                        Assinatura e Identificação RG e CPF 
                       (representante legal) 
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ANEXO IV 
 

DECLARAÇÕES UNIFICADAS (MODELO) 
 

A Empresa ____________ inscrita no CNPJ n° _____________, pessoa jurídica de 
direitos privados, sediada à Rua ________ Município de _____________, por intermédio de seu 
representante legal Sr. __________________ portador da Carteira de Identidade n° 
____________ e do CPF n°_____________. DECLARA sob as penas da Lei para fins de 
participação no Pregão Eletrônico acima citado, até a presente data que: 

 
 

a)Em cumprimento ao inciso XXXIII do Art 7º da Constituição Federal, de que não 
possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo 
na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. 

b)Inexistem fatos supervenientes impeditivo de habilitação, na forma do § 2º do artigo 32 
da Lei 8.666/93 não se encontra em estado de Inidoneidade declarado ou suspensivo, por 
nenhum órgão da administração publica Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, e que 
não está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente 
da  obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

c) Tem plena submissão às condições e exigências deste Edital e seus anexos, em todas 
as fases da licitação;  

d) Não possui em seu quadro Funcional Servidor Publico responsável pela elaboração do 
Termo de Referencia e/ou Solicitação do Produto/Serviço; 

e)Assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos que forem 
apresentados na presente licitação. 

f) A proposta foi elaborada de forma independente. 
g)DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO ME ou EPP DECLARA, para fins do disposto no 

Edital do Pregão acima citado sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que 
esta empresa, beneficiará do Tratamento diferenciado e favorecido estabelecido por Lei, sendo 
considerada: 

(  ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/2006; 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei 

Complementar nº. 123/2006. DECLARA AINDA não possuir nenhum dos impedimentos previstos 
no § 4º, do art. 3º, da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 estando apto a 
usufruir do tratamento diferenciado. E tem ciência de que a ―Falsidade da declaração prestada 
objetivando benefícios na presente licitação caracterizará o crime de que trata no Art. 299 do 
Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções 
administrativas previstas na Lei 8.666/93‖. 

Declara ainda que a ―Falsidade das declarações prestadas objetivando benefícios na 
presente licitação caracterizará o crime de que trata no Art. 299 do Código Penal. Sem juízo do 
enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei n° 
8.666/93‖. 

Local / data 
______________________________ 

                        Assinatura e Identificação RG e CPF 
                       (representante legal) 
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ANEXO V  
 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA (MODELO) 
 

Atestamos para os devidos fins que a empresa (razão social da empresa 
licitante), inscrita no CNPJ n° (da empresa licitante) estabelecida na (endereço da empresa 
licitante), forneceu para esta empresa/entidade (razão social da empresa emitente do 
atestado) inscrita no CNPJ n° (CNPJ da empresa emitente do atestado), situada no (endereço 
da empresa emitente do atestado), os matérias abaixo especificado (s), no período de 
(__/__/___ a __/__/____); 

 
OBJETO ENTREGUE:  (Descrever o fornecimento dos materiais/bens, com as 

quantidades entregues, informações necessárias para atender o que pede no edital). 
  
VALOR TOTAL R$ ---------------- 
 
Atestamos ainda que tal(is) fornecimento(s) está(ao) sendo / foi(ram) executado(s) 

satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até  a presente data, fatos que desabonem 
sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas. 
 
 

Local e data 
 

__________________________________________ 
               Nome do emitente do atestado  

         CPF, RG, cargo e telefone 
 
 
 
 
 

 
1.Deve ser emitido em papel timbrado da empresa/entidade ou identificá-la logo abaixo ou 

acima do texto, com  nome, CNPJ, endereço, telefones, fax, email, etc. 
2.A falta deste documento causa a INABILITAÇÃO da licitante do certame licitatório. 
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ANEXO VI 
 (este anexo deverá ser preenchido caso não forneça a proposta como modelo do anexo III) 

 
DADOS DA EMPRESA PARA EFEITO DE EVENTUAL CONTRATAÇÃO: 
 
 
RAZÃO SOCIAL: ________________________________________________________ 
CNPJ N º:________________ INCRIÇÃO ESTADUAL:________________________ 
FONE: _______________ _____________________ EMAIL_______________________ 
ENDEREÇO COMERCIAL: (rua, n° CEP, bairro, cidade) 
_________________________________________________________________________ 

 
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA  
(em nome da razão social da empresa)  
Banco: __________N° Banco ______ Agência: ________ Conta Corrente________  

 
 

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: 
Rua/AV.:_____________________________________________ N.º:________ 
Município: _________________Estado: _______________CEP.:_______________ 
E-mail______________________________________________________________ 

 
 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL 
NOME(S): __________________________________________________________ 
CARGO(S): ________________________________________________________ 
NACIONALIDADE(S)_______________________ ESTADO CIVIL: __________  
PROFISSÃO: ______________RG: _____________CPF: ___________________  
TELEFONE: _______________ 
RESIDÊNCIA (Domicílio): _____________________________________________ 
 

Declaramos que os dados são de nossa inteira responsabilidade, e que na forma da 
lei, somos responsáveis por qualquer prejuízo decorrente de falsidade de informações. 
 

Local / data 
 
 
 
 

_______________________________ 
                        Assinatura e Identificação RG e CPF 

                       (representante legal) 
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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D'OESTE

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1- INTRODUÇÃO
1.1 Em cumprimento aos dispostos previstos na legislação Federal e Municipal correspondente, elaboramos
o presente Termo de Referência, para que seja efetuada a Contratação de Empresa para AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, conforme especificações contidas neste Termo de Convênio
Nº 219/PGE-2022 de 04/05/2022 (ID 185697) e Plano de Trabalho CONVÊNIO Nº219/PGE-2022 de
04/05/2022 (ID 185701).

2-OBJETO
2.1- O presente Termo de Referência tem por objeto a Contratação de Empresa para AQUISIÇÃO
DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, conforme especificações contidas neste Termo, o objetivo
com a pretensa aquisição é equipar a Escola P.M.E.I.E.F. Onofre Dias Lopes, de acordo com o Plano de
Trabalho CONVÊNIO Nº219/PGE-2022 de 04/05/2022 (ID 185701).
  2.2- DESCRIÇÃO DO OBJETO

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QNT Elemento de
despesa

01

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL Com as
características iguais ou superior; (Impressão,
digitalização, cópia) Velocidade da CPU
(Processador): 800 MHz Fonte de Alimentação:
AC 110V 50/60Hz Cópias Múltiplas Funções
Principais: Impressão, digitalização, cópia Tempo
de Impressão da Primeira Página: 8 segundos
Tecnologia de Impressão: Laser Eletrofotográfico
Memória Padrão: 512 MB Velocidade Máx. de
Impressão em Preto (ppm): 42 ppm (carta/A4)
Resolução da Impressão (máxima em dpi): Até
1200 x 1200 dpi Capacidade da Bandeja de Papel:
250 folhas Bandeja Multiuso: 50 folhas Interface
Padrão Ethernet Gigabit, USB 2.0 de alta
velocidade Interface de Rede Embutida Ethernet,
HiSpeed USB 2.0 Compatibilidade com o Driver de
Impressora: Windows, Mac OS, Linux Função de
Impressão Segura; Compatibilidade com AirPrint,
Google Cloud Print 2.0, Brother iPrint&Scan;
Funções de SegurançaSecure Function Lock,
Active txt1ectory, Enterprise Security (802.1x),
Bloqueio de Slot, Impressão Segura, SSL/TLS,
IPSec; Deve possuir aplicativo próprio, para
digitalização através do computador; Ciclo de
Trabalho Mensal Máx.: 50.000 páginas (OU
SUPERIOR) Volume Máximo de Ciclo Mensal:
50.000 páginas (OU SUPERIOR) Volume de
Impressão Mensal Recomendado: Até 3.500
páginas (ou superior) (Modelo de referência:
equivalente ou superior a Brother DCP-L5652DN) 

und 03

4.4.90.52.35.00

02 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL und 01 4.4.90.52.35.00

http://transparencia.machadinho.ro.gov.br/transparencia/servicos/aplicacoes/protocolo/viewdoc.php?CdDocto=185697&VrDocto=1
http://transparencia.machadinho.ro.gov.br/transparencia/servicos/aplicacoes/protocolo/viewdoc.php?CdDocto=185701&VrDocto=1
http://transparencia.machadinho.ro.gov.br/transparencia/servicos/aplicacoes/protocolo/viewdoc.php?CdDocto=185701&VrDocto=1
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COLORIDA Com as características iguais ou superior;
Utilização do papel:Suporte de papel sem PC: Normal
(meia carta/14 cm x 21,6 cm, A4 / 21 cm x 29,7 cm,
carta / 21,6 cm x 27,9 cm, executivo / 18,4 cm x 26,6
cm, ofício / 21,6 cm x 36,6 cm); fotográfico (10 cm x 15
cm, 13 cm x 18 cm, 20 cm x 25 cm, A4, carta) Tamanho
máximo: 21,6 cm x 120 cm (8.5" x 47.2") Velocidade de
impressão: Máxima: Em preto 33 ppm e em cores 20
ppm ; Normal: Em preto 15 ISO ppm e em cores 8 ISO
ppm; Automática frente e verso: Em preto 6.5 ISO ppm
e em cores 4.5 ISO ppm Cópias:Velocidade das cópias:
11 ISO cpm (em preto), 5.5 ISO cpm (em cores) Modos
de cópia: Colorida, preto/branco, padrão/melhorada
Quantidade: 1-99 cópias (sem PC) Tamanho: Base
plana: A4, carta; ADF: ofício/21,6 cm x 35,6 cm
(8.5"x14") Funções de cópia: 1 a 2 lados, densidade,
redução e ampliação (25-400%), multi-páginas,
qualidade, remover perfurados, remover sobras, cópia
de documentos, sem bordas Digitalização: Tipo de
scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido
Área de digitalização máxima: 21,6 x 29,7 cm (8,5" x
11,7") Funções de digitalização: Digitalização para PC,
digitalização para a nuvem Resolução:Ótica: 1200 dpi
Hardware: 1200 x 2400 dpi Interpolada: 9600 x 9600
dpi; Alimentador automático de documentos:30 folhas,
2 lados a 2 lados duplex Tamanho máximo: ofício/21,6
cm x 36,6 cm 1 ano de garantia; Deve possuir aplicativo
próprio, para digitalização através do computador;
Conectividade padrão:USB de alta velocidade, Wireless
802.11 b/g/n5, Wi-Fi Direct, Ethernet (10/100 Mbps)
(Modelo de referência: equivalente ou superior a
Brother EPSON ECOTANK L6191) 

03

Computador:Computador: Com as características
equivalente ou superior; Processador: Intel Core i5-
7400; LGA 1151/ 3.0 Ghz/ 6MB; Memória: 8GB
DDR4 2133 Mhz; Placa Mãe: 4 x Soquetes DDR4
DIMM; M.2 Socket 3 4 x Portas USB 3.2 Gen 1 no
painel traseiro. 4 x Portas USB 2.0 / 1.1 (2 portas no
painel traseiro, 2 portas disponíveis através do
conector USB interno) HDMI, VGA; LAN (1000 Mbit
/ 100 Mbit); Armazenamento: Tipo: SSD 240GB (ou
superior) Fonte de Alimentação de 300W; 1 Monitor
19,5 Tamanho de tela vertical 19.5 Polegadas;
Resolução 1366 x 768 Pixel; Tecnologia de conexão
Hdmi/ vga Voltagem: 100 - 240 V fonte Interna ;
teclado e mouse USB Deve vir com Mídia de
Instalação. Deve possuir suporte do fabricante da placa
mae e possuir indicação de marca e modelo escrito na
placa. Não será aceito placas genéricas; Garantia 12
Meses

und 04

4.4.90.52.35.00

04 Nobreak: 1200Va Bivolt com as características iguais
ou superior; Potência: 1200VA Tensão Entrada: 115V /
220V (automático) Tensão Saída: 115V ou 220V
(selecionável manualmente via chave comutadora)
Número de tomadas: 6 tomadas de saída 2P+T (Norma
NBR 14136 Proteções: - Proteção contra sobrecarga na
saída com sinalização. - Proteção contra sub e
sobretensão AC. - Proteção contra descarga total da(s)
bateria(s). - Proteção contra sobreaquecimento no
inversor e no transformador. - Proteção contra curto-
circuito nas tomadas de saída. Autonomia Média: 30

und 04 4.4.90.52.30.00
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minutos. Estabilizador e filtro de linha integrados.
Fusível de proteção externo (com unidade reserva).
Acionamento do inversor em subtensão, sobretensão
ou sobrecarga. - Medição da tensão de entrada em true-
RMS. - Correção da tensão de saída em true-RMS.

05

PROJETOR 4000 LUMENS: Com as características
iguais ou superior; Resolução nativa: 800 x 600;
Resolução Máxima: 1920 x 1200; Brilho do modo
padrão: Até 4000 lm; Proporção nativa: 4:3; Proporção
compatível: 16:9 / 4:3; Relação de contraste: 20.000:
1; Relação de arremesso: 1,94 a 2,16 (1295,40 mm @
2000 mm); Zoom digital: 2x; Correção Keystone
Vertical: -40 ° / + 40 °; Sincronização vertical máxima:
120 Hz; Sincronização horizontal máxima: 100 kHz;
Sincronização vertical mínima: 24 Hz; Sincronização
horizontal mínima: 15 kHz; Compatível com cores:
1,07 bilhões de cores (30 bits); Abertura mínima da
lente: F / 2.41; Abertura máxima da lente: F / 2.53;
Distância Focal Mínima: 21,85 mm; Comprimento
focal máximo: 24,01 mm; Tamanho mínimo da
imagem diagonal: 584,20 mm; Tamanho Diagonal
Máximo da Imagem: 7,62 m (300 "); Distância
Mínima de Projeção: 1 m; Distância Máxima de
Projeção: 11.80 m; Zoom ótico: 1,1x; HDMI: sim;
Número de portas USB: 1 (para atualização do
software); Vídeo Composto: sim; Número de entradas
VGA: 1; VGA In: sim; Número de saídas VGA: 1;
Saída VGA: sim; Número de entradas de áudio: 1;
Número de saídas de áudio: 1; Entrada de linha de
áudio: sim; Saída de linha de áudio: sim; Número total
de portas HDMI: 1; Sistema de Projeção: DLP;
Método raseiro / Teto Traseiro; Compatibilidade de
Vídeo: EDTV, HDTV, NTSC, AMIGO, SDTV,
SECAM; (Modelo de referência: equivalente ou
superior:  Acer X1326AWH

und.

 

01 4.4.90.52.33.00

 

3 - JUSTIFICATIVA

3.1- A Escola Municipal Polo Onofre Dias Lopes, atende aproximadamente 380 (trezentos e oitenta) alunos,
e não disponibiliza de uma infraestrutura adequada para propiciar um ambiente favorável à educação,
aprendizagem e melhores condições de trabalhos.

3.2- A Rede Municipal de Ensino passou por um ano atípico e com demanda expressivas de impressões de
atividades, que visam atender os alunos os quais não disponham de meios para acesso as plataformas digitais
para acompanhamento das atividades curriculares do ano letivo, com essa demanda os equipamentos
disponíveis atende a demanda com eficiência nas impressões do material pedagógico, necessárias para o
atendimento aos alunos que não dispõem de recurso para acesso às plataformas digitais oferecidas pelo
poder público de ensino.

3.4- A aquisição se faz necessária pela importância pedagógica atribuída, para planejamento dos professores
e o andamento das atividades escolares, os computadores serão para sala dos professores e um para
secretaria, as impressoras serão para sala dos professores e para o administrativo que compõe direção,
supervisão e orientação.

3.3- Este Termo foi elaborado, para que o procedimento legal seja efetuado com a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração pública municipal, tendo por finalidade definir elementos que norteiam a
contratação de empresa devidamente habilitada para o fornecimento do presente objeto.
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4-     CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1- Poderão participar da licitação empresas do ramo, devidamente habilitadas conforme previsto na Lei
Geral de Licitação nº 8666/1993, mediante comprovação das regularidades fiscais, tributárias e técnicas e
demais órgãos regulamentadores.

4.2- A CONTRATADA deverá apresentar sua proposta de preços, com todos os custos, encargos e transporte
para efetivação da entrega do equipamento.

5- DA ENTREGA, VIGÊNCIA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

5.1- A entrega dos materiais deverá ser feitas através de autorização, emitida pela Secretaria de origem, na
qual deverão conter as especificações dos mesmos, assinada por pessoa autorizada e pela Secretária ou pelos
seus substitutos imediatos.

5.2- A entrega dos equipamentos deverá ser efetuada na Prefeitura Municipal de Machadinho D`Oeste-,
Setor de Patrimônio, localizado na Av. Castelo Branco, 3150- Centro - em dias úteis, nos horários de
07h30min às  13h30min; com a presença do responsável pelo Patrimônio;

5.3- Os equipamentos poderão ser rejeitados, no todo, ou em partes, quando entregues em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituído no prazo
máximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da notificação da Contratada, as suas custas, sem prejuízo da
aplicação das penalidades.

5.4-O recebimento provisório ou definitivo dos móveis não exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5.5- Validade/Garantia dos equipamentos: mínimo de 12 (doze) meses.

5.6- O transporte dos equipamentos  até o local de entrega será realizado por conta da contratada.

6 - DA GARANTIA

6.1- A empresa ficará obrigada a apresentar, quando solicitado e às suas custas, laudos comprobatórios da
análise dos materiais e produtos, expedida por órgão oficial fiscalizador.

6.2-       A contratada deverá garantir a qualidade dos equipamentos, e arcar com os prejuízos à Prefeitura
Municipal de Machadinho D'Oeste-RO, decorrentes de sua utilização.

6.3- O prazo de validade/garantia dos equipamentos, não poderá ser inferior a 12 (doze) meses.

6.4- Os equipamentos , objeto desta aquisição poderão ser rejeitados, no todo ou em partes, quando
entregues em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, ou
apresentado com danos. Deverá ser substituído no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da
notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis

7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1-Fornecer os equipamentos de primeira qualidade, com as especificações previstas neste Termo, os
mesmos deverão estar de acordo com o conceito para controle de qualidade oferecido pela fabricante;

7.2-Dar prioridade de atendimento à Secretaria Municipal de Educação, obrigando-se na falta dos produtos,
providenciar imediatamente a aquisição dos mesmos, em outro estabelecimento, sem que isso venha a
acarretar qualquer ônus extra para esta Prefeitura;

7.3- Ressarcir a Prefeitura Municipal de Machadinho D'Oeste - RO ou a terceiros qualquer dano causado por
seus empregados ou prepostos, por ocasião do fornecimento dos equipamentos;

7.4- Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da execução do Contrato, inclusive seguros de
acidente, impostos, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas e quaisquer outras que forem
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devidas em relação ao fornecimento dos móveis;

7.5- Não subcontratar o fornecimento do objeto deste Contrato. Qualquer subcontratação só poderá ser feita
com prévia autorização da Prefeitura Municipal de Machadinho D'Oeste - RO, permanecendo, no entanto
com integral responsabilidade pelo cumprimento do fornecimento a ser contratado;

7.6- Manter durante toda a execução do Contrato, as condições de regularidade junto ao FGTS, INSS,
Trabalhista e às Fazendas Federal, Estadual, Municipal, apresentando os respectivos comprovantes sempre
que exigidos;

7.7-Remeter a esta Secretaria Municipal de Educação, o relatório de entrega dos equipamentos,
acompanhado da correta Nota fiscal/fatura, para efeito de pagamento.

7.8- Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e para fiscais que incidam ou venham a incidir, direta ou
indiretamente, sobre o objeto fornecido;

7.9-Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação;

7.10-Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na aquisição do
objeto desta licitação;

7.11-Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação desta
Licitação;

7.12- Comunicar a Requisitante, por escrito, no prazo de 03 (três) dias úteis, quaisquer alterações ocorridas
no contrato social durante o período que abrange prazo total da entrega dos equipamentos , bem como
apresentar documentos comprobatórios;

7.13-Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do servidor encarregado de acompanhar e
quando for o caso, prestando todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atendendo as reclamações
formuladas;

7.14-Os licitantes deverão apresentar preços unitários compostos com todos os encargos, taxas, entre outros,
sendo este a única remuneração pelos equipamentos a serem adquiridos e  entregues.

8 -  DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO (ART. 40 XVI, LEI
8666/93)

8.1. O prazo para entrega dos móveis será de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota de
Empenho/Solicitação emitida pela Secretaria Municipal de Educação, no endereço previsto no item 5.2
deste Termo de Referencia, de segunda a sexta feira nos horários das 7h30min às 13h30min, CEP 76.868-
000, Machadinho D'Oeste/RO.

8.2. Os equipamentos serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

8.3. Os equipamentos poderão ser rejeitado, no todo ou em partes, se entregues em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5
(dias) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

8.4. Os equipamentos serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento
provisório, após a verificação da qualidade e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

8.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-á como realizada, consumando o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

8.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
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9 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

9.1. Além das obrigações resultantes da aplicação do Decreto nº 5.450/05, da Lei nº 10.520/02 e
subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, caberá ao Contratante:

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

9.3. Disponibilizar o local de entrega e o servidor responsável pelo recebimento do material permanente;

9.4. Comunicar à Contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a entrega dos equipamentos;

9.5 Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos quantidade, qualidade e condições estabelecidas
neste Termo de Referencia e Edital;

9.6. Solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a substituição dos equipamentos em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções, bem como rejeitar, no todo ou em parte, os equipamentos entregues fora da
especificação ou com problemas técnicos.

9.7. Comunicar à CONTRATADA até o 5° dia útil, após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor
responsável pelo recebimento, dos produtos adquiridos;

9.8. Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso;

9.9. Efetuar o pagamento da(s) CONTRATADA(s) no prazo determinado no Edital e em seus anexos,
inclusive, no contrato.

10-       DO PAGAMENTO

10.1- O pagamento será efetuado, através de ordem bancária/transferência online em conta corrente,
indicada pela contratada, à vista da fatura/nota fiscal apresentada, devidamente atestada pelo Gestor da
Pasta, juntamente com o fiscal do contrato, até 30 (trinta) dias consecutivos, após a entrega regular dos
equipamentos permanentes serem recebidos e atestados pelo responsável do Setor de Patrimônio; com a
apresentação de Certidões  Federal, Estadual, FGTS,  Trabalhista e a certidão Negativa de débitos
Municipais deve ser do município sede da empresa vencedora, e conforme Ordem Cronológica de
pagamento da SEMADFAZ (art. 5º da lei 8666/93);

11 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. As despesas decorrentes da presente aquisição correrão à conta da Dotação Orçamentária, constantes do Orçamento 2022; 
11.1.1 - Função Programática: 12.361.0011.1045.0007-Convênio nº 219/PGE/2022- Aquisição de equipamento de
informática  E.M.E.I.E.F Onofre Dias Lopes
Elemento de despesa: 4.4.90.52.00   - Fichas: 838
Elemento de despesa: 4.4.90.52.00   - Fichas: 840 ( contrapartida)
Função Programática: 12.361.0011.1024.0000- Manutenção Ensino Fundamental
Elemento de despesa: 4.4.90.52.00   - Fichas: 362 ( complemento da contrapartida)

12-DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

12.1. A vigência do contrato a ser firmado entre a Prefeitura de Machadinho D'Oeste e a empresa vencedora
inicia-se com a data de assinatura da celebração do mesmo e terá duração de 12 (doze) meses, contados a
partir da sua publicação nos meios oficiais.

12.2. Os equipamentos serão entregues em até 30 (trinta) dias, após solicitação do setor requisitante,
Secretaria Municipal de Educação.

13. FISCALIZAÇÃO (Lei 8.666/93, art. 73)

13.1 - A fiscalização do contrato será exercida pelo fiscal de contrato, formalmente designado pela
Secretaria, disponível no telefone (69) 3581-3805, à qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no
curso da execução do contrato e, quando necessário, prestará informações ao Gestor do Contrato.
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13.2- A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica
em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da
Lei nº 8.666, de 1993.

13.3-Na fiscalização e acompanhamento da execução contratual, o fiscal do contrato atenderá as disposições
constantes na Lei 8666/93. 

14- SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO PELA INEXECUÇÃO TOTAL OU
PARCIAL DO CONTRATO, A CONTRATADA SUJEITAR-SE-Á ÀS SEGUINTES SANÇÕES:

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, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida a prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar
com a Administração e será descredenciada do Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de
Machadinho D'Oeste - RO, pelo prazo de até 5 (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 atraso injustificado na execução do contrato sujeitará à CONTRATADA às seguintes
penalidades:

14.1 advertência: atraso injustificado de 1 (um) dia na execução do objeto contratado;

14.2 multa moratória de 1% (um por cento), calculado sobre a parcela não entregue:

a) no caso de reincidência do item anterior por 3 (três) vezes ou mais;

b) por dia de atraso no fornecimento dos produtos, até o 5º dia de atraso, nos produtos que estiver
em desconformidade com o Termo de Referência, proposta e/ou nota de empenho, limitado a 5 (cinco) dias e
ao valor de 5% (cinco por cento) da parcela não executada;

c) sem prejuízo a multa do item anterior, majoração da multa para 2% (dois por cento) a partir do 6º dia de
atraso até o 10º dia de atraso, por dia de atraso no fornecimento em desconformidade com o Termo de
Referência, proposta e/ou nota de empenho, limitado a 10 (dez) dias e ao valor equivalente a 10% (dez por
cento) da parcela não executada;

14.3 - rescisão unilateral do contrato: será considerada a CONTRATADA inadimplente e inexecução
parcial do contrato no caso de reincidência do item anterior por 3 (três) vezes ou mais, e atraso injustificado
superior a 10 (dez) dias na entrega dos produtos contratados.

§ 2º Inexecução total ou parcial das obrigações do contrato;

15 - A CONTRATANTE poderá depois de garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as
seguintes sanções:

15.1 - advertência escrita, nos casos de infração leve que não ensejem aplicação de multa, suspensão
temporária do direito de licitar e declaração de inidoneidade;

15.2 - multa contratual nos seguintes termos:

a.            3,0% (três por cento) do valor total do contrato: por descumprimento das obrigações da
CONTRATADA, inseridos na Cláusula décima primeiro deste Termo de Referência, desde que não previstos
em outras cláusulas;

b.            4,0% (quatro por cento) do valor total do contrato: pelo fornecimento em desacordo com o Termo
de Referência, proposta da CONTRATADA, ou Nota de Empenho, sem autorização expressa da
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CONTRATANTE;

c.            5,0% (cinco por cento) do valor total do contrato: no caso de recusa na substituição dos produtos
que estejam em desconformidade com o Termo de Referência, proposta e/ou nota de empenho apontado pela
Fiscalização;

d.            10% (dez por cento) do valor total do contrato quando a CONTRATADA:

1.            Quando houver a rescisão unilateral do contrato com fundamento no item III, do § 1º desta cláusula, e
nas hipóteses do art. 78, incisos I a VIII da Lei 8.666/1993 e suas alterações.

2.            Apresentar declaração em falso no processo, sem prejuízo a outras providencias e implicações nas
esferas administrativas e judiciais, nos termos da legislação vigente;

3.            Abandono na entrega do produto sem justificativa e aviso prévio à CONTRATANTE;

4.            Der causa à Declaração de Inidoneidade.

15.3 - suspensão temporária do direito de participação em licitação e impedimento de contratar com o
Município de Machadinho D'Oeste, incluindo as entidades e órgãos da Administração Municipal direta e
indireta, por até 5 (cinco) anos, nas hipóteses da alínea d) do item II, § 2º desta cláusula;

15.4 - declaração de inidoneidade 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, nos seguintes casos:

a) se o valor acumulado das multas ultrapassarem o 10% (dez por cento) do valor do contrato;

b) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

c) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

d) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.

§3º Caso a CONTRATADA, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União,
Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento
de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei Federal nº 10.520/2002, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuízo das multas e demais penalidades previstas em edital, no contrato e na legislação
vigente pertinente à matéria.

§ 4º Ocorrendo à rescisão unilateral do Contrato por culpa da CONTRATADA, a mesma deverá indenizar a
CONTRATANTE por perdas e danos, bem como à diferença de custos para a contratação de outro licitante;

§ 5º As sanções de multa podem ser aplicadas cumulativamente com as sanções administrativas de
advertência, suspensão o direito de licitar e declaração de inidoneidade, 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.

§ 6º A sanção estabelecida no inciso IV, § 2º desta Clausula é de competência exclusiva da Prefeitura
Municipal de Machadinho DOeste, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois)
anos de sua aplicação.
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§ 7º 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, conforme art. 78, inc. XII
a XVII e art. 79, § 2º todos da lei 8.666/1993.

§ 8º A CONTRATANTE é competente para disciplinar nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993, as
penalidades de suspensão temporária e declaração de inidoneidade.

§ 9º O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido à CONTRATANTE no prazo de 15 (quinze) 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 seu
favor, e, caso ainda remanesça o débito, a inscrição em dívida ativa e posterior cobrança judicial, caso não
haja o devido pagamento, conforme art. 87, §1º da Lei 8.666/1993.

§ 10. A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o
atraso na entrega do objeto contratado for devidamente justificado pela CONTRATADA, e aceito pela
CONTRATANTE, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações
assumidas.

§ 11. 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.

§ 12.  Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, sendo garantido o direito à
ampla defesa e ao contraditório, respeitados o direito à defesa prévia e recursos administrativos nos prazos
definidos em Lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

16 - DA RESCISÃO CONTRATUAL:

16.1 - A rescisão contratual poderá ter lugar de pleno direito se:

16.2 Durante a vigência do instrumento de contrato a empresa CONTRATADA, sustar, interromper, deixar
de entregar os  equipamentos  solicitados pela CONTRATANTE, de acordo com o que preconiza o Artigo
77 e 78 da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993, podendo a mesma ser unilateral amigável e/ou
judicial, nos termos e condições do Artigo 79 da supracitada Lei.

16.3 Nos casos em que a empresa CONTRATADA receber da CONTRATANTE mais de 2 (duas)
advertências formais, comunicando o não cumprimento da entrega do equipamento, sem justa causa, ou
prévia comunicação a administração.

16.4 - A empresa CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE nos casos de rescisão dos
Artigos 77 e 78 da Lei Federal Nº 8.666/93.

17- DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1. Qualquer alteração do presente Termo, que se fizer necessário, quanto à entrega  dos equipamentos ,
deverá ser previamente consultado ao setor competente da SEMED e da Prefeitura Municipal, ficando aos
mesmos o cargo de esclarecer dúvidas, quanto à elaboração, ou execução do mesmo.

17.2. As empresas deverão apresentar preços unitários compostos com todos os encargos, taxas, embalagens,
transporte, montagem/instalação entre outros, sendo este a única remuneração pelos móveis a serem
adquiridos.

17.3. Integra o presente projeto todas as demais peças do processo, independente de transcrição.

18 - DO FORO
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18.1. Fica eleito o FORO de Machadinho D'Oeste/RO para dirimir as dúvidas a serem solucionadas
administrativamente oriundas do cumprimento das obrigações estabelecidas neste Termo.

Machadinho D'Oeste/RO, 20 de junho de 2022.

      Termo de Referência Solicitado por:
Iaane Aparecida da Graça Cordeiro

        Sec. Mun. de Educação
Port. nº 342/2022

 
       Termo de Referência Elaborado por:

Márcia Siqueira Matheus
Port. nº 131/2022

Aprovo o presente Termo de Referência nos termos do
inciso I do § 2º do art. 7º da Lei nº 8.666/93

 
Em ______/_______/________
 
Paulo Henrique dos Santos
              Prefeito Municipal

 
 

 
 

Av. Castelo Branco, 3150 - Centro - Machadinho D´Oeste/RO CEP: 76.868-000
Contato: (69) 3581-3723 - Site: www.machadinho.ro.gov.br - CNPJ: 22.855.142/0001-73

Documento assinado eletronicamente por MARCIA SIQUEIRA MATHEUS, Gerente Especial
Financeiro, em 20/06/2022 às 13:34, horário de Machadinho D'Oeste/RO, com fulcro no art. 18 do
Decreto nº 3.431 de 06/03/2020.
Documento assinado eletronicamente (ICP-BR) por IAANE APARECIDA DA GRAÇA CORDEIRO,
SECRETARIO MUNICIPAL, em 20/06/2022 às 13:38, horário de Machadinho D'Oeste/RO, com
fulcro no art. 18 do Decreto nº 3.431 de 06/03/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.machadinho.ro.gov.br,
informando o ID 207558 e o código verificador 45E59A3C.

Referência: Processo nº 6-1774/2022. Docto ID: 207558 v1

http://transparencia.machadinho.ro.gov.br/media/arquivos/attachments/DECRETO_3431-2020.pdf
http://transparencia.machadinho.ro.gov.br/media/arquivos/attachments/DECRETO_3431-2020.pdf
http://transparencia.machadinho.ro.gov.br/transparencia/aplicacoes/protocolo/consulta_documento.php?CdDocto=207558&CRC32=45E59A3C
http://transparencia.machadinho.ro.gov.br/transparencia/servicos/index.php?link=aplicacoes/protocolo/viewproc&PkProcesso=46116


AV. CASTELO BRANCO, 3150 CENTRO

45.328.897/0001-15CNPJ :

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Lista com a média dos valores cotados

Item Código Descrição Valor Médio

00095/22 16/05/2022Número da Cotação: Data:

Qtd. Valor Total Médio

16/05/2022Abertura: Encerramento: 16/05/2022

1 008.001.423 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 4.490,003 13.470,00

2 008.002.058 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA 2.051,671 2.051,67

3 008.002.059 COMPUTADOR PROCESSADOR: INTEL CORE I5 4.840,604 19.362,40

4 008.001.577 NOBREAK 1.229,744 4.918,96

5 008.004.011 PROJETOR 4000 LUMENS 4.831,431 4.831,43

13 17.443,44 44.634,46TOTAL

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.25.2238 - 16395)
20/06/2022 15:50 Usuário: SIRLENE APARECIDA GALANI
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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D'OESTE

MINUTA DE CONTRATO

Contrato nº ****

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. ****/2022

Processo nº. 1774/2022

De: ****
Prefeitura Municipal de Machadinho
DOeste/RO

Publicado no Portal de
Transparência do Município,
conforme Lei Municipal nº
1.858/2019.

 CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA NA MODALIDADE LICITATÓRIA DE
PREGÃO ELETRÔNICO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE MACHADINHO DOESTE E DE
OUTRO LADO ****

CLÁUSULA PRIMEIRA. DAS PARTES:

O MUNICÍPIO DE MACHADINHO DOESTE, ESTADO DE RONDÔNIA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, pessoa jurídica de direito Público, devidamente inscrita no CNPJ/MF nº 45.328.897/0001-15,
com endereço na Avenida Tancredo Neves nº 2584, Centro, Machadinho DOeste, Estado de Rondônia,
neste ato representado pelo Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Educação, Sra. Iaane Aparecida da Graça
Cordeiro, brasileira, casada, funcionária pública, inscrita no CPF/MF nº 801.461.392-91 e portadora da
Cédula de Iden�dade RG nº 853689 SESDEC/RO, residente e domiciliado a Rua Avenida Castelo Branco, nº
2814, Centro, Machadinho D'Oeste/RO, e pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Sr. Paulo Henrique dos Santos,
brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF nº 562.574.309-68 e portador da Cédula de Iden�dade
RG nº 39415267 SESP/PR, residente e domiciliado a Rua Paraná, nº 3263, Centro, Machadinho D'Oeste/RO,
doravante simplesmente denominada CONTRATANTE, e,

De outro lado, 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 Iden�dade RG nº ****, residente e domiciliado à
****, doravante denominado de CONTRATADO,

Resolvem celebrar o presente instrumento, regido pela Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente à Lei
nº 8.666/1993, e posteriores alterações, de conformidade com o Pregão Eletrônico nº ****/****,
constante do processo nº 1774/2022 nas seguintes condições e cláusulas:

CLÁUSULA SEGUNDA. DO AMPARO LEGAL. O presente contrato reger-se-á pelo disposto na Lei Federal
8.666/1993 com suas posteriores alterações, Lei Federal nº 10.520/2002, e suas posteriores alterações, na
Lei Orgânica Municipal suas e posteriores alterações, nos Decretos Municipais nº 1738/2006, 1782/2007 e
2.031/2010, nos preceitos de Direito Público e suple�vamente, 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 objeto aquisição de
equipamentos de informá�ca, para atender ao Convenio 219/PGE/2022, conforme memorando n°
144/SEMED/2022, Termo de Referencia e documentos anexos, visando atender às necessidades da
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Secretaria Municipal de Educação, conforme discriminação e especificações técnicas descritas no Termo de
Referência, no Edital e na proposta homologada, que fazem parte integrante deste contrato.

Parágrafo único. O fornecimento objeto do presente contrato será executado com fiel observância a este
instrumento, ao Edital de Pregão Eletrônico nº ****/**** e seus anexos, na proposta da contratada, nota
de empenho e demais documentos constantes no Processo nº 1774/2022.

CLÁUSULA QUARTA. DA VIGÊNCIA. O presente contrato terá sua vigência pelo prazo de 12 (doze) meses,
contados a par�r da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado mediante requerimento
escrito jus�ficando os mo�vos da prorrogação, nos termos do art. 57 da Lei 8.666/1993.

§ 1º. Após o período de doze meses de vigência deste Contrato, na hipótese de sua eventual prorrogação,
poderá ser admi�do reajuste de preços para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro desta
avença, u�lizando-se o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), fornecido pelo IBGE, ou, caso esse
índice venha a ser ex�nto, o IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), fornecido pela Fundação Getúlio
Vargas.

CLÁUSULA QUINTA. DO VALOR. O valor global do presente contrato é de R$ **** (****), que
correspondem ao valor do fornecimento dos produtos licitados, relacionados, conforme nota de empenho
nº , que faz parte integrante do presente contrato.

Parágrafo único. Os preços (propostos e aprovados no processo licitatório) serão unitários, nos termos da
proposta da CONTRATADA, estando incluídos nos respec�vos preços todos os custos diretos e indiretos
requeridos para fornecimento do material do presente instrumento de contrato.

CLAUSULA SEXTA. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressões até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, não podendo exceder este limite, exceto nas supressões resultante de acordo
celebrado entre os contratantes, nos termos do § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

CLAUSULA SÉTIMA. DAS REVISÕES E REAJUSTES. Não haverá reajuste nos preços propostos pelo licitante
vencedor por força da Lei 8.880/1994 que introduziu o Plano Real.

§ 1º. Para manter o equilíbrio financeiro do contrato, nos termos do § 2º do art. 57 e alínea d, do inc. II do
art. 65, inc. II, al. d, da Lei 8.666/1993, permite-se a revisão dos preços, para restabelecer a relação que as
partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a
justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, obje�vando a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de
consequências incalculáveis, retardadores ou impedi�vos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de
força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e
extracontratual.

§ 2º. A CONTRATADA deverá formular requerimento fundamentado por escrito, devidamente instruído com
planilha de custos comprovando a modificação dos preços, o valor do percentual de aumento, juntamente
com cópia da nota fiscal de compra, ou cópia da comprovação do aumento, e em caso de redução no valor
a CONTRATADA deverá proceder da mesma forma, comunicando por escrito a CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA. DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA. A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto
da licitação, na forma estabelecida no Projeto Básico/Termo de Referência anexo ao Edital nº ****/****,
visando assegurar sua plena execução, sob pena de aplicação das sanções previstas na Cláusula Décima
Terceira deste instrumento.

§ 1º. Os produtos entregues deverão atender as normas do INMETRO (Ins�tuto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia) e ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e deverá conter informações
quanto as suas caracterís�cas, composições e manual de u�lização.
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§ 2º Os objetos do presente contrato deverão ser entregues no Setor de Patrimônio da Prefeitura
Municipal, sito a Avenida Getúlio Vargas, nº 2199, Centro, Machadinho DOeste, no horário de expediente,
sendo das 7:30 hs às 13:30 hs segunda a sexta feira, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a par�r da
solicitação de entrega emi�da pela Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA NONA. DO RECEBIMENTO. No ato da entrega, o servidor responsável pelo Setor de Patrimônio,
conforme art. 73, inciso II, alíneas a e b e art. 2º da Lei Federal nº 8.666/1993 procederá ao recebimento:

I - Provisoriamente: imediatamente depois de efetuada a entrega, no prazo de até 10 (dez) dias para efeito
de posterior verificação da conformidade dos produtos com as especificações. O recebimento supra
referido dar-se-á através de recibo aposto na nota fiscal quando da sua entrega;

II - Defini�vamente: depois de concluída a vistoria, e encerrado o prazo de observação, que não poderá
exceder 10 (dez) dias, salvo caso devidamente jus�ficado.

Parágrafo primeiro. O recebimento provisório ou defini�vo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e
segurança dos materiais, nem é�co profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites
estabelecidos pela Lei ou instrumento contratual;

Parágrafo segundo. A empresa vencedora ficará obrigada a trocar, às suas expensas, o que for recusado por
apresentar-se contraditório à ordem de fornecimento e/ou dis�ntos dos ofertados, ou qualquer outra
desconformidade com o disposto neste instrumento;

Parágrafo terceiro. Se o fornecedor vencedor �ver, comprovadamente, dificuldades para entregar os
materiais dentro do prazo estabelecido, não sofrerá multa, caso informe oficialmente com antecedência
mínima de 24 (vinte e quatro) horas, antes de esgotado o prazo inicialmente previsto, apresentando
jus�fica�va circunstanciada formal, que deverá ser encaminhada ao responsável pela secretaria que, por
sua vez, decidirá a possibilidade de prorrogação do prazo ou determinará a cominação das multas cabíveis,
que ocorrerá a par�r da efe�va no�ficação;

Parágrafo quarto. Os itens deverão ser entregues de acordo com as especificações técnicas e demais
disposições não sendo permi�do o recebimento dos materiais que não atendam as especificações pré-
definidas, salvo por mo�vo superveniente, devidamente jus�ficado e aceito pela secretaria.

Parágrafo quinto. Não serão aceitos itens que tenham sido objeto de quaisquer processos de reciclagem
e/ou recondicionamento e, ainda, os que se apresentarem fora das embalagens originais de seus
fabricantes;

Parágrafo sexto. Nos termos do art. 3º combinado com o art. 39, inc. VIII, da Lei nº 8.078/1990 (Código de
Defesa do Consumidor), é vedado o fornecimento de qualquer produto ou serviço em desacordo com as
normas expedidas pelos órgãos oficiais, competentes ou, se as normas especificadas não exis�rem, pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra en�dade credenciada pelo Conselho Nacional de
Metrologia, Norma�zação e Qualidade Industrial (CONMETRO).

CLÁUSULA DÉCIMA. DA GARANTIA. A CONTRATADA obriga-se a subs�tuir, no prazo de 10 (dez) dias, à suas
expensas, aqueles materiais e/ou produtos que, por apresentarem qualquer falha, defeito ou com
vencimento expirado, vierem a ser recusados.

I - A CONTRATADA se obriga a fornecer garan�a dos bens entregues no prazo apresentado na proposta,
respeitado o prazo mínimo oferecido pelo fabricante dos mesmos;

II - Os primeiros 60 (sessenta) dias iniciais do período de garan�a serão considerados período de
funcionamento experimental, de modo que os materiais/produtos entregues que apresentarem mais de 05
(cinco) falhas de funcionamento, do mesmo �po ou não, deverão ser subs�tuídos por outros novos e com
as mesmas caracterís�cas, nos termos da Cláusula Nona deste Contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DO PAGAMENTO. O pagamento será efetuado a CONTRATADA,
mensalmente e/ou cota única, conforme se der a entrega e instalação, até o 10º dia ú�l ao mês
subsequente ao do fornecimento e/ou instalação, mediante emissão da nota fiscal, empenho, e liberação
por quem de direito, através de ordem bancária de pagamento.

§ 1º. Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação de qualquer mercadoria, o prazo de pagamento será
descon�nuado e reiniciado após a correção pela CONTRATADA.

§ 2º. Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA, o decurso
de prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a contagem a par�r da data em que 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. Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA, o decurso
de prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a contagem a par�r da data em que estas forem
cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira.

§ 5º. Transcorrido o prazo estabelecido para fins de pagamento, o Município fica obrigado a atualizar os
valores do débito, tendo por base a data do adimplemento das obrigações até o efe�vo pagamento,
aplicando as atualizações com base nos índices estabelecidos pelo governo federal à época dos fatos.

§ 6º. A CONTRATANTE não se responsabiliza pelo atraso no pagamento em razão de erro ou pelo não
fornecimento dos dados bancários necessários para a emissão da ordem bancária de depósito ou
transferência ou de transferência.

§ 7º. Não serão feitos pagamentos em nome de terceiros, ou em conta bancária que não seja de
�tularidade da CONTRATADA, ainda que a conta bancária indicada seja de �tularidade do proprietário ou se
sócio, na qualidade de pessoa �sica ou jurídica.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. A despesa com a execução do presente
Contrato correrá, no presente exercício, por conta da seguinte dotação orçamentária:

I - Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Educação

II - Classificação Funcional:12.361.0011.1045Convênio nº 219/PGE/2022- Aquisição de equipamento de

informá�ca E.M.E.I.E.F Onofre Dias Lopes12.361.0011.2024;

III - Elemento de despesa: 4490.52.00 (Equipamentos e Material Permanente)

IV - Valor: R$ **** (****)

V - Fonte de Recursos: Prefeitura Municipal

VI - Processo nº: 1774/2022

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. DAS OBRIGAÇÕES. Cons�tuem obrigações das partes:

I - Da CONTRATADA:

I - Entregar os equipamentos e/ou mercadorias, promovendo a instalação conforme as
necessidades/caracterís�cas destes, no local determinado e de acordo com os prazos estabelecidos na
proposta, contados a par�r da data da assinatura do presente Instrumento, quando solicitados no Anexo I
do instrumento convocatório;
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II - Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local, indicados pela CONTRATANTE, em
estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respec�va nota fiscal
constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, �po, procedência e prazo de
garan�a;

III - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os ar�gos 12, 13, 18 e
26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

IV - O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, subs�tuir,
reparar, corrigir, remover ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o produto
com avarias ou defeitos ou outros �pos de serviços quem venham a apresentar defeito;

V - Responsabilizar-se por todos os ônus rela�vos ao fornecimento do objeto contratado, inclusive fretes e
seguros desde a origem até sua entrega no local de des�no, assim como as condições de transporte, seja
de que �po for, e as normas adequadas rela�vas a embalagens, volumes, etc.;

VI - Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os mo�vos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

VII - Manter, durante toda a execução do contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive as elencadas no Termo de
Referencia e no Edital;

VIII - Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE, nos termos da
Cláusula Nona deste contrato;

IX - Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e ou a terceiros provocados por ineficiência
ou irregularidades come�das por seus empregados, convenentes ou prepostos, envolvidos na execução do
contrato;

X - Assumir rela�vamente a seus empregados e prepostos, todas as providências e obrigações estabelecidas
na legislação específica, inclusive em caso de acidente de trabalho, ainda que verificados nas dependências
da CONTRATANTE, que com estes não terá quaisquer vínculos emprega�cios;

XI - Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor atualizado do contrato, conforme estabelece o art. 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/1993, com suas
posteriores alterações;

XII - Informar ao Setor de Tesouraria da CONTRATANTE, no ato da emissão da nota fiscal ou documento
fiscal equivalente, os dados bancários necessários para que sejam realizados os pagamentos, nos termos da
Cláusula Decima Primeira do presente contrato, sob pena dos mesmos ficarem os pagamentos bloqueados
até a sua regularização.

II - Da CONTRATANTE:

I - Comunicar imediatamente à CONTRATADA as irregularidades manifestadas na execução do contrato,
informando, ainda, quais providencias de saneamento deverão ser adotadas;

II - Promover o recebimento provisório e o defini�vo nos prazos fixados;

III - Fiscalizar a execução do contrato, informando seu andamento à CONTRATADA, para fins de supervisão;

IV - Assegurar ao pessoal da CONTRATADA o livre acesso às instalações para a plena execução do contrato;

V - Efetuar o pagamento no devido prazo fixado na Cláusula Décima Primeira deste Contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. DAS PENALIDADES. O atraso e o descumprimento total ou parcial das
obrigações ora assumidas caracterizará a inadimplência da CONTRATADA, sujeitando-a às sanções previstas
nesta cláusula, após regular processo administra�vo, no qual será garan�do a o direito à defesa prévia e ao
contraditório.

§ 1º. O atraso injus�ficado na execução do contrato sujeitará à CONTRATADA às seguintes penalidades:

I advertência escrita: atraso injus�ficado de 1 (um) dia na entrega do serviço contratado;

II multa moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela ou serviço: no caso de reincidência do
item anterior por 3 (três) vezes ou mais, e atraso injus�ficado de até 10 (dez) dias na entrega do serviço
contratado ou no reparo dos serviços executados em desconformidade com o objeto contratado;

III rescisão unilateral do contrato: será considerada a CONTRATADA inadimplente e inexecução parcial do
contrato no caso de reincidência do item anterior por 3 (três) vezes ou mais, e atraso injus�ficado superior
a 10 (dez) dias na entrega do serviço contratado.

§ 2º. A rescisão por inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE poderá, após garan�da a
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

I advertência escrita, nos casos de infração leve que não ensejem aplicação de multa, suspensão
temporária do direito de licitar e declaração de inidoneidade;

II multa contratual nos seguintes termos:

a) 3,0% (três por cento) do valor total do contrato: por descumprimento das obrigações da CONTRATADA,
inseridos na Cláusula Décima Primeira, desde que não previstos em outras cláusulas;

b) 4,0% (quatro por cento) do valor total do contrato: pela execução de serviços em desacordo com o
projeto sem autorização expressa da CONTRATANTE;

c) 5,0% (cinco por cento) do valor total do contrato: no caso de recusa do reparo do serviço mal executado
apontado pela Fiscalização;

d) 10% (dez por cento) do valor total do contrato quando a CONTRATADA:

1) quando houver a rescisão unilateral do contrato com fundamento no item III, do § 1º desta cláusula, e
nas hipóteses do art. 78, incisos I a VIII da Lei 8.666/1993 e suas alterações.

2) apresentar declaração em falso no processo, sem prejuízo a outras providencias e implicações nas
esferas administra�vas e judiciais, nos termos da legislação vigente;

3) abandono dos serviços sem jus�fica�va e aviso prévio à CONTRATANTE;

4) der causa à Declaração de Inidoneidade.

III - suspensão temporária do direito de par�cipação em licitação e impedimento de contratar com o
Município de Machadinho DOeste, incluindo as en�dades e órgãos da Administração Municipal direta e
indireta, por até 5 (cinco) anos, nas hipóteses da alínea d) do item II, § 2º desta cláusula;

IV - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os mo�vos 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, nos seguintes casos:

a) se o valor acumulado das multas ultrapassarem o 10% (dez por cento) do valor do contrato;

b) tenham sofrido condenação defini�va por pra�carem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;
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c) tenham pra�cado atos ilícitos visando a frustrar os obje�vos da licitação;

d) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
pra�cados.

§ 3º. Caso a CONTRATADA, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não man�ver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar
com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei Federal nº 10.520/2002,
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas e demais penalidades previstas em edital, no
contrato e na legislação vigente per�nente à matéria.

§ 4º. Ocorrendo a rescisão unilateral do Contrato por culpa da CONTRATADA, a mesma deverá indenizar a
CONTRATANTE por perdas e danos, bem como à diferença de custos para a contratação de outro licitante;

§ 5º. As sanções de multa podem ser aplicadas cumula�vamente com as sanções administra�vas de
advertência, suspensão o direito de licitar e declaração de inidoneidade, previstas nesta Cláusula poderão
ser aplicadas cumula�vamente, 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 in�mação do ato.

§ 6º. A sanção estabelecida no inciso IV, § 2º desta Clausula é de competência exclusiva do Secretário
Municipal de Educação, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respec�vo processo, no
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua
aplicação.

§ 7º. Nenhuma parte será responsável perante a outra por atrasos ocasionados por mo�vos de força maior
ou caso fortuito, considerando-se como tanto mo�vos 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,
conforme art. 78, inc. XII a XVII e art. 79, § 2º todos da lei 8.666/1993.

§ 8º. A CONTRATANTE é competente para disciplinar nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993, as
penalidades de suspensão temporária e declaração de inidoneidade.

§ 9º. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido à CONTRATANTE no prazo de 15 (quinze) dias a
contar da data da no�ficação, 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 a�va e posterior cobrança judicial, caso
não haja o devido pagamento, conforme art. 87, §1º da Lei 8.666/1993.

§ 10. A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o
atraso na entrega do objeto contratado for devidamente jus�ficado pela CONTRATADA, e aceito pela
CONTRATANTE, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações
assumidas.

§ 11.  A aplicação de quaisquer penalidades ora previstas, não será mo�vo impedi�vo para a rescisão do
contrato pelo descumprimento de cláusulas contratuais, ou por inexecução parcial ou total do objeto
contratado.

§ 12.  Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administra�vo, sendo garan�do o direito à
ampla defesa e ao contraditório, respeitados o direito à defesa prévia e recursos administra�vos nos prazos
definidos em Lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. DA FISCALIZAÇÃO. A fiscalização da execução do contrato será exercida por
um representante da CONTRATANTE, devidamente credenciado por autoridade competente da mesma, ao
qual compe�rá 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.

§ 1º. A CONTRATANTE deverá ser informada de quaisquer irregularidades por ventura levantadas por seu
representante na execução do contrato, sendo a CONTRATANTE responsável por quaisquer danos que
possam advir da inexecução ou má execução, total ou parcial, que não tenham sido informados.

§ 2º. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui e nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA
por quaisquer irregularidades, ou ainda resultantes de imperfeições técnicas, vício redibitório e, na
ocorrência desses, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

§ 3º. 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 SEXTA. 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 SÉTIMA. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS. Das decisões proferidas pela
Administração caberão recursos, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da in�mação 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 OITAVA. DA RESCISÃO. Cons�tuem mo�vo para rescisão do contrato:

I - Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

II - Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

III - Len�dão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão do
serviço, nos prazos es�pulados;

IV - Atraso injus�ficado no início do serviço;

V - Paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

VI - Subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admi�das neste edital e no
contrato;

VII - Subcontratação total ou parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescência da Contratada e
autorização em contrato;

VIII - Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a
sua execução, assim como as de seus superiores;

IX - Come�mento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº
8.666/1993;

X - Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
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XI - Dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

XII - Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução
do contrato;

XIII - Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento jus�ficadas e determinadas
pela máxima autoridade da esfera administra�va a que está subordinado o contratante e exaradas no
processo administra�vo a que se refere o contrato;

XIV - Supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificação do valor inicial do
contrato além do limite permi�do no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993;

XV - Suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e
vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda
por repe�das suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

XVI - Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes do
serviço, ou parcelas destes, já recebidas, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas
obrigações até que seja normalizada a situação;

XVII - Não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução do serviço, nos
prazos contratuais;

XVIII - Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impedi�va da execução do
contrato;

XIX - Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/1993, sem prejuízo das sanções
penais cabíveis.

§ 1º Em caso de rescisão unilateral, a Administração Municipal poderá, ainda, convocar os outros licitantes
na ordem de classificação, até a apuração de um que atenda às condições do edital.

§ 2º. As partes poderão, ainda, promover amigavelmente a rescisão do contrato formalizado pela nota de
empenho.

§ 3º. A rescisão, devidamente mo�vada nos autos, será precedida de procedimento administra�vo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DECIMA NONA. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS:

I - A Administração convocará o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou re�rar o
instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da lei 8.666/1993.

II - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte
durante o seu transcurso e desde que ocorra mo�vo, jus�ficado aceito pela Administração;

III - É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou
re�rar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas
pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato
convocatório, ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 da lei
8.666/1993.
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IV - E obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compa�bilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

V - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as
normas da Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

VI - O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subs�tuir às suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou de materiais empregados.

VII - O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

VIII - O contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do contrato.

IX - A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA não importará, de forma
alguma, em alteração contratual;

X - É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o fornecimento do bem.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. DA PUBLICAÇÃO. A CONTRATANTE providenciará a publicação deste contrato em
diário oficial, em respeito ao Princípio da Publicidade dos Atos Administra�vos e para que a�nja a eficácia
desejada.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA. DO FORO. Fica eleito o Foro da cidade de Machadinho DOeste/RO, 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, que depois de lido e achado conforme, as partes assinam este
instrumento, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

Machadinho DOeste/RO, ****.
   
****  Município de Machadinho DOeste/RO
CNPJ/MF n ****  Paulo Henrique dos Santos
Contratada  Prefeito

 

___________________________________

Iaane Aparecida da Graça Cordeiro

Secretário Municipal de Educação

 

Av. Castelo Branco, 3150 - Centro - Machadinho D´Oeste/RO CEP: 76.868-000
Contato: (69) 3581-3723 - Site: www.machadinho.ro.gov.br - CNPJ: 22.855.142/0001-73

Documento assinado eletronicamente por MARCOS TOSHIRO ISHIDA, ASSISTENTE JURIDICO,
em 17/06/2022 às 09:25, horário de Machadinho D'Oeste/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº
3.431 de 06/03/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.machadinho.ro.gov.br,

http://transparencia.machadinho.ro.gov.br/media/arquivos/attachments/DECRETO_3431-2020.pdf
http://transparencia.machadinho.ro.gov.br/transparencia/aplicacoes/protocolo/consulta_documento.php?CdDocto=206502&CRC32=58D77F93
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informando o ID 206502 e o código verificador 58D77F93.
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