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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 34/CPL/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 445/SEMUSA/2022 

 

A Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis, Estado de Rondônia, por intermédio de seu 

Pregoeiro Alex Franique Ferreira da costa , Designado pela Portaria nº 349 de 04 de outubro 

de 2022, torna público, para ciência dos interessados, que realizará licitação na MODALIDADE 

DE PREGÃO na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO por ITEM, sob regime de 

execução indireta, tendo por finalidade a qualificação de empresas e a seleção da proposta mais 

vantajosa, conforme disposições descritas neste edital e seus anexos, em conformidade com as Leis 

Federais nº 10.520/02 e nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 

2006 e suas alterações, Decreto Federal nº 10.024/19, e demais legislações, normas e regulamentos 

aplicáveis, bem como, nas disposições contidas neste edital. 

 

Sempre será admitido que o presente Edital de Licitação, na modalidade PREGÃO, na forma 

ELETRÔNICA, foi cuidadosamente examinado pelas LICITANTES, sendo assim, não se isentarão 

do fiel cumprimento dos dispostos neste edital e seus anexos, devido à omissão ou negligência 

oriunda do desconhecimento ou falsa interpretação de quaisquer de seus itens. 

 

A sessão inaugural deste Pregão Eletrônico dar-se-á por meio do sistema eletrônico no endereço 

www.licitanet.com.br, na data e horário, conforme abaixo 

 

ABERTURA E INICIO DO PREGÃO: Dia 08/07/2022 a partir das 09h00min. 

LOCAL: LICITANET - Licitações On-Line - www.licitanet.com.br 

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

 

DO OBJETO – Tem por objeto o presente Edital de Pregão Eletrônico, a Aquisição de 

Equipamentos de Informática e Cadeiras de Escritório, visando suprir as necessidades do Fundo 

Municipal de Saúde de Alto Alegre dos Parecis - RO, conforme Anexo I e Anexo II deste Edital. 

 

DA FORMALIZAÇÃO E AUTORIZAÇÃO – Esta Licitação encontra-se formalizada e 

autorizada através do Processo Administrativo N° 445/SEMUSA/2022 e destina-se a garantir a 

observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a 

Administração Pública e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 

básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo de 

que lhe são correlatos 

 

Compõem este edital os seguintes anexos: 

 

ANEXO I – Descrição do Objeto 

ANEXO II – Termo de referência do objeto. 

ANEXO III – Modelo de Proposta Comercial. 

ANEXO IV – Modelo de Declaração Conjunta. 

ANEXO V – Minuta do Contrato. 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
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1.1. 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 

LICITANET – Licitações On-line. Site www.licitanet.com.br. A utilização do sistema de pregão 

eletrônico da LICITANET nos termos do § 2º do art. 5º do Decreto 1.024/2019. 

1.2. O sistema de pregão eletrônico, LICITANET é realizado por meio da internet, mediante 

condições de segurança, criptografia e autenticação em todas as suas fases.     

1.3. Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro da Prefeitura do Município de Alto Alegre dos 

Parecis - RO, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o 

aplicativo “LICITANET” constante na página da internet www.licitanet.com.br. 

1.4. O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42 ao 49 da Lei 

Complementar 123/06, 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. 

 

2. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO 

 

2.1. O licitante 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. 

3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar desta Licitação qualquer firma individual ou sociedade, regularmente 

estabelecida no País, que seja especializada no objeto desta licitação e que satisfaça todas as 

exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos; 

3.2. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, além da apresentação da declaração 

para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser 

digitada no sistema, informar no campo próprio da plataforma de compras o seu regime de 

tributação para fazer valer o direito da Lei Complementar 123, 14 dezembro de 2006 sob 

pena de desclassificação. 

3.3. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que estiverem devidamente cadastradas 

junto à LICITANET – Licitações On-line; 

3.3.1. 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, observados data e horário limite estabelecidos. 

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

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

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

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

Suporte: (34) 3014-6633 - (34) 3236-7571 – (34) 99678-7950 / (34) 99678-8726 ou pelo e-mail 

contato@licitanet.com.br. 

a) O custo de operacionalização pelo uso da Plataforma de Pregão Eletrônico, a título de 

remuneração pela utilização dos recursos da tecnologia da informação ficará a cargo do licitante, 

que poderá escolher entre os Planos de Adesão abaixo: 

30 dias 90 dias 180 dias 365 dias 

R$ 128,60 R$ 195,20 R$ 267,20 R$ 387,80 

b) O referido pagamento/remuneração possui amparo legal no inciso III do art. 5º da Lei nº 

10.520/02. 

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

mailto:cpl@altoalegre.ro.gov.br
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3.4.4.1. Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretadas, ou 

em processo de recuperação extrajudicial; 

3.4.4.2. Em dissolução ou em liquidação;  

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

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

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

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

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

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

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

inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998; 

3.4.4.6. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 

Pública; 

3.4.4.7. Que estejam reunidas em consórcio; 

3.4.4.8. Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

3.4.4.9. Estrangeiras que não funcionem no País; 

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

8.666, de 1993;  

3.4.4.11. Poderão participar desta licitação qualquer firma individual ou sociedade, regularmente 

estabelecida no País, que seja especializada no objeto desta licitação e que satisfaça todas as 

exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos; 

3.4.4.12 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. 

4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

4.1. O certame será conduzido pelo (a) Pregoeiro (a), com o auxílio da equipe de apoio, que terá, 

em especial, as seguintes atribuições: 

a) Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

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

c) Abrir as propostas de preços; 

d) Analisar a aceitabilidade das propostas; 

e) Desclassificar propostas indicando os motivos; 

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

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

h) Declarar o vencedor; 

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

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

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

l) Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando à aplicação de 

penalidades previstas na legislação. 

CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITANET LICITAÇÕES ONLINE 

4.2. 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.  

4.3. O acesso do licitante ao pregão eletrônico, para efeito de encaminhamento de proposta de preço 

e lances sucessivos de preços, somente se dará mediante prévio cadastramento e adesão aos planos 

elencados no item 3 deste edital 
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4.4. O login e a senha do licitante poderão ser utilizados em qualquer pregão eletrônico, salvo 

quando suspensas por inadimplência do licitante junto a LICITANET – Licitações On-line, ou 

canceladas por solicitação do licitante. 

a) A manutenção ou alteração da Senha de Acesso será feita através de pedido do licitante junto ao 

Atendimento On-Line (CHAT) do site LICITANET – Licitações On-line, sendo enviada para seu e-

mail a nova senha de forma imediata. 

4.5. 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. 

4.6. 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. 

4.7. 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. 

DA PARTICIPAÇÃO 

 

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

intransferível do representante do licitante credenciado e subsequente cadastramento para participar 

do pregão e encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos. 

4.9. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 

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

de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante; 

4.10. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou 

através de uma empresa associada ou pelos telefones: (34) 3014-6633 e (34) 99807-6633 ou pelo e-

mail contato@licitanet.com.br. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 

4.11. A partir do horário previsto no Edital e no Sistema para abertura e julgamento da proposta 

inicial de preço, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas 

de preços recebidas, passando o pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas; 

4.11.1. A aceitabilidade das propostas estará sujeita a não identificação do licitante na Ficha 

Técnica Descritiva. 

4.12. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao 

sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente 

informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor; 

4.13. O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde 

que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o lote/item. 

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

e registrado em primeiro lugar; 

4.15. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais 

participantes; 

4.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão 

Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 

lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos 

realizados; 

4.17. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão 

Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores 

mailto:cpl@altoalegre.ro.gov.br
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representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica na caixa de mensagem (chat) ou e-

mail divulgando data e hora da reabertura da sessão; 

4.18. Os lances serão realizados em conformidade com o Decreto Federal nº 10.024, de 20 de 

setembro de 2019 no modo de disputa ABERTO, conforme definido no Art. 32 deste decreto e 

cadastrado no sistema da Plataforma LICITANET. 

4.19. A fase de lance será procedida em conformidade com o Decreto 1.024/2019 da seguinte 

forma; 

Art. 32.  No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 31, a 

etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 

dois minutos do período de duração da sessão pública. 

§ 1º A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o caput, será 

de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse 

período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários. 

§ 2º Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no caput e no § 1º, 

a sessão pública será encerrada automaticamente. 

§ 3º Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos termos 

do disposto no § 1º, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o 

reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço disposto 

no parágrafo único do art. 7º, mediante justificativa. 

4.20. O sistema informará, na ordem de classificação, todas as propostas, partindo da proposta de 

menor preço (ou melhor proposta) imediatamente após o encerramento da etapa de lances. 

4.21. O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, 

imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública. 

4.21.1. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro e sua equipe farão nova conferência da proposta 

vencedora, se constatado que houve falha na análise inicial e a mesma não atende ao que pede o 

Edital, o vencedor será desclassificado e o próximo licitante de menor valor convocado. 

4.22. Os documentos relativos à habilitação, solicitados no item 09 deste Edital, da Empresa 

Vencedora, deverão ser remetidos exclusivamente por meio do sistema do Pregão através da 

ferramenta Habilitanet, no mesmo dia em que ocorrer a licitação no prazo estipulado pelo 

Pregoeiro durante a sessão.  

4.22.1 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. 

4.23. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima 

estabelecido acarretará nas sanções previstas no Item 11.2, deste Edital, podendo o (a) Pregoeiro (a) 

convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente; 

4.24. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor desatender às 

exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a 

sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa 

o Pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor; 

4.25. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de 

menor preço e valor estimado para a contratação; 

4.26. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao autor 

da proposta ou lance de menor preço. 

4.27. Quando for constatado o empate, conforme estabelecem os artigos 44 e 45 da LC 123/2006, o 

próprio sistema aplicará os critérios para o desempate em favor da ME/EPP. Após o desempate, 
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poderá o Pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor de referência 

definido pela administração pública. 

5. PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 

 

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

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

eletrônico, a partir da data de divulgação do Edital na LICITANET - Licitações On-line, até a data e 

horário da abertura da sessão pública. 

5.2. Os lances serão realizados em conformidade com o Decreto Federal nº 10.024, de 20 de 

setembro de 2019 no modo de disputa ABERTO, conforme definido nos Artigos 31, 32 e 

cadastrado no sistema da Plataforma LICITANET. 

5.2.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

5.2.2. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta 

deverá ser R$ 5,00 (cinco reais). 

5.3. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

anteriormente apresentada. 

5.4. Como requisito para a participação no Pregão, o licitante deverá declarar, em campo próprio do 

sistema eletrônico: 

a) que cumpre todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as    

exigências deste Edital; 

b) que inexistem fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação neste certame; 

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

1999; 

d) que a proposta foi elaborada de forma independente. 

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

próprio as ESPECIFICAÇÕES dos Materiais e MARCAS.  

5.5.1 A não inserção de informações contendo as MARCA E MODELO (quando for caso) dos 

produtos neste campo, implicará na desclassificação da Empresa, face à ausência de 

informação suficiente para classificação da proposta. 

5.6. Apresentar preço unitário e total do item expresso em Real (R$), de acordo com o preço 

praticado no mercado, conforme estabelece o inciso IV, do art. 43, da Lei Federal nº 8.666/93, com 

no máximo duas casas decimais (centavos), considerando as quantidades constantes no Anexo I do 

presente edital. 

5.7. No preço proposto já deverão estar incluídos todos os custos necessários para o fornecimento 

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

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

licitado; 

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

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

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

ME/EPP no sistema LICITANET. 

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

sanções previstas neste Edital. 

5.10. Na hipótese do licitante ser ME/EPP será necessário a informação desse regime fiscal no 

campo próprio da ficha técnica, e obrigatoriamente informar no sistema, sob pena do licitante 

enquadrado nesta situação não utilizar dos benefícios do direito de preferência para o desempate, 

conforme estabelece a Lei Complementar 123/2006 e suas alterações; 
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5.11. Deverão estar de acordo às especificações do objeto, conforme Anexo I incluindo marca e 

quando for o caso, outros elementos que identifiquem e constatem as configurações cotadas, sob 

pena de desclassificação. 

5.12. Descrição detalhada dos objetos ofertados, ficando expressamente vedado a indicação de 02 

(duas) ou mais marcas para cada item do lote, exceto quando determinar o edital. 

5.13. A proposta de preços registrada implicará em plena aceitação, por parte da licitante, das 

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

5.14. O Pregoeiro verificará as propostas de preços registrados no endereço eletrônico, antes da 

abertura da fase de lance, desclassificando, motivadamente, aquelas que não estejam em 

conformidade com os requisitos estabelecidos no edital, que forem omissas ou apresentarem 

irregularidades insanáveis. 

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

despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do 

objeto. 

6. PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO 

 

6.1. Encerrada a fase de lances e negociação, o licitante classificado em primeiro lugar deverá 

encaminhar a proposta de preços adequada ao último valor ofertado, devidamente 

preenchida na forma do Anexo III – Modelo de Proposta. A Proposta de Preços escrita, com 

os valores oferecidos após a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a 

última assinada pelo Representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, 

em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ – 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, endereço completo, número de 

telefone e fax, número de agência de conta bancária, no prazo estipulado no item 4.22, deste 

Edital; 

6.1.1 O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e 

justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceito 

pelo Pregoeiro. 

6.1.2. O encaminhamento se dará através do módulo HABILITANET no rol de menus da Sala de 

Disputa, dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro conforme complexidade de cada licitação. 

61.3. Em casos excepcionais de dificuldades técnicas, poderá desde que solicitado pelo pregoeiro, 

ser utilizado o envio para o e-mail: cplaltoalegrero@gmail.com. 

6.2. Na proposta escrita, deverá conter: 

6.3. Especificação completa do produto oferecido com informações técnicas que possibilitem a sua 

completa avaliação, totalmente conforme descrito no ANEXO I e ANEXO II, deste Edital; 

6.4. Data e Assinatura do Representante Legal da proponente; 

6.5. Indicação da marca e fabricante; 

6.6. Prazo de entrega; 

6.7. Prazo de validade da proposta de preço, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias 

consecutivos, contados da data marcada para a abertura dos envelopes de habilitação. Em caso de 

omissão da licitante na indicação do prazo de validade da proposta de preço, considerar-se-á o prazo 

mínimo exigido (sessenta dias). Caso seja proferido recurso contra decisão de habilitação ou 

inabilitação de licitante ou julgamento das propostas ou decisões judiciais, o recurso e/ou 

paralização terá EFEITO SUSPENSIVO, ou seja, será suspensa a contagem do prazo de validade 

das propostas; 

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

estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
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6.9. Atendidos todos os requisitos, será (ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s) que 

oferecer (em) o MENOR PREÇO POR ITEM; 

6.10. Os preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e encargos 

inerentes ao produto até sua entrega no local fixado neste Edital. 

6.11. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da 

Legislação em vigor; 

6.12. Serão rejeitadas as propostas que: 

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

6.12.2. Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que permita(m) a 

perfeita identificação do produto licitado; 

6.12.3. Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente 

Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do (a) Pregoeiro (a); 

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

últimos. 

6.13. Sob pena de desclassificação, mesmo que os fatores impeditivos tenham sido conhecidos após 

a adjudicação, jamais serão aceitas propostas: 

6.13.1. Com oferta de produtos que não sejam de primeira qualidade. 

6.13.2. Com quantitativo(s) diferente(s) do(s) exigidos neste edital. 

6.13.3. Com oferta de produto(s) constituído(s) de componente(s) usado(s) ou reaproveitado(s). 

7. ENCARGOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

7.1. Atender a todas as condições descritas neste Termo de Referência, bem como no Edital de 

Licitação; 

7.2. Efetuar a entrega do produto de acordo com as especificações e demais condições estipuladas 

pela da Secretaria Municipal de Saúde conforme as especificações contidas neste Edital e Termo de 

Referência. O descumprimento destes por parte da contratada ocasionará as penalidades previstas 

na Lei de Licitações 8.666 e sanções legais cabíveis, a mesma estará ainda sujeita a indenizar a 

contratante por qualquer informação irônica não preferida por esta administração vinculada a 

serviços prestados de má qualidade ou de forma inadequada que venha denegri a imagem desta 

Prefeitura. 

7.3. O transporte dos produtos, bem como a descarga, ocorrerá por conta e risco da Contratada o 

qual deverá entregar os objetos no prazo estipulado, em perfeito estado de conservação e 

funcionamento; 

7.4. A licitante vencedora deverá manter garantia de fábrica durante o período mínimo de 12 (doze) 

meses contado a partir do recebimento dos equipamentos; 

7.5. Entregar os produtos com Certificado de Garantia e Manual Completo, de operação e 

manutenção (em Português), bem como, quando houver, ferramentas especiais fabricadas ou 

projetadas pelo fornecedor, necessárias para serviços rotineiros, em qualquer componente instalado 

nos equipamentos; 

7.6. Fornecer equipamentos novos e que estejam na linha de produção atual do fabricante.  

7.7. Usar instrumentos e ferramentas recomendadas pelo fabricante do objeto durante as 

manutenções, preventiva e corretiva no período de garantia. 

7.8. Após o recebimento, for constatado que o objeto foi entregue em desacordo com as condições 

estabelecidas, após a notificação do contratante, será interrompido a prazo de recebimento 

definitivo e suspenso o prazo de pagamento até que seja sanada a situação. 

7.9. A Contratada deve dar cobertura total quanto á reposição e/ou substituição de todos os produtos 

defeituosos; 
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7.10. No caso de devolução de produtos defeituosos e a substituição dos mesmos fora da área do 

(município) dentro do período da garantia, o frete ocorrerá por conta do fornecedor; 

7.11. Os contratos de fornecimento serão formalizados mediante recebimento ou retirada da nota de 

empenho pelas licitantes vencedoras. 

7.12. Os licitantes vencedores ficarão obrigados a atender todos os pedidos de empenhamentos 

efetuados durante a vigência do contrato. 

7.13. Além daquelas determinadas na Justificativa de Compras, Leis, Decretos, Regulamentos e 

demais dispositivos legais, nas obrigações da futura contratada, também se incluem os dispositivos 

a seguir: 

7.13.1. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários, decorrentes de modificações de quantitativos ou projetos ou especificações, até o limite 

de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual atualizado ou até o limite da modalidade 

licitada, de acordo com o Art. 65, da Lei Federal nº. 8.666/93. 

7.13.2. Comunicar a contratante verbalmente no prazo de 12 (doze) horas e, por escrito, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, quaisquer alterações ou acontecimentos que impeçam mesmo 

temporariamente, de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução do Instrumento 

Contratual, total ou parcialmente, por motivo de caso fortuito ou de por força maior; 

7.13.3. Responsabilizar-se, integralmente, pela entrega dos objetos com as devidas garantias 

inclusas, não podendo repassar nenhum dos objetos desta licitação a outra empresa; 

7.13.4. Responsabilizar-se pelos atrasos e/ou prejuízos decorrentes de paralisação parcial ou total na 

entrega do objeto; 

7.14. Caso, a qualquer tempo a contratante ou a contratada, sejam favorecidas com benefícios 

fiscais, isenções e/ou reduções tributárias, as vantagens auferidas refletirão em uma redução de 

preço; 

7.15. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante todo o período de 

execução do objeto; 

7.16. Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na execução 

do objeto, bem como, prestar esclarecimentos que forem solicitados pela contratante; 

7.17. Executar fielmente o contrato, em conformidade com as cláusulas acordadas e normas 

estabelecidas em lei, de forma a não interferir no bom andamento da rotina de funcionamento da 

contratante. 

7.18. Não transferir a outrem a execução do fornecimento do objeto deste Termo de Referência, 

ainda que pequenas sub empreitada ou tarefas; 

7.19. A empresa adjudicatária será obrigada a refazer, às suas expensas, no todo ou em parte, no 

prazo estabelecido, os produtos entregues em desacordo com as exigências, especificações e normas 

técnicas enquadrados neste Termo de Referência. 

 

8. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

 

8.1. Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM, observado o prazo 

para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e 

demais condições definidas neste Edital; 

8.2. Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar, 

imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, 

após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação da melhor proposta; 

8.3. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou 

o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua 
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habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma 

proposta ou lance que atenda ao Edital; 

8.4. Ocorrendo a situação a que se referem os subitens 4.25 e 4.26 deste Edital, o Pregoeiro poderá 

negociar com a licitante para que seja obtido melhor preço; 

8.5. Será declarada vencedora a proposta que ofertar o menor preço por item, observadas as 

exigências constantes do Instrumento Convocatório. 

8.6. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 

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

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

de habilitação e classificação. 

8.7. 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. 

8.8. Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do 

procedimento e as ocorrências relevantes. 

9. HABILITAÇÃO 

 

9.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema (LICITANET), 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição 

do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

 9.1.1 O pregoeiro poderá convocar o licitante vencedor para o envio de documentos 

complementares, dentro do prazo concedido para o envio pelo HABILITANET ou por e-mail 

conforme ocorrer.  

9.1.2. O Pregoeiro somente convocará o licitante classificado para o envio de documentos 

complementares se tratar-se de certidão ou outro documento cujo vencimento tenha ocorrido 

posteriormente a data em que os mesmos foram anexados no sistema ou no caso de documentos que 

estejam ilegíveis ou de difícil leitura/compreensão.  

9.1.3. Não serão aceitos o envio de documentos faltosos, ou seja, aqueles que deveriam ter sido 

anexados anteriormente ao início da disputa e que por descuido, pela sua falta ou por qualquer outra 

razão não tenham sido anexados em tempo hábil, sendo nesse caso, responsabilidade exclusiva do 

licitante.  

9.1.4. Nenhum dos documentos e propostas de preços poderão conter rasuras ou entrelinhas, não 

sendo permitido palavras ou algarismos manuscritos 

9.2. Da Habilitação Jurídica; 

a) Registro na Junta Comercial, no caso de empresa individual, com demonstração atualizada dos 

objetos sociais, indicando ramo de atividade compatível com o objeto licitado. 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado ou inscrito, em se 

tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos 

de eleição de seus administradores, com a demonstração do ramo de atividades compatível com o 

objeto licitado, bem como a última alteração social. Não será aceita a Certidão Simplificada da 

junta Comercial para substituir o contrato social; 

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir. 

d) Cédula de identificação dos sócios, ou do diretor, ou do proprietário, ou do representante legal da 

empresa. 
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e) Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o credenciamento por meio da 

apresentação da cópia de sua cédula de identidade ou documento oficial com foto e de outorga por 

instrumento público ou particular, com menção expressa de que lhe confere amplos poderes para 

prática dos atos pertinentes ao certame, com firma reconhecida em Cartório, esta deve vir 

acompanhada de cópia do ato de constituição da empresa ou do ato de investidura na direção da 

empresa; 

 

9.3. Da Regularidade Fiscal e Trabalhista; 

I - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 

II – Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, se houver; 

 

III - Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, ou outra equivalente na forma da Lei, conforme: 

 

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

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

previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 

(seguridade social – INSS), dentro da validade; 

b) Certidão Negativa de Tributos Estaduais da sede ou domicílio do licitante, dentro da validade; 

c) Certidão Negativa de Tributos Municipais da sede ou domicílio do licitante, dentro da validade; 

d) Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

 

9.4. Da Qualificação Econômica e Financeira; 

a) Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor 

sede do licitante com prazo de emissão não superior a 30 dias anteriores a data prevista para início 

da sessão pública do pregão; 

 

9.5. Da Qualificação Técnica 

a) Ficha e/ou prospecto com as especificações técnicas fornecidas diretamente pelo fabricante do 

produto. 

9.6. Das Declarações; 

a) Declaração Conjunta, conforme anexo IV; 

9.7. Serão consultados, ainda, para fins de habilitação: 

a) Consulta ao Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração 

Pública Estadual – CAGEFIMP, instituído pela Lei Estadual nº 2.414, de 18 de fevereiro de 2011. 

b) 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; 

c) 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. 

d) Consulta ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF como impedidas ou 

suspensas; 

Obs. As consultas referentes as certidões das alíneas b) e c) poderão ser realizadas na consulta 

consolidada através do endereço eletrônico https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/.  
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9.8. Para o(s) licitante(s) cadastrado(s) na Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis e 

apresentação do Certificado de Registro Cadastral, em validade, torna desnecessária a apresentação 

dos documentos elencados no subitem 15.2 alíneas “a”, “b”, “c” e “d”. 

9.9. Para as empresas inscritas no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Alto Alegre 

dos Parecis, cujo cadastro, por ocasião da habilitação, constem os documentos acima elencados com 

prazo de validade expirado, é facultado nos termos do artigo 11, inciso XIII do Decreto n.º 

3.555/00, a apresentação dos correspondentes documentos saneadores junto ao Pregoeiro, no ato de 

habilitação. Caso a empresa não apresente os documentos saneadores, esta deverá comprovar uma 

das seguintes hipóteses: 

9.10. Os documentos deverão estar em plena vigência, ficando, porém, a critério da Comissão 

solicitar as vias originais de quaisquer dos documentos, caso haja constatação de fatos 

supervenientes. A aceitação das certidões, quando emitidas através da Internet, fica condicionada à 

verificação de sua validade e dispensam a autenticação. 

9.11. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na 

comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo 

inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedora do certame, 

prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação, 

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

efeito de certidão negativa. 

9.11.1. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à Contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou 

revogar a licitação. 

9.12. As certidões que não indicarem prazo de validade, só serão aceitas pelo pregoeiro, se emitidas 

nos últimos 30 (trinta) dias corridos, e ainda, a validade das certidões emitidas pela internet, fica 

condicionada à confirmação no endereço eletrônico específico; 

9.13. Depois de solicitado pelo pregoeiro, a empresa que ofertou o melhor preço ou lance deverá 

enviar a documentação original ou cópias autenticadas em cartório conforme item 9, para endereço 

descrito no item 4.22 no prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir do encerramento da sessão 

pública, sob pena de inabilitação. 

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

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

b) se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da mesma, exceto aqueles 

que, comprovadamente, forem emitidos apenas em nome da matriz; 

c) se o licitante for a matriz, mas a prestadora do objeto deste edital ou a emissora da fatura/nota 

fiscal for filial, os documentos deverão ser apresentados em nome de ambas, matriz e filial. 

10. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

10.1. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 

subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 

responder pelo proponente; 

10.2. Em até 03 (três) dias úteis que anteceder a abertura da sessão pública, qualquer cidadão e 

licitante poderá impugnar o instrumento convocatório deste Pregão Eletrônico, devendo o licitante 

mencionar o número do pregão, o ano e o número do processo licitatório, manifestando-se via e-

mail: cplaltoalegrero@gmail.com. Ao transmitir o e-mail, o mesmo deverá ser confirmado pelo 

Pregoeiro e equipe de apoio responsável, para não tornar sem efeito, pelo telefone (069) 3643-1255, 

ou ainda, protocolar o original junto a Sede desta Prefeitura, no horário das 07hrs00min às 

13hrs00min, de segunda-feira a sexta-feira, no endereço Av. Afonso Pena, nº 3370 – Bairro Centro 

- Alto Alegre dos Parecis – Rondônia, CEP: 76.952-000. 
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10.2.1 Para efeitos do cumprimento do item anterior considerando o horário de expediente em 

consonância com o Decreto Municipal nº 05/GP/2016 cujo o horário de funcionamento deste órgão 

é das 07h00min às 13h00min (horário local), sendo assim os pedidos de impugnação e 

esclarecimento postados após esse horário serão considerados protocolos no próximo dia útil. 

10.3. Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração das especificações 

técnicas, decidir sobre a petição. 

10.4. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame. 

10.5. Declarado o vencedor e disparado o aviso de recurso no chat, qualquer licitante que desejar 

poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer dentro do prazo de 10 (dez) 

minutos clicando no botão ENTRAR C/ RECURSO. Sendo que o licitante deverá manifestar em 

local próprio sua intenção com registro da síntese das suas razões. 

a) Ao(a) Pregoeiro(a) caberá o juízo de admissibilidade; 

a.1) Não serão recebidos recurso sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não for 

suficientemente justificada e fundamentada a intenção de interpor o recurso pelo licitante; 

b) Aceito o recurso pelo Pregoeiro, será facultado ao licitante juntar memoriais no prazo de 03 

(três) dias úteis. 

c) Aos demais licitantes ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número 

de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente; 

10.6. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso; 

10.7. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando 

não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente; 

10.8. Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo; 

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

aproveitamento. 

11. MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas 

neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das 

sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades Civis e Criminais: 

a) - 0,5% (cinco por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor 

correspondente a parte inadimplida, até 10% (dez por cento). 

b) - Até 30% (trinta) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do 

contrato, exceto prazo de entrega. 

c) – 15% (quinze por cento) do valor do contrato na hipótese da recusa em assinar o contrato. 

11.2. Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrarem 

o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem 

o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na 

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem 

fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da 

reparação dos danos causados à Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis/RO pelo infrator: 

a) - Advertência; 

b) - Multa; 

c) - Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 

02 (dois) anos; 

d) - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade; 
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11.3. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa previa 

do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 

12. FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

12.1. Homologada a licitação pela autoridade competente, a Prefeitura Municipal de Alto Alegre 

dos Parecis/RO, firmará contrato específico com o PROPONENTE VENCEDOR visando à 

execução do objeto desta licitação, nos termos da minuta do Contrato que integra este edital; 

12.2. O PROPONENTE VENCEDOR terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir da 

convocação, para assinar o contrato quando deverá comparecer à divisão de Compras, localizada na 

Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis, Estado de Rondônia, ou a assinatura poderá ser 

feita por meios de comunicação disponíveis ex: E-mail e Correios. Este prazo poderá ser prorrogado 

uma vez, por igual período, quando solicitado pelo PROPONENTE VENCEDOR durante o seu 

transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Prefeitura Municipal de Alto Alegre 

dos Parecis/RO. 

12.3. A recusa injustificada do concorrente vencedor em assinar o Contrato dentro do prazo 

estabelecido no presente Instrumento, o sujeitará à aplicação das penalidades previstas nos itens 

11.1 e 11.2, deste Edital, podendo a CONTRATANTE convidar, sucessivamente por ordem de 

classificação as demais licitantes, após comprovação da a sua compatibilidade de proposta e 

habilitação, com esta licitação, para celebração do Contrato; 

12.4. No ato da contratação, o PROPONENTE VENCEDOR deverá apresentar documento de 

procuração devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a assinar o 

Contrato em nome da empresa; 

12.5. Este edital e seu (s) anexo (s) integrarão o Contrato firmado, independente de transcrição; 

13. PRAZOS, CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA. 

13.1. O prazo de entrega dos objetos será de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da 

Nota de Empenho ou da assinatura do instrumento de contrato, quando for o caso, sob pena de 

penalidades arbitráveis conforme art. 86 da Lei 8.666/93.  

13.2. Caso a empresa contratada não efetue a entrega no prazo citado acima, a mesma deverá 

informar de imediato caso existem motivos que impossibilitem o cumprimento do pactuado, dentro 

do inicialmente previsto, com a devida comprovação, deverá encaminhar documento com 

justificativa plausível informando o atraso pedindo prorrogação do prazo de entrega a Secretaria 

Municipal de Saúde. O não atendimento sujeitara o cancelamento do empenho e convocação da 

segunda empresa, seguindo as especificações do objeto conforme Termo de Referência; 

13.3. O objeto será recebido: 

13.3.1. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as 

especificações constantes no Termo de Referência, Plano de Trabalho, Parecer com Aprovação do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, termo de Convênio nº 907069/2020-MAPA, bem 

como do Edital de Licitação e da Proposta; 

13.3.2. Definitivamente, após a verificação das conformidades da descrição do objeto deste Edital, e 

sua consequente aceitação, que se dará até 10 (dez) dias do recebimento provisório; 

13.3.3. Na hipótese de a verificação citada no subitem anterior não ser procedida dentro do prazo 

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

do prazo; 

13.3.4. O objeto deverá ser entregue no Setor de Patrimônio da Prefeitura Municipal de Alto Alegre 

dos Parecis, Estado de Rondônia, no endereço sito av. Afonso Pena, 3370, Bairro Centro, em 

horário de expediente sendo das 07h:00m às 13h00m, de segunda a sexta-feira; 

13.3.5. O fornecimento será efetuado, obedecendo-se as especificações técnicas e as condições 

estabelecidas no edital e anexos, bem como no Código de Defesa do Consumidor quanto as 

condições do objeto entregue; 
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13.4. Todas as despesas de frete, impostos, encargos incidentes, deverão ser inclusos no preço da 

proposta e em hipótese alguma poderão ser cobrados em separado quando da emissão de Nota 

Fiscal/Fatura; 

13.5. A Secretaria Municipal de Saúde rejeitará, no todo o objeto em desacordo com as condições 

deste Termo de Referência; os objetos rejeitados que não cumprirem a especificações, a empresa 

vencedora deverá refazer a troca de imediato em conformidade com as especificações exigidas, 

contados da expressa notificação pela SEMUSA, arcando com todos os custos de sua 

responsabilidade; 

13.6. Os objetos deste termo somente serão aceitos ao recebimento se estiverem de acordo com as 

especificações do fabricante e/ou as disposições contidas neste Termo de Referência. 

14. PAGAMENTO 

14.1 A contratada habilitar-se-á ao pagamento mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, a 

qual será devidamente atestada pela Secretaria Municipal de Saúde e/ou secretaria participante do 

processo em conformidade com a Nota de Empenho; 

14.2. O pagamento será efetuado à contratada exclusivamente por meio de Ordem Bancária, através 

do domicílio bancário pelo qual a mesma deseja receber seus créditos, de acordo com as normas 

estipuladas em edital, com a apresentação da respectiva nota fiscal. Caso a fatura seja devolvida por 

inexatidão, novo prazo de igual magnitude será contado a partir de sua reapresentação; 

14.3. Será procedida, anteriormente ao pagamento, à verificação da situação cadastral mediante 

apresentação da Certidão Negativa Municipal e Estadual, Certidão Conjunta de Débitos 

Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certidão Negativa Trabalhista e 

Certidão de Regularidade de FGTS (CRF) e juntando aos autos do processo, seguindo os 

trâmites da legislação vigente; 

14.4. Não serão efetuados quaisquer pagamentos à contratada enquanto perdurar pendência de 

liquidação de obrigações em virtude de sanções administrativas ou inadimplência contratual; 

14.5. A Nota Fiscal deverá ser emitida pelo mesmo estabelecimento (matriz ou filial) cujo CNPJ 

comprovou sua habilitação, a qual não poderá conter emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, 

descrição detalhada do objeto conforme Termo de Referência, e no caso de convênio, devendo nela 

constar, além de seus elementos padronizados, os seguintes dizeres: 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

EMPENHO N.º ............. / 2022 

MODALIDADE................................ Nº.............../2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº_____/SEMUSA/2022 

14.6. A contratante pagará as faturas somente à contratada, vedada sua negociação com terceiros ou 

sua colocação em cobrança bancária. 

14.7.  O prazo para pagamento será em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo dos 

objetos, juntamente com a apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura, e o devido recebimento 

pelo Servidor responsável pelo Setor de Almoxarifado e/ou pelo responsável da 

Secretaria Municipal de Saúde e/ou secretaria participante do processo, mediante depósito em nome 

da contratada em conta corrente devidamente identificada. 

14.8 Em caso de atraso no pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido, de 

alguma forma, para o atraso, o débito será corrigido pelo Índice IPCA-E cálculo entre o 31º 

(trigésimo primeiro) dia da data do adimplemento da obrigação e a data do efetivo pagamento e 

com juros de 0,5% (meio por cento) ao mês (6% ao ano) calculado entre o 31º (trigésimo primeiro) 

dia da data do adimplemento da obrigação e a data do efetivo pagamento. 
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15. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

15.1. As despesas serão asseguradas nas Dotações Orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde do 

exercício 2022. O valor total estimado para contratação, será R$ 107.890,79 (cento e sete mil 

oitocentos e noventa reais e setenta e nove centavos) e serão utilizados nos recursos 

orçamentários conforme descriminado a seguir; O Valor de R$ 19.792,67 no Projeto Atividade 

10.122.0002.1009 – Equipamentos e Material Permanente – CMS - Elemento de Despesa: 

4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente – Ficha 203; O Valor de R$ 25.217,73 no 

Projeto Atividade 10.301.0018.1053 – Sis Fronteira Proc. 176108/2014-15 - Elemento de Despesa: 

4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente – Ficha 384; O Valor de R$ 278,64 no 

Projeto Atividade 10.301.0018.1053 – Sis Fronteira Proc. 176108/2014-15 - Elemento de Despesa: 

4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente – Ficha 385; O Valor de R$ 62.601,75 no 

Projeto Atividade 10.3010018.1052 – Aq. Eq. Propostas de Exercícios Anteriores - Elemento de 

Despesa: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente – Ficha 382. 

15.3. O custo estimado total para a aquisição do objeto tem por base pesquisa de preços no mercado 

especializado do ramo do objeto, conforme demonstrativo através dos autos do Processo 

Administrativo anexo. 

16. REAJUSTAMENTO 

16.1. Os preços informados pelo licitante vencedor em sua proposta serão fixos e irreajustáveis 

durante a vigência do contrato. 

16.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em 

face da superveniência de fatos e de normas aplicáveis à espécie, nos termos previstos no art. 65 da 

Lei Federal 8.666/93. 

17. GARANTIA DOS PRODUTOS 

17.1. A CONTRATADA deverá assegurar ao CONTRATANTE garantia integral pelo prazo de 12 

(doze) meses a contar do recebimento do objeto, contra qualquer defeito de fabricação que o 

equipamento venha a apresentar, incluindo avarias no transporte até o local de entrega, sem ônus 

adicionais para o CONTRATANTE. 

17.2. A garantia inclui a substituição do equipamento defeituoso no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias, a contar da comunicação do fato, sem que isso implique em qualquer ônus para o 

CONTRATANTE.  

17.3. Sem prejuízo das demais cominações legais, a Contratada está sujeita à responsabilidade 

decorrente do Código Civil Brasileiro (Lei nº.10.406/02), e àquela prevista no Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº.8.078/90). 

17.4. Caso solicitado, a empresa vencedora deverá encaminhar termo de garantia do objeto 

ofertado, o qual deverá esclarecer no que consiste a garantia, qual o seu prazo, qual o lugar onde ela 

deve ser exigida e o que a garantia não cobre. 

17.5. Os objetos acobertados pelo prazo de garantia, mas que esteja danificada, o mesmo deverá ser 

substituído pela CONTRATADA sem ônus para com a CONTRATANTE; 

18. DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Prefeitura 

Municipal de Alto Alegre dos Parecis, revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse 

público, derivadas de fato supervenientes comprovados ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos 

participantes da licitação. A Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis poderá, ainda, 

prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura; 

18.2. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 
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apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do 

proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do 

pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis; 

18.3. É facultado o Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, 

promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo; 

18.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo 

no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação; 

18.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 

proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta; 

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

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

finalidade e a segurança da contratação; 

18.7. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes 

por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação em 

jornal de publicação diária; 

18.8. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste 

edital; 

18.9. Não cabe à LICITANET - Licitações On-line qualquer responsabilidade pelas obrigações 

assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de 

entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada. 

18.10. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio atenderão aos interessados no horário de expediente das 

08h30min às 14h00min, (horário de Brasília) de segunda a sexta-feira, exceto feriados, na Prefeitura 

Municipal de Alto Alegre dos Parecis, Estado de Rondônia, localizada na Av. Afonso Pena, nº 3370 

- Bairro Centro - CEP: 76.952-000, Alto Alegre dos Parecis - RO, para melhores esclarecimentos. 

18.11. O Foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital 

será o de Santa Luzia D’Oeste - RO, considerado aquele a que está vinculado o Pregoeiro; 

18.12. A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará parte dos 

autos da licitação e não será devolvida ao proponente; 

18.13. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

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

do Pregoeiro em contrário. 

18.14. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação 

pertinente; 

 

 

Alto Alegre dos Parecis, 14 de junho de 2022. 

 

________________________ 

Alex Franique Ferreira da Costa 

Pregoeiro 

 

 

 

 

_____________________ 

                                                                                            PGM 

mailto:cpl@altoalegre.ro.gov.br


  

ESTADO DE RONDÔNIA 

Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis 
Secretaria Municipal de Fazenda e  Administração - SEMFA 

  

 
PROC. Nº 445/2022 
 
Fls. Nº __________ 
 

       __________ 
        Visto 

 

Comissão Permanente de Licitação - Av. Afonso Pena - nº 3370 – Centro - Alto Alegre dos Parecis/RO 

E-mail cplaltoalegrero@gmail.com - CEP – 76.952-000 - Telefone nº. 069-3643-1255 - Ramal 211. Pg.18/35 

 

ANEXO I 

DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

Valor Máximo do Item: R$ 107.890,79 (cento e sete mil oitocentos e noventa reais e setenta e 

nove centavos) 

Item Descrição Unid. Quant. Val. Unit. Val. Total 

01 NOBREAK ONDA SEMI-SENOIDAL (RETANGULAR PWM) ENTRADA 
BIVOLT, 6 TOMADAS 2P+T, POTÊNCIA 600VA, AUTONOMIA DE 20 

MINUTOS, PODENDO SER LIGADO SEM ESTAR CONECTADO À 

REDE ELÉTRICA, BATARIA INTERNA SELADA DE ÍON-LÍTIO 12V 

5AH. ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA INTEGRADOS, 

PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO. 

PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO, DESCARGA TOTAL DA 
BATERIA, SOBREAQUECIMENTO, SURTOS DE TENSÃO DE REDE. 

MODELO REFERÊNCIA TS SHARA UPS MINI 600VA BIVOLT 

115/220V. 

UNID. 11 705,67 7.762,37 

02 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DUPLEX A LASER 

MONOCROMÁTICA COM FUNÇÃO DE IMPRIMIR, COPIAR, 

DIGITALIZAR, CONECTIVIDADE USB E PORTA DE REDE 
ETHERNET. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO EM PRETO DE 34PPM, 

ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DUPLEX MÍNIMO DE 50 FOLHAS, 

BANDEJA DE ENTRADA 250 FOLHAS, CAPACIDADE DE SAÍDA DE 
PAPEL 100 FOLHAS, MEMORIA 128MB, TAMANHO DE PAPEL 

SUPORTADO: CARTA, ENVELOPE, OFICIO, EXECUTIVO, A4, A5, A6, 

B5, B6. TONER COM RENDIMENTO DE ATÉ 2600 PÁGINAS. TENSÃO 
DE ENTRADA 110VOLTS OU BIVOLT, SISTEMA OPERACIONAL 

COMPATÍVEL COM WINDOWS 10. ITENS INCLUSOS UMA 

IMPRESSORA, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO USB, TONER 
ORIGINAL COMPLETO COM CILINDRO. MODELO REFERÊNCIA 

BROTHER DCP-B7535DW. 

UNID. 2 4.296,67 8.593,34 

03 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA ECO TANK 3 EM 1, 

IMPRIME, SCANNER E DIGITALIZA, CONEXÃO WI-FI, WI-FI DIRECT, 
USB, IMPRESSÃO A PARTIR DE DISPOSITIVOS MOVEIS POR 

APLICATIVO, IMPRIME ATÉ 7.500 PÁGINAS EM PRETO E 6.000 

PÁGINAS COLORIDAS, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ATÉ 33 PPM 
EM PRETO E 15 PPM EM CORES (RASCUNHO), RESOLUÇÃO DE 

IMPRESSÃO 5760X1440DPI, CAPACIDADE DA BANDEJA DE 
ENTRADA 100 FOLHAS, TAMANHO A4, VOLTAGEM NOMINAL AC 

100-240 V, COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 

10. ITENS INCLUSOS: CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO USB, 1 KIT 
DE GARRAFAS ORIGINAIS, GARRAFA AMARELO, GARRAFA 

CIANO, GARRAFA MAGENTA, GARRAFA PRETO, CD DE 

INSTALAÇÃO. MODELO DE REFERÊNCIA EPSON ECO TANK 

L3250. 

UNID. 2 1.936,67 3.873,34 

04 COMPUTADOR COMPLETO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES 

MÍNIMAS: PROCESSADOR I5 DA 10ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM DE 

8GB DDR4 2.666 GHZ, SSD M.2 DE 240GB, HD MECÂNICO DE 1TB, 
PLACA DE VÍDEO DE 2GB, CONEXÕES: WI-FI, HDMI, RJ-45 DE REDE, 

PORTA VGA, 4 PORTAS USB 2.0 E 2 PORTAS USB 3.2; FRONTAL, 1 

PORTA USB 2.0 E 1 PORTA USB 3.2, PORTAS DE ÁUDIO ALTO 
FALANTE E MICROFONE. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 

PRO 64 BITS. MONITOR DE LED 21,5 POLEGADAS, CONEXÃO HDMI. 

ITENS INCLUSOS: CABO DE FORÇA DO COMPUTADOR E MONITOR, 
CABO HDMI DO MONITOR, MOUSE A LASER 1200 DPI, TECLADO 

SLIM ABNT2. 

UNID. 1 6.963,33 6.963,33 

05 NOTEBOOK COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 
PROCESSADOR INTEL CORE I5 DA 10ª GERAÇÃO 8GB DE MEMÓRIA 

RAM,  SSD 256GB M2, MEMORIA DDR4 DE 2666GHZ, TELA FULL HD 

1920X1080 DE 15,6”, PLACA DE VÍDEO INTEGRADA, 
CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, BATERIA DE TRÊS 

CÉLULAS LI-ION 45WH, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 

64BITS, ITENS INCLUSOS: BATERIA, CARREGADOR, CABO DE 

FORÇA, CERTIFICADO DE GARANTIA. 

UNID. 3 5.695,00 17.085,00 

06 TABLET COM SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS; TELA DE 

10 POLEGADAS ANDROID 10 OU SUPERIOR; PROCESSADOR 
MÍNIMO OCTA CORE VELOCIDADE MÍNIMA 1,7 GHZ; MEMORIA 

RAM 4GB, ARMAZENAMENTO INTERNO DE NO MÍNIMO 32 GB; 

CÂMERA TRASEIRA DE NO MÍNIMO 8MP OU SUPERIOR E A 
FRONTAL DE NO MÍNIMO 5MP; CAPACIDADE DA BATERIA 7000 

UNID. 7 3.093,33 21.653,31 
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MAH, USB, WIFI E 4G. ITENS INCLUSOS: UM TABLET, 
CARREGADOR, CABO DE DADOS, EXTRATOR DE CHIP, CAPA 

PROTETORA E PELÍCULA. 

07 CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO COM BRAÇO DE 
REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO COM REVESTIMENTO EM 

COURINO COM ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM NO 

MÍNIMO 55MM DE ESPESSURA; ESPUMA COM DENSIDADE 
CONTROLADA DE 45 A 55 KGF/M3, CARENAGEM INJETADA EM 

POLIPROPILENO, ENCOSTO COM ESTRUTURA EM RESINA DE 

ENGENHARIA TERMOPLÁSTICA INJETADA DE ALTA RESISTÊNCIA 
MECÂNICA, PROVIDA DE SUPERFÍCIE DE REVESTIMENTO TIPO 

TELA, SEM UTILIZAÇÃO DE ESPUMA, REGULAGEM DE AJUSTE NA 

ALTURA DO APOIO LOMBAR ATRAVÉS DE SISTEMA TIPO 

CATRACA, BASE GIRATÓRIA COM ARANHA APOIADA SOBRE 5 

RODÍZIOS, MECANISMO BACK SYSTEM POSSUI AJUSTE DE 

ALTURA DO ASSENTO E POSICIONAMENTO DO ENCOSTO 
ATRAVÉS DE UMA ALAVANCA LATERAL. CAPACIDADE DE ATÉ 

110KG, GARANTIA MÍNIMA DE DOIS ANOS, CONFORME FOTO. 

 

UNID. 30 1.398,67 41.960,10 
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ANEXO II 

TERMO DE REFERENCIA 

 

1.1. O presente Termo de Referência versa sobre a aquisição de Equipamentos Informática e Cadeiras e 

determina as condições que disciplinarão a compra dos materiais que atenderam as necessidades da 

Secretaria Municipal de Saúde de Alto Alegre dos Parecis-RO. 

1.2. Os equipamentos apresentados neste Termo de Referência serão adquiridos mediante 

procedimento licitatório de compra, escolhida pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, observando 

sempre a legislação vigente em especial a Lei 10.520/2002 de 17 de julho de 2002, com aplicação 

subsidiária da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar 123/2006 e demais 

legislações aplicáveis; 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. Objetivando proporcionar o bom andamento das atividades executadas diariamente por esta 

Secretaria, a aquisição destes equipamentos de informática e cadeiras são extremamente necessários 

para o bom funcionamento e desenvolvimento das ações realizadas e trará mais eficiência aos 

serviços públicos prestados. Suficientes, portanto, os motivos da aquisição, objeto do certame 

licitatório, com as especificações apresentadas e devidamente justificadas. 

 

3. DO OBJETO 

3.1. Aquisição de Equipamentos de Informática e Cadeiras de Escritório, visando suprir as 

necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Alto Alegre dos Parecis - RO. 

 

4. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO e QUANTIDADES 

4.1. As Cadeiras e Equipamentos de Informática deste Termo de Referência deverão ser produtos 

novos, observando sempre as leis e Normas de fiscalização e ainda corresponder na integra as 

especificações, quantitativos e valor estimativo conforme segue.  

 
Item Descrição Unid. Quant. Val. Unit. Val. Total 

01 NOBREAK ONDA SEMI-SENOIDAL (RETANGULAR 

PWM) ENTRADA BIVOLT, 6 TOMADAS 2P+T, 

POTÊNCIA 600VA, AUTONOMIA DE 20 MINUTOS, 

PODENDO SER LIGADO SEM ESTAR CONECTADO À 

REDE ELÉTRICA, BATARIA INTERNA SELADA DE 

ÍON-LÍTIO 12V 5AH. ESTABILIZADOR E FILTRO DE 

LINHA INTEGRADOS, PROTEÇÃO CONTRA 

SOBRECARGA, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO. 

PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO, DESCARGA 

TOTAL DA BATERIA, SOBREAQUECIMENTO, SURTOS 

DE TENSÃO DE REDE. MODELO REFERÊNCIA TS 

SHARA UPS MINI 600VA BIVOLT 115/220V. 

UNID. 11 705,67 7.762,37 

02 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DUPLEX A LASER 

MONOCROMÁTICA COM FUNÇÃO DE IMPRIMIR, 

COPIAR, DIGITALIZAR, CONECTIVIDADE USB E 

PORTA DE REDE ETHERNET. VELOCIDADE DE 

IMPRESSÃO EM PRETO DE 34PPM, ALIMENTADOR 

AUTOMÁTICO DUPLEX MÍNIMO DE 50 FOLHAS, 

UNID. 2 4.296,67 8.593,34 

1. INTRODUÇÃO 
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BANDEJA DE ENTRADA 250 FOLHAS, CAPACIDADE 

DE SAÍDA DE PAPEL 100 FOLHAS, MEMORIA 128MB, 

TAMANHO DE PAPEL SUPORTADO: CARTA, 

ENVELOPE, OFICIO, EXECUTIVO, A4, A5, A6, B5, B6. 

TONER COM RENDIMENTO DE ATÉ 2600 PÁGINAS. 

TENSÃO DE ENTRADA 110VOLTS OU BIVOLT, 

SISTEMA OPERACIONAL COMPATÍVEL COM 

WINDOWS 10. ITENS INCLUSOS UMA IMPRESSORA, 

CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO USB, TONER 

ORIGINAL COMPLETO COM CILINDRO. MODELO 

REFERÊNCIA BROTHER DCP-B7535DW. 

03 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA ECO 

TANK 3 EM 1, IMPRIME, SCANNER E DIGITALIZA, 

CONEXÃO WI-FI, WI-FI DIRECT, USB, IMPRESSÃO A 

PARTIR DE DISPOSITIVOS MOVEIS POR APLICATIVO, 

IMPRIME ATÉ 7.500 PÁGINAS EM PRETO E 6.000 

PÁGINAS COLORIDAS, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 

ATÉ 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES 

(RASCUNHO), RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 

5760X1440DPI, CAPACIDADE DA BANDEJA DE 

ENTRADA 100 FOLHAS, TAMANHO A4, VOLTAGEM 

NOMINAL AC 100-240 V, COMPATÍVEL COM SISTEMA 

OPERACIONAL WINDOWS 10. ITENS INCLUSOS: CABO 

DE ALIMENTAÇÃO, CABO USB, 1 KIT DE GARRAFAS 

ORIGINAIS, GARRAFA AMARELO, GARRAFA CIANO, 

GARRAFA MAGENTA, GARRAFA PRETO, CD DE 

INSTALAÇÃO. MODELO DE REFERÊNCIA EPSON 

ECO TANK L3250. 

UNID. 2 1.936,67 3.873,34 

04 COMPUTADOR COMPLETO COM AS SEGUINTES 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR I5 DA 10ª 

GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM DE 8GB DDR4 2.666 GHZ, 

SSD M.2 DE 240GB, HD MECÂNICO DE 1TB, PLACA DE 

VÍDEO DE 2GB, CONEXÕES: WI-FI, HDMI, RJ-45 DE 

REDE, PORTA VGA, 4 PORTAS USB 2.0 E 2 PORTAS 

USB 3.2; FRONTAL, 1 PORTA USB 2.0 E 1 PORTA USB 

3.2, PORTAS DE ÁUDIO ALTO FALANTE E 

MICROFONE. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 

PRO 64 BITS. MONITOR DE LED 21,5 POLEGADAS, 

CONEXÃO HDMI. ITENS INCLUSOS: CABO DE FORÇA 

DO COMPUTADOR E MONITOR, CABO HDMI DO 

MONITOR, MOUSE A LASER 1200 DPI, TECLADO SLIM 

ABNT2. 

UNID. 1 6.963,33 6.963,33 

05 NOTEBOOK COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES 

MÍNIMAS: PROCESSADOR INTEL CORE I5 DA 10ª 

GERAÇÃO 8GB DE MEMÓRIA RAM,  SSD 256GB M2, 

MEMORIA DDR4 DE 2666GHZ, TELA FULL HD 

1920X1080 DE 15,6”, PLACA DE VÍDEO INTEGRADA, 

CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, BATERIA DE 

TRÊS CÉLULAS LI-ION 45WH, SISTEMA 

OPERACIONAL WINDOWS 10 64BITS, ITENS 

INCLUSOS: BATERIA, CARREGADOR, CABO DE 

FORÇA, CERTIFICADO DE GARANTIA. 

UNID. 3 5.695,00 17.085,00 

06 TABLET COM SEGUINTES CARACTERÍSTICAS 

MÍNIMAS; TELA DE 10 POLEGADAS ANDROID 10 OU 

SUPERIOR; PROCESSADOR MÍNIMO OCTA CORE 

VELOCIDADE MÍNIMA 1,7 GHZ; MEMORIA RAM 4GB, 

ARMAZENAMENTO INTERNO DE NO MÍNIMO 32 GB; 

CÂMERA TRASEIRA DE NO MÍNIMO 8MP OU 

UNID. 7 3.093,33 21.653,31 
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SUPERIOR E A FRONTAL DE NO MÍNIMO 5MP; 

CAPACIDADE DA BATERIA 7000 MAH, USB, WIFI E 4G. 

ITENS INCLUSOS: UM TABLET, CARREGADOR, CABO 

DE DADOS, EXTRATOR DE CHIP, CAPA PROTETORA E 

PELÍCULA. 

07 CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO COM 

BRAÇO DE REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO COM 

REVESTIMENTO EM COURINO COM ESPUMA 

INJETADA ANATOMICAMENTE COM NO MÍNIMO 

55MM DE ESPESSURA; ESPUMA COM DENSIDADE 

CONTROLADA DE 45 A 55 KGF/M3, CARENAGEM 

INJETADA EM POLIPROPILENO, ENCOSTO COM 

ESTRUTURA EM RESINA DE ENGENHARIA 

TERMOPLÁSTICA INJETADA DE ALTA RESISTÊNCIA 

MECÂNICA, PROVIDA DE SUPERFÍCIE DE 

REVESTIMENTO TIPO TELA, SEM UTILIZAÇÃO DE 

ESPUMA, REGULAGEM DE AJUSTE NA ALTURA DO 

APOIO LOMBAR ATRAVÉS DE SISTEMA TIPO 

CATRACA, BASE GIRATÓRIA COM ARANHA 

APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS, MECANISMO BACK 

SYSTEM POSSUI AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO E 

POSICIONAMENTO DO ENCOSTO ATRAVÉS DE UMA 

ALAVANCA LATERAL. CAPACIDADE DE ATÉ 110KG, 

GARANTIA MÍNIMA DE DOIS ANOS, CONFORME 

FOTO. 

 

UNID. 30 1.398,67 41.960,10 

 

5.0. DOS EQUIPAMENTOS  

5.1. Todos os equipamentos e seus componentes deverão ser novos, de primeiro uso, não denotando uso 
anterior ou recondicionamento, e entregues em suas embalagens originais lacradas. 
5.2. A emissão do recebimento definitivo não eximirá o fornecedor de suas responsabilidades, nem 
invalidará ou comprometerá qualquer reclamação que órgão contratante venha a fazer, baseada na 
existência de produto inadequado ou defeituoso, no prazo de garantia. 
7.3. Os produtos serão recebidos conforme a seguir:  

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

B) definitivamente: após recebimento provisório, será realizada conferência do produto precedida 
de avaliação técnica, envolvendo testes de funcionamento e verificação do cumprimento de todos os 
requisitos previstos na especificação técnica e, estando de acordo com a requisição emitida pelo 
CONTRATANTE, será efetivado o recebimento definitivo, com aposição de assinatura nas vias da nota fiscal 
ou no documento auxiliar da NF-e (Danfe). 
7.4. Na hipótese de o produto apresentar irregularidade não sanada, será reduzido a termo o fato e 
encaminhado à autoridade competente para procedimentos inerentes à aplicação das penalidades. 
 

6.0. PRAZO DE ENTREGA: 
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6.1. Os objetos solicitados deverão ser entregues em uma única parcela, conforme solicitação da 
secretaria, em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota de empenho a empresa licitante 
vencedora; 
6.2. O não atendimento do prazo fixado no item anterior poderá implicar na aplicação das sanções 
definidas no Art. 87 da Lei nº 8.666/93; 
6.3. Os Produtos deste Termo de Referência deverão ter no ato da entrega, prazo mínimo de 
validade de 12 (doze) meses; 
6.4. Não serão admitidos, para efeito de recebimento, produtos que estejam em desacordo ou 
conflitante com quaisquer especificações deste Termo. A licitante deverá entregar os 
equipamentos novos e que estejam em linha de produção. Não serão aceitos equipamentos e/ou 
modelos já descontinuado pela fábrica. 
6.5. Por ocasião da entrega, caso seja detectado que os objetos entregues não atendam as 
especificações deste Termo, poderá a Administração rejeitá-los, integralmente ou em parte, 
obrigando-se a futura contratada providenciar a substituição dos Produtos não aceitos, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias corridos. 
 

7.0. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO, HORÁRIO E LOCAL DE ENTREGA: 

7.1. Os objetos solicitados deverão ser entregues no Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Alto 
Alegre dos Parecis/RO, sito a Av. Afonso Pena Nº 3370, Bairro Centro, tel: (69) 3643-1101 CEP 
76.952-000 – Alto Alegre dos Parecis–RO, no horário das 07:00 às 13:00 Horas de segunda a sexta 
feira. 
7.2. Se, após o recebimento dos produtos, constatar-se que os objetos possuem vícios aparentes ou 

redibitórios ou estão em desacordo com as especificações ou a proposta, serão interrompidos os 

prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanado o problema. 

7.3. O recebimento dos objetos não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do ou 

bem, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos 

pela lei ou por este instrumento. 

 

8.0. DAS OBRIGAÇÕES DA FUTURA CONTRATADA: 

8.1. Efetuar a entrega do (s) PRODUTO (s) conforme prazo estabelecido contados da data de 
recebimento da respectiva nota de empenho; 
8.2. Comunicar a Secretaria Municipal de Saúde, qualquer anormalidade de caráter urgente e 
prestar os esclarecimentos julgados necessários; 
8.3. Responsabilizar-se por eventuais danos ou prejuízos causados direta ou indiretamente, a 
Secretaria Municipal de Saúde de Alto Alegre dos Parecis/RO ou a terceiros, decorrentes de culpa 
ou dolo de seus representantes ou empregados na execução do contrato; 
8.4. Assumir todos e quaisquer ônus referentes a salário, horas extras, adicionais e demais 
encargos sociais relativamente aos seus empregados; 
8.5. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da entrega dos 
objetos solicitados;  
8.6. Entregar os objetos dentro das especificações contidas neste instrumento, responsabilizando-
se pela troca caso o prazo de validade estiver em desacordo com o item 6.3 deste Termo ou em 
caso de danificação do mesmo, independentemente do motivo alegado, sendo que sua 
inobservância implicará o não pagamento à futura contratada, até a sua regularização; 
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8.7. Arcar com todas as despesas: Fretes, carreto, seguro e tributos em caso de extravio ou 
devolução dos objetos antes de sua recepção pelo contratante; 
8.8 Comunicar a Divisão de Material, compras e Patrimônio da Administração Municipal no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias que antecedam o prazo de vencimento da entrega, os motivos que 
impossibilite o seu cumprimento; 
8.9. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação, referente as 
documentações fiscais e demais exigidas em edital. 
 

9.0. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

9.1. Comunicar à empresa vencedora toda e qualquer ocorrência relacionada com a aquisição dos 
objetos; 
9.2. Efetuar o pagamento da empresa vencedora em conformidade com o estabelecido neste 
Termo de Referência; 
9.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os objetos que a empresa vencedora entregar fora das 
especificações; 
9.4. Permitir o acesso dos empregados do(s) licitante(s) vencedor (es) às suas dependências para o 
fiel cumprimento de suas obrigações; 
9.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo(s) licitante(s) 
vencedor (es); 
9.6. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do(s) licitante(s) vencedor (es), por 
intermédio de servidor devidamente designado, conforme prevê o art. 67, da Lei n.º 8.666/93, 
devendo rejeitar, no todo ou em parte, os objetos apresentados em desacordo com o Edital, 
Termo de Referência, não eximindo o(s) licitante(s) vencedor (es) de total responsabilidade quanto 
ao cumprimento de suas obrigações; 
9.7. Gerenciar a ata de registro de preços nos termos definidos nas Legislações, fazendo cumprir as 

determinações nela impostas. 

 

10.0. QUALIFICAÇÃO DOS INTERESSADOS E CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 

10.1. Poderão participar do Pregão, os interessados do ramo de atividade relacionada ao objeto 
que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes do Edital e 
seus Anexos e estiverem habilitados no sistema para participação de Pregão, desde que: 

a) Desempenhem atividades pertinentes e compatíveis com o objeto Licitado; 
b) Atendam os requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos no edital. 

10.2. O não cumprimento dos prazos estabelecidos no edital e anexo poderá acarretar 
desclassificação da empresa; 
10.3. Os licitantes interessados deverão apresentar as condições habilitarias previstas na Lei Federal 

10.520 de 17/07/2002, Lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem como todas as documentações 

exigidas no Edital. 

 

11.0. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA: 

11.1. Registro na Junta Comercial, no caso de empresa individual, com demonstração atualizada 
dos objetos sociais, indicando ramo de atividade compatível com o objeto licitado. 
11.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado ou inscrito, 
em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores, com a demonstração do ramo de atividades 
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compatível com o objeto licitado, bem como a última alteração social. Não será aceita a Certidão 
Simplificada da junta Comercial para substituir o contrato social; 
11.3. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 
11.4. Cédula de identificação dos sócios, ou do diretor, ou do proprietário, ou do representante 
legal da empresa. 
 

12.0. QUALIFICAÇÃO FISCAL: 

12.1. Prova de regularidade conjunta relativa à Seguridade Social (CND), demonstrando situação 
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei, dentro da validade; 
12.2. Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF), dentro 
da validade; 
12.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, relativa a Tributos Federais e a Dívida 
Ativa da União, dentro da validade; 
12.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede ou domicílio do licitante, 
dentro da validade; 
12.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede ou domicílio do licitante, dentro 
da validade; 
12.6. Prova de inexistência de débito perante a Justiça do Trabalho da sede ou domicilio da 
licitante. 
 

13.0. VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO: 

13.1. As despesas serão asseguradas nas Dotações Orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde do 

exercício 2022. O valor total estimado para contratação, será R$ 107.890,79 (cento e sete mil 

oitocentos e noventa reais e setenta e nove centavos) e serão utilizados nos recursos 

orçamentários conforme descriminado a seguir; O Valor de R$ 19.792,67 no Projeto Atividade 

10.122.0002.1009 – Equipamentos e Material Permanente – CMS - Elemento de Despesa: 

4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente – Ficha 203; O Valor de R$ 25.217,73 no 

Projeto Atividade 10.301.0018.1053 – Sis Fronteira Proc. 176108/2014-15 - Elemento de Despesa: 

4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente – Ficha 384; O Valor de R$ 278,64 no 

Projeto Atividade 10.301.0018.1053 – Sis Fronteira Proc. 176108/2014-15 - Elemento de Despesa: 

4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente – Ficha 385; O Valor de R$ 62.601,75 no 

Projeto Atividade 10.3010018.1052 – Aq. Eq. Propostas de Exercícios Anteriores - Elemento de 

Despesa: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente – Ficha 382. 

 

14.0. DAS PENALIDADES: 

14.1. O licitante que deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação 

falsa, 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, garantida a 

prévia e ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração e será 

descredenciado do Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos 

Parecis/RO, pelo prazo de até 2 (dois) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e das 

demais cominações legais. 

14.2. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
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14.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato a administração poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

I – Advertência; 

II – Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 

III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido prazo da sanção aplicada com base no 

inciso anterior. 

a) na hipótese de a empresa recusar-se a assinar a Ata de Registro de preço e contrato no prazo 

informado, durante a vigência da proposta, assim como não cumprir o objeto do certame, 

caracteriza-se a inexecução parcial da obrigação assumida, sujeitando-a ao pagamento da multa de 

2% (dois por cento) sobre o valor do contrato. 

14.3.1. Pelo descumprimento total ou parcial do compromisso pelo Contratado, a Administração 

poderá aplicar multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor referente à parcela não adimplida da 

obrigação. 

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

14.5. A aplicação das penalidades será precedida da concessão de oportunidade para exercício da 

ampla defesa e do contraditório, por parte do contratado, na forma da lei. 

14.6. Reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade será concedida sempre que o 

contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada. 

14.7. Os prazos de adimplemento das obrigações consignadas no presente Instrumento 

Convocatório admitem prorrogação nos casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei nº 

8.666/93, devendo a solicitação dilatória, sempre por escrito, ser fundamentada e instruída com os 

documentos necessários à comprovação das alegações, recebida contemporaneamente ao fato que 

ensejá-la, sendo considerados injustificados os atrasos não precedidos da competente prorrogação. 

 

15.0.  DO PAGAMENTO: 

15.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a entrega do material, mediante 

apresentação da Nota Fiscal, devidamente certificada pelo responsável pelo recebimento dos 

materiais, e apresentação das documentações fiscais, o qual será efetuado pela Secretaria Municipal 

de Fazenda. 

15.2. Conforme determina o Art. 78, inciso XV, da Lei Federal 8.666/93, o atraso superior a 90 

(noventa) dias dos pagamentos devidos pela administração decorrentes de obras, serviços ou 

fornecimento, ou parcelas destes já recebidos ou executados, 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. 

 

16.0. QUANTO AO CRITÉRIO DE ATUALIZAÇAO (Art. 55, III, da Lei Federal 8.666/93): 

16.1 Na hipótese de atraso no pagamento das notas fiscais/faturas, os seus valores serão corrigidos 

monetariamente, a partir da data de início do inadimplemento até a data do efetivo pagamento de 

acordo com a variação “pro rata tempore”, o débito será corrigido pelo Índice IPCA-E cálculo 

entre o 31º (trigésimo primeiro) dia da data do adimplemento da obrigação e a data do efetivo 

pagamento e com juros de 0,5% (meio por cento) ao mês (6% ao ano) calculado entre o 31º 

(trigésimo primeiro) dia da data do adimplemento da obrigação e a data do efetivo pagamento 
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17.0. DO GERENCIAMENTO DO CONTRATO: 

17.1. A fiscalização do objeto será realizada por um servidor designado pelo Fundo Municipal de 

Saúde, que será responsável pela fiscalização do recebimento do material e por atestar as notas 

fiscais para pagamento. 

17.2 A gestão administrativa do objeto caberá a Secretaria do Fundo Municipal de Saúde de Alto 

Alegre dos Parecis - RO, a quem competirá gerenciar quaisquer ocorrências e alterações decorrentes 

do acordo. 

a Ata e iniciar outro processo licitatório, por acordo entre as partes. 

 

18.0. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

18.1. Qualquer alteração do presente Termo de Referência, que se fizer necessário, deverá ser 

previamente autorizada pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Alto Alegre 

dos Parecis/RO. 

18,.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Luzia D`Oeste/RO, para dirimirem as dúvidas 

referente a presente contratação que não sejam resolvidas internamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Alto Alegre dos Parecis, em 23 de maio de 2022. 

 

 

Diego da Rocha de Sousa 

Agente Administrativo 

 

 
Aprovo o presente Termo de Referência na 
forma da Lei. 
Alto Alegre dos Parecis, 
______/_____/2022. 
 
 

Juliana Badan Duarte Reis 

Secretária Municipal de Saúde 
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ANEXO III - Modelo 
 

Formulário Padrão de Proposta de Preços 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º ______/CPL/2022 

Processo Administrativo nº ____/SEMUSA/2022 

OBJETO: Contratação de Empresa para Aquisição de _____________________. 

LICITANTE C N P J TELEFONE 

   

FAX CELULAR E – MAIL 

   

BANCO AGÊNCIA CONTA CORRENTE 

   

DESCRIÇÃO DO OBJETO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UND QUANT 
VALOR 

UNIT 

VALOR 

TOTAL 

01       

VALOR TOTAL: (por extenso) R$:xxxx 

PROPOSTA COMERCIAL (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 
 

Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, com no máximo 02 (duas) casas após a vírgula, 

de acordo com o Anexo 01 do Edital. 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: O valor global da proposta é de R$....................... 

(..................................). 

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: De no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a 

partir da data da sessão pública do Pregão. 

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: De acordo com o especificado neste Edital. 

Obs: Nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e /ou abatimentos, impostos, taxas e 

encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas 

com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. 

GARANTIA DO PRODUTO: Juntamente com a proposta de preços, a Empresa vencedora deverá 

fornecer garantia de qualidade para o objeto proposto, de acordo com o especificado neste Edital. 

Local e Data, ______________, ______/_______/2022. 

 

Carimbo do C N P J 

Nome: __________________________________________ 

Função na Empresa: _______________________________ 

RG: ____________________________________________ 

CPF:____________________________________________       Assinatura 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A CONSIDERAR NA ELABORAÇÃO DA 

PROPOSTA: 

OBRIGATÓRIO: NO CAMPO CONDIÇÕES DO PROPONENTE (CONSTANTE DO PREENCHIMENTO DA 

PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO) FAZER CONSTAR, NO MÍNIMO, AS SEGUINTES 

INFORMAÇÕES:MARCA E FABRICANTE DO PRODUTO COTADO 

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL 
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ANEXO IV - Modelo 

 

DECLARAÇÃO CONJUNTA 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

A 

Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis/RO 

Pregão Eletrônico nº. _____/CPL/2022 

Processo Administrativo nº ____/SEMUSA/2022 

 

A empresa _____________________, pessoa Jurídica de direito Privado, inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº ____________, localizada na Av. ____________, nº 

_______, Bairro nº _________, no município de ___________________, participante da licitação 

na modalidade Pregão Eletrônico n.º _____/CPL/2022, neste ato representada pelo Senhor (a) 

_______________________________, brasileiro, portador da Cédula de Identidade sob o nº. 

__________________, órgão expedidor __________, e do CPF/MF sob o nº _________________,  

 

 

DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos que desabone sua 

idoneidade perante a Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis/RO, ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores; 

 

DECLARA para os fins de direito, na qualidade de Proponente neste procedimento licitatório, sob 

a modalidade Pregão Eletrônico, sob nº._____/CPL/2022, instaurado pela Prefeitura Municipal de 

Alto Alegre dos Parecis do Estado de Rondônia, que: 

 

 Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao 

Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessários; 

 Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

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

 Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços 

decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto; 

 Em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato; 

 Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº. 8.078 – Código de Defesa do 

Consumidor, bem como, ao Edital e os Anexos do Pregão Eletrônico nº_____/CPL/2022, realizado 

pela Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis-RO. 

 

DECLARA para os fins do disposto no inciso V, do artigo 27 da Lei Federal n.º 8.666/93, com a 

redação dada pela Lei n.º 9.840/99, que não possui em seu quadro de empregados menores na 

situação vedada pelo disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal. 

 

 

DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos Supervenientes e 

Impeditivos que desabone sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores. 
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DECLARA, para fins que não possui em seu quadro funcional, servidores públicos ocupando 

cargos de gerencia. Estando ciente de todas as implicações legais originarias da presente declaração. 

 

DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 

estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídos por não se enquadrar em 

nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 

 

A empresa declara ainda que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que 

detém plenos poderes e informações para firmá-la e que tem ciência que “a falsidade de declaração 

prestada objetivando benefícios na presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 

do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções 

administrativas previstas na Lei  n˚ 8.666/93. 

 

Local e Data, ______________, ______/_______/________ 

 

 

Nome: ______________________________ 

 

Função na Empresa: ___________________ 

 

RG: ________________________________ 

 

CPF: _______________________________ 

 

 

___________________________ 

Assinatura 

 

 

LEMBRETE: A falsidade desta DECLARAÇÃO caracterizará crime de que trata o Art. 299 do 

Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das penalidades previstas 

neste Edital. 
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ANEXO V 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

 

MINUTA DO CONTRATO Nº 

________/ASJUR/2022, CONTRATO QUE 

ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ALTO 

ALEGRE DOS PARECIS E A EMPRESA 

______________________. 

 

 

 

Aos _____ (____________) dias do mês de ______________ do ano de dois mil e dezenove, o 

MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrita no CNPJ (MF) sob nº. ____________, com sede à Av. Afonso Pena, nº 3370, na cidade de 

Alto Alegre dos Parecis, Estado de Rondônia, neste ato representado pelo Prefeito Sr. 

____________, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG. _________ SSP/______, 

CPF _____________, residente e domiciliado na Av. __________, n. _______, com a 

interveniência da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, neste ato representada pelo Secretário 

MUNICIPAL, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa 

________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 

___________, estabelecida à Rua/Av. ______________________, nº _____, na cidade de 

___________, Estado de ________, neste ato representada pelo ________________, nacionalidade 

___________, estado civil _________, profissão _____________, portador de cédula de identidade 

RG ___________, inscrito no CPF/MF ________________, residente e domiciliado à Rua/AV. 

___________, nº _____, na cidade de ____________, Estado de ____________, doravante 

denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente CONTRATO, que tem por finalidade 

estabelecer os direitos e obrigações das partes na execução do Processo Administrativo nº 

____/SEMUSA/2022, cuja celebração foi ________________ pelo _____________, na forma 

prevista da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, submetendo-se a CONTRATANTE e 

CONTRATADA às cláusulas e condições seguintes: 

 

DO OBJETO 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente Contrato tem por objeto, a Contratação de Empresa para 

Aquisição de __________________, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 

Saúde conforme consta do anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº ____/CPL/2022. 

 

Item Und. Quant. Especificação Marca 
Valores 

Unit. Total 

       

 

DA LICITAÇÃO 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - Integram este instrumento contratual, os documentos relativos a 

aquisição dos bens, guardada a necessária conformidade entre eles, devidamente assinados e 

rubricados, apresentados ao pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis. 
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DO AMPARO LEGAL 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - O Amparo Legal do presente Contrato encontra-se consubstanciado no 

Edital de Pregão Eletrônico nº _____/CPL/2022, Processo Administrativo nº ____/SEMUSA/2022, 

Lei nº 10.520 de 17/07/2002, Lei nº. 8.666/93, e demais legislações, aplicável nos casos omissos 

deste Contrato. 

 

DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

CLÁUSULA QUARTA - O objeto deste Contrato será executado pelo menor preço por Item, 

execução indireta e mediante Nota de Empenho, a ser expedida pela CONTRATANTE. 

 

DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

CLÁUSULA QUINTA - O valor do presente Contrato é de R$___________ (_________), para 

execução do objeto previstos na cláusula primeira. O pagamento será realizado mediante o 

recebimento dos materiais e apresentação da Nota Fiscal, devidamente certificada pelo Setor de 

Patrimônio. 

 

Parágrafo único - Em caso de atraso no pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 

concorrido, de alguma forma, para o atraso, o débito será corrigido pelo Índice IPCA-E cálculo 

entre o 31º (trigésimo primeiro) dia da data do adimplemento da obrigação e a data do efetivo 

pagamento e com juros de 0,5% (meio por cento) ao mês (6% ao ano) calculado entre o 31º 

(trigésimo primeiro) dia da data do adimplemento da obrigação e a data do efetivo pagamento. 

 

DA ENTREGA 

 

CLÁUSULA SEXTA – O prazo de entrega, contados do recebimento da Nota de Empenho, fixado 

para entrega dos materiais, deverá ser rigorosamente obedecido, ficando ciente o licitante vencedor 

de que estará sujeito às penalidades previstas em caso de atraso, caso não seja devidamente 

justificado. 

 

DO REAJUSTE 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - As compras ora efetuadas, não sofrerão reajuste de preço. 

 

DO ORÇAMENTO 

 

CLÁUSULA OITAVA - A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá a conta do 

Orçamento Vigente, assegurada na Função Programática ______________, Ficha _______; 

Elemento de Despesa _________. 

 

DA GARANTIA DE FORNECIMENTO 

 

CLÁUSULA NONA - O Licitante vencedor deverá prestar garantia do objeto de acordo com as 

exigências contidas no Termo de Referência no ato de assinatura do presente Contrato. 
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DO RECEBIMENTO DOS BENS 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - A entrega do objeto da presente licitação, deverá ocorrer junto ao Setor de 

Patrimônio da Prefeitura Municipal, na Av. Afonso Pena, 3370 – Bairro Centro, de acordo com as 

exigências contidas no Termo de Referência, cujas despesas de frete para entrega, correrão por 

conta da empresa contratada. 

 

DA PRORROGAÇÃO 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O Contrato poderá ser prorrogado e/ou aditado, por ambas as 

partes, nos termos do art.65, e § 1º, da lei 8.666/93. 

 

Parágrafo único - A CONTRATADA obriga-se a aceitar os acréscimos e supressões que o 

Município, a seu critério e de acordo com sua disponibilidade orçamentária e financeira, determinar, 

no valor inicial atualizado do objeto adjudicado, respeitado o limite de até 25% (vinte e cinco por 

cento) § 1º do art. 65 da Lei n. 8.666/93. Ficando facultada a supressão além do limite aqui previsto, 

mediante acordo entre as partes, através de aditamento. 

 

DAS PENALIDADES 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A entrega dos objetos fora dos prazos ou das especificações 

estabelecidas neste edital ensejará a aplicação ao inadimplente de multa de mora de 0,5% (zero 

vírgula cinco por cento), por dia de atraso ou por dia que decorrer até a substituição satisfatória dos 

serviços, limitada em 30 (trinta) dias, calculada sobre o valor da Nota de Empenho ou do saldo não 

atendido no prazo estipulado, sem prejuízo de qualquer outra penalidade. O Licitante que deixar de 

cumprir total ou parcialmente as obrigações assumidas, ficará sujeito ainda às seguintes sanções: 

 

a) Advertência; 

 

b) Multa de até 30% (trinta por cento), sobre o valor do Contrato, sem prejuízo de perdas e danos 

para a CONTRATANTE e da multa moratória cabível; 

 

c) Suspensão temporária da participação em licitações e impedimento de contratar com o Município 

pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 

 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração enquanto perdurarem 

os motivos da punição. 

 

Subcláusula Primeira - As sanções previstas nas alíneas “C e D” da Clausula Décima Segunda 

poderão ser aplicadas às empresas que, em outras contratações com a Administração Pública de 

qualquer nível federativo, ou com suas entidades paraestatais: 

 

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes fiscais no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

 

b) Tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da Licitação; 
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c) Tenham demonstrado não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de 

outros atos ilícitos praticados. 

 

Parágrafo único: Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA quando multada, antes que 

efetue o pagamento da multa referenciada. 

 

DAS RESPONSABILIDADES 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A CONTRATADA assume, como exclusivamente seus os 

riscos e as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, necessários a boa e perfeita 

execução da venda ora contratada. 

 

Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos 

ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados ao Município ou a terceiros. 

 

Subcláusula Primeira - Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao Município no prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas, contado de Notificação Administrativa à CONTRATADA, sob pena de 

multa. 

 

Subcláusula Segunda - O Município não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações 

vinculados a Legislação Tributária, Previdenciária ou Securitária, e decorrentes da execução do 

presente termo, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente à CONTRATADA. 

 

Subcláusula Terceira - O Município não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execução do presente contrato, bem como 

por qualquer dano causado à terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus 

empregados, prepostos ou subordinados. 

 

Subcláusula Quarta - A CONTRATADA manterá durante toda execução do contrato as condições 

de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na Licitação. 

 

Subcláusula Quinta - Permitir e facilitar a inspeção pela Fiscalização, bem como dos órgãos de 

controle, aos documentos e registro contábeis da empresa, inclusive prestar informações e 

esclarecimentos a esta quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos para o fornecimento do 

objeto licitado. 

 

Subcláusula Sexta - Constituirá encargo exclusivo da CONTRATADA o pagamento de tributos, 

tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução do seu 

objeto. 

 

DA RESCISÃO 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O Município poderá rescindir administrativamente o presente 

contrato nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78, incisos I á XII, da Lei 8.666/93, sem que caiba 

à CONTRATADA direito a qualquer indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes, salvo 

no caso da rescisão ocorrer na hipótese do inciso XII do artigo 78, não havendo culpa da 

CONTRATADA, e amigável e judicialmente, nos termos do artigo 70, incisos II e III, da referida 

lei. 
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DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou 

transferência, no todo ou em parte. 

 

DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – A publicação resumida do instrumento do presente contrato ou 

de seus aditamentos na Imprensa Oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será 

providenciada pela Administração até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, 

para então ser publicado até 20 (vinte dias), conforme artigo 61, parágrafo único, da Lei 8.666, de 

21/06/93. 

 

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - A CONTRATADA, quando punida, poderá recorrer das 

decisões do CONTRATANTE, com base na Lei nº 8.666, de 21/06/93. 

 

DO FORO E DOMICÍLIO 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Fica eleito o foro da Comarca de Santa Luzia D’Oeste/RO, para 

nele dirimir as dúvidas ou questões oriundas deste Contrato, renunciando as partes, desde já a 

qualquer outro por mais privilegiado que seja ou possa vir a ser. 

 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam a presente em 03 (três) vias de igual teor e 

forma. 

 

Alto Alegre dos Parecis (RO), ____ de ____________ 2022. 

 

Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis 

DENAIR PEDRO DA SILVA  

Prefeito Municipal 

Contratante 

 

Secretaria Municipal de _______________ 

Interveniente 

 

EMPRESA: _________________________ 

Representante: __________________________ 

Contratada 
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