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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/CPL/2017 
 

PREÂMBULO 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE - RO, através 
de sua Pregoeira, nomeada pela Portaria nº 009/CMOPO/RO/15, Diane Alves dos Santos e a Equipe 
de Apoio nomeada pela Portaria nº 017/CMOPO/RO/15, no uso de suas atribuições legais torna 
público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de 
PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO, conforme descrito neste Edital e seus anexos, com 
fundamento nas disposições do Decreto Federal nº 3.555/2000, da Lei Federal nº 10.520, de 
17/07/2002, com aplicação subsidiária da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, além das demais 
disposições legais aplicáveis e do disposto no presente edital. 
 
As informações sobre este Edital poderão ser obtidas na Comissão Permanente de Licitação, no 
prédio da Câmara Municipal, localizada na Rua Gonçalves Dias nº 4236, bairro União, Ouro Preto do 
Oeste, RO, de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 13h30min, (fone: 0 xx 69 3461-2291) ou pelo 
site www.ouropretodooeste.ro.leg.br.  
               
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2017 
 
VALOR ESTIMADO: R$ 24.537,30 (vinte quatro mil, quinhentos e trinta e sete reais e trinta 
centavos). 
              
Modalidade da Licitação: Pregão Eletrônico  
 
Julgamento da Proposta: Pelo Menor Preço por Item 
 
Por força da Lei Complementar n° 147 de 2014, as empresas que não se enquadrem como MEI, 
ME ou EPP não poderão participar deste certame, sob pena da pessoa jurídica e seus 
representantes responderem civil e criminalmente, sujeitando-se à aplicação das penalidades 
do Decreto Lei 2.848/40, Art. 299, Processo Penal. 
 

Nathielly Christina de Fatima, Portaria n°. 017/GP/CMOPO/RO (Dir. Almoxarifado e Compras) - 

Responsável pelas pesquisas preços, para apuração do menor valor dos preços praticados no 

mercado conforme as pesquisas apresentadas, sendo este o valor utilizado para realizar a 

presente licitação.  

 
1- DO LOCAL, DATA E HORA DA SESSÃO PÚBLICA 
 
1.1. O envio das propostas poderá ser feito das 11h00m do dia 25/04/2017 até às 11h00m do dia 
08/05/2017. Início da Sessão Pública virtual será às 11h30m do dia 08/05/2017 (Horário de 
Brasília). O edital se encontra a disposição nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br e 
www.ouropretodooeste.ro.leg.br para conhecimento, sendo que a sessão pública será realizada 
por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br sendo considerado para todos os efeitos o 
horário de Brasília – DF.  
 
1.2. A sessão eletrônica será realizada por meio do sítio www.portaldecompraspublicas.com.br. 
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1.2.1 O horário de encerramento da sessão eletrônica ficará a critério da Pregoeira, de acordo com as 
necessidades surgidas no andamento da sessão. 
 
1.3. Somente poderá participar da licitação o particular que apresentar proposta através do sítio 
indicado na sub condição 1.1, até uma hora antes do início da sessão eletrônica. 
 
1.4. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização da sessão 
eletrônica na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia 
útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação. 
 
2- DO OBJETO 

2.1. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE e de CONSUMO, tais como: Gaveteiro de arquivos 
para escritório, Organizador de cabos espiral, Toner, Teclado multimídia e outros afins, conforme 
anexo I deste Edital, para atender o setor de informática e o setor administrativo da Câmara Municipal 
da Estância Turística de Ouro Preto do Oeste - RO. 

2.1.1. A descrição do produto e o preço unitário e total estimado estão indicados no ANEXO I.  
 
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ENCAMINHAMENTOS 
 
Endereço: Rua Gonçalves Dias nº 4236, bairro União, Ouro Preto do Oeste, RO. Pregoeira: Diane 
Alves dos Santos. (Telefones: (69) 3461-1090, 2291). 

Compõem este Edital os seguintes anexos: 

 

ANEXO I Termo de referência (Descrição detalhada do objeto) 

ANEXO II Exigências para Habilitação 

ANEXO III Modelo de declaração de fato superveniente impeditivo de habilitação 

ANEXO IV 
Modelo de declaração de inexistência de empregado menor no quadro da 

empresa empregadora 

ANEXO V 
Modelo de declaração de enquadramento em regime de Micro Empresa ou 

Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP) 

ANEXO VI Modelo de carta proposta para fornecimento do objeto do Edital 

ANEXO VII  Termo de credenciamento para participação – nomeação de representante 

ANEXO VIII Modelo de ficha técnica descritiva do objeto 

ANEXO IX Declaração de Cumprimento dos requisitos de Habilitação 

 
3- DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1 - Poderá participar desta licitação qualquer empresa legalmente constituída, especializada no 
ramo, desde que satisfaça às exigências deste edital e devidamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
cadastradas no portal  www.portaldecompraspublicas.com.br; 
  
3.2 - Não poderá participar desta licitação a empresa que: 
 

a) Estiver impedida ou temporariamente suspensa de participar em licitação ou contratar com 
a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, salvo se comprovar a sua reabilitação; 
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b) Incidir no estipulado no art. 9.º da Lei n.º 8.666/93; 
c) Estiver incluída no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a 

Administração Pública Municipal da Estância Turística de Ouro Preto do Oeste - RO;  
d) incorrer em outros impedimentos previstos em lei. 

 
3.3 - A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação da senha relativa ao licitante e 
subsequente encaminhamento de proposta de preço nas datas e horários previstos neste edital, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
 
DA PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS 

 

3.5. Admitir-se-á a participação de sociedades cooperativas nas licitações promovidas pela Câmara 
Municipal da Estância Turística de Ouro Preto do Oeste - RO, que se enquadrem na receita de ME e 
EPP, com exceção dos casos em que a execução do objeto envolva a prestação de trabalho não 
eventual por pessoas físicas, com relação de subordinação ou dependência, em face do Contratante.  

3.5.1. Em caso de contratação de cooperativa, esta deverá atender os seguintes requisitos: 

3.5.1.1. Registro da sociedade cooperativa perante a Organização das Cooperativas Brasileiras ou na 
entidade estadual, se houver, nos termos do artigo 107 da Lei federal nº 5.764, de 14 de julho de 
1971;  

3.5.1.2. Indicação, pela sociedade cooperativa, de gestor encarregado de representá-la com 
exclusividade perante o contratante;  

3.5.2. Haverá rescisão imediata do contrato administrativo na hipótese de caracterização 
superveniente da prestação de trabalho nas condições proibitivas do item 3.5.  

3.5.1.3. A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada 
imediatamente à Operadora Portal de Compras Públicas, para o necessário bloqueio de acesso.  

DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) - EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) - 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) 

3.6. Em caso de contratação de ME, EPP e/ou MEI, estas deverão atender os seguintes requisitos: 

3.6.1. Registro perante a Receita Federal (CNPJ);  

3.6.2. Registro perante Secretaria de Fazenda do Estado (inscrição estadual e ICMS); 

3.6.3. Alvará de concessão de funcionamento emitido pela Prefeitura Municipal (provisório ou 
definitivo em vigência); 

DA VEDAÇÃO DA SUBCONTRATAÇÃO 

 
3.7. Vedada a subcontratação sem autorização expressa da Administração. 

4- DA REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 
 
4.1 - Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de 
um cadastro prévio, adquirindo login e senhas pessoais (intransferíveis), obtidas junto a 
Confederação Nacional dos Municípios pelo web-site: www.portaldecompraspublicas.com.br; 
 
4.2 - As empresas licitantes deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de 
procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para 
formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no Sistema de Licitações de 
Pregão Eletrônico. Sendo sócio-proprietário ou dirigente da empresa proponente, deverá apresentar 
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cópia do respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos poderes para exercer 
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
 
4.3 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à Câmara Municipal da 
Estância Turística de Ouro Preto do Oeste – Rondônia a responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. O credenciamento junto ao sistema 
eletrônico implica a responsabilidade legal do licitante e de seu representante legal pelos atos 
praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão 
eletrônico; 
 
4.4 – O login e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando 
canceladas por solicitação do credenciado, por iniciativa desta Câmara Municipal da Estância 
Turística de Ouro Preto do Oeste e Portal www.portaldecompraspublicas.com.br, devidamente 
justificada, ou em virtude de sua inabilitação. 
 
5- DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
5.1. A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha privativa da licitante 
e subsequente encaminhamento de proposta, contendo o preço unitário e total do item oferecido, até 
01 (uma) hora antes do início da sessão eletrônica. 
 
5.1.1. A proposta de preço deverá ser enviada em formulário específico, exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico. 
 
5.1.2. A licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances 
inseridos durante a sessão eletrônica. 
 
5.1.3. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão, ficando 
responsável pelos ônus decorrentes da perda de negócios diante da inobservância de qualquer 
mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
5.1.4. Em relação ao item licitado, não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste 
Edital e seus anexos.  
 
5.1.5. A proposta deverá apresentar preço unitário e total relativamente ao item licitado. 
 
5.1.5.1. O preço deverá ser expresso em moeda corrente nacional, em algarismos, com no máximo 
duas casas decimais após a vírgula.  
 
5.1.5.2. O preço apresentado na proposta deve incluir todos os custos e despesas, tais como: custos 
diretos e indiretos, tributos incidentes, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital. 
 
5.2. A licitante melhor classificada deverá enviar ao (à) Pregoeiro (a), juntamente com os documentos 
de habilitação, a proposta em via impressa, ajustada ao último preço / lance enviado por meio 
eletrônico e assinada pelo representante legal da empresa, com firma reconhecida. 
 
5.2.1. A via impressa deverá indicar ainda: 
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5.2.1.1. Quantidade, preço unitário e total do item; 
 
5.2.1.2. Prazo de validade da proposta igual ou superior a 60 dias, a contar da data da sessão 
eletrônica; 
 
5.2.1.3. Indicação da marca do(s) item (ns) ofertado(s), para cada item será aceito apenas uma 
marca;  
 
5.2.1.4. Endereço, correio eletrônico, telefone e fax atualizados da licitante. 
 
5.3. Poderá ser admitido pela Pregoeira erro de natureza formal, desde que não comprometa o 
interesse público e da administração. 

 
6 – DO INÍCIO DA SESSÃO 
 
6.1. A Pregoeira, via sistema eletrônico, dará início à sessão eletrônica, na data e horário 
previstos na condição 1 deste edital, com a divulgação da proposta de menor preço unitário, 
mas não do seu proponente. 
 

7- DA FORMULAÇÃO DE LANCES E PROCEDIMENTO 
 
7.1 - A partir do horário previsto neste edital, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com a 
divulgação das propostas de preço recebidas e em perfeita consonância com as especificações e 
condições de fornecimento detalhadas pelo edital. 
 
7.1.2 - Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo 
horário de registro e valor. 
 
7.1.3 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras de 
aceitação dos mesmos. 
 
7.1.4 – Os lances serão sucessivos e decrescente com os registros via sistema. 
 
7.1.5 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 
e registrado em primeiro lugar. 
  
7.1.6 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a 
identificação do detentor do lance. 
 
7.1.7 - A etapa de lances da sessão pública, prevista no edital, será encerrada mediante aviso de 
fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes, após o que 
transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema 
eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrado o recebimento de lances. 
 
7.1.8 - Alternativamente ao disposto no item anterior, poderá ocorrer o encerramento da sessão 
pública, por decisão da pregoeira, mediante encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos 
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lances e subsequente transcurso do prazo, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, de 
até trinta minutos, findo o qual será encerrado o recebimento de lances. 
 
7.1.9 - Encerrada a etapa competitiva a pregoeira poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 
contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que 
possa ser obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação. 
 
7.1.10 - A pregoeira anunciará o licitante detentor da melhor proposta imediatamente após o 
encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e 
decisão da pregoeira sobre a aceitação do lance de menor valor. Caso não haja lances, o licitante 
vencedor será aquele que houver ofertado a melhor proposta inicial. 
 
7.1.11 - No caso de haver desconexão da pregoeira com o sistema eletrônico, no decorrer da etapa 
competitiva do pregão, o sistema poderá permanecer acessível aos licitantes para o recebimento dos 
lances, retomando a pregoeira, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos 
realizados. 
 
7.1.12 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão será 
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes. 
 
7.1.13 - 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 anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da 
pregoeira de data diversa. 
 
7.1.14 - Caso a empresa detentora da melhor proposta venha a ser desclassificada ou inabilitada, a 
pregoeira examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes na ordem de 
classificação e assim sucessivamente até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o 
respectivo licitante declarado vencedor. 
 
8- DA HABILITAÇÃO 

 
8.1. Para sua habilitação, a licitante deverá apresentar os seguintes documentos: 
 
HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 
8.1.1. A licitante que se enquadra como Microempresa deverá apresentar o ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade 
comercial (ME); 
 
8.1.2. A licitante que se enquadra como Empresa de Pequeno Porte deverá apresentar o ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedade comercial (EPP); 
 
8.1.3. A licitante que se enquadra como Cooperativa deverá apresentar comprovante do 
registro da sociedade cooperativa perante a Organização das Cooperativas Brasileiras ou na 
entidade estadual; 
 
8.1.4. A licitante que se enquadra como Microempreendedor Individual deverá apresentar 
Cadastro de Condição de Microempreendedor Individual CCMEI - (MEI); 
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REGULARIDADE FISCAL 

 
8.1.5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);  
 
8.1.6. Prova de inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes, relativo ao domicílio ou sede 
da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;  
 
8.1.7. Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal, relativas ao domicílio 
ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;  
 
8.1.8. Certificado de regularidade de situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS); 
 
8.1.9. Certidão conjunta de regularidade de débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa 
da União; 
 
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 
8.1.10. Certidão negativa de falência, concordata e recuperação judicial emitida pelo 
distribuidor da comarca da sede do licitante, nos últimos 30 (trinta) dias que antecederem a 
sessão eletrônica. 
 
CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA CONST. FEDERAL 

 
8.1.11. Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de que o respectivo quadro de 
pessoal cumpre o disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, conforme determina a 
Lei Federal nº 9.8854/99; 
 
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

 
8.1.12. Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 
1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
 
ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO 

  
8.1.13. Os documentos relativos à habilitação, solicitados no Item 8 deste Edital, deverão ser 
remetidos VIA EMAIL (dianealvessantos@hotmail.com), no prazo máximo de 03 horas. Caso 
não seja atendido, a Pregoeira poderá desclassificar sumariamente o licitante. 
 
8.1.14. A licitante deverá entregar na CPL no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados a partir do 
encerramento da disputa de lances, a PROPOSTA ÚNICA para todos os itens ganhos, zerando 
aqueles não cotados. Caso não seja entregue a referida proposta de preços escrita e os demais 
documentos necessários para habilitação, a pregoeira poderá torná-la inabilitada.  ENDEREÇO: 
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE – RO, rua 
Gonçalves Dias nº 4236, bairro União, Ouro Preto do Oeste, RO, CEP 76920-000, Telefones: 69-
3461-2291, 1090, A/C Diane Alves dos Santos. 

mailto:dianealvessantos@hotmail.com
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8.1.15. O prazo começará a contar do primeiro dia útil após o encerramento da sessão eletrônica e, 
se o vencimento cair em sábado, domingo ou feriado, considerar-se-á prorrogado até o primeiro dia 
útil seguinte. 
 
8.1.16. A licitante que, convocada na forma prevista neste Edital deixar de entregar a documentação 
e/ou as amostras, entregar documentação falsa ou não mantiver sua proposta, ficará passível da 
aplicação de multa pecuniária de até 10% sobre o valor total de sua proposta, assim como a 
decretação da suspensão temporária do direito de participar de licitações deflagradas pela Estância 
Turística de Ouro Preto do Oeste - RO, bem como o impedimento de contratar com o mesmo, pelo 
período de até 05 (cinco) anos. 
 
8.1.17. Todos os documentos retirados da internet que não possuam data específica de validade 
deverão ser emitidos com limite máximo de 90 (noventa) dias anteriores à abertura do processo 
licitatório. 
 
9- DO JULGAMENTO 

 
9.1. Para o julgamento da proposta será levado em consideração o menor preço por item.  
 
9.2. Após análise da proposta e da documentação de habilitação, a Pregoeira anunciará a licitante 
vencedora. 
 
9.3. Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito ou se a licitante 
vencedora não atender às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará, na ordem de 
classificação, a proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo 
a sua habilitação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que 
atenda ao edital.  

 
10- DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO 

 
10.1. A impugnação ao ato convocatório do pregão será recebida até 2 (dois) dias úteis antes da data 
designada para a sessão eletrônica, exclusivamente por meio de formulário eletrônico. 

 
10.1.1. Deverá a Pregoeira encaminhar a(s) impugnação(ões) imediatamente à autoridade 
competente para julgamento.  

 
10.1.2. Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 
 
11- DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES 

 
11.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, após o que lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias, para apresentação das 
razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões 
em igual prazo, que começará a correr a partir do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos. 
 
11.1.2 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
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11.1.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 
recurso e a adjudicação do objeto da licitação pela pregoeira ao vencedor. 
 
11.1.4 - O prazo para decisão de recurso é de 05 (cinco) dias, após o qual a autoridade competente 
fará a adjudicação ao licitante vencedor. 
 
11.1.5 - A manifestação prévia do licitante para posterior interposição do recurso, durante a sessão 
pública, será realizado, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico através de campo 
próprio no sistema Portal de Compras Publicas, devendo o licitante observar as datas 
registradas. 
 
11.1.6 - O encaminhamento das razões do recurso e de eventuais contrarrazões pelos demais 
licitantes, serão realizados, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico através de campo 
próprio no sistema Portal de Compras Publicas, devendo o licitante observar as datas 
registradas; 
 
11.1.7 - O recurso terá efeito suspensivo, ou seja, será suspensa a contagem do prazo de validade 
das propostas até a data de sua decisão. 
 
11.1.8 - Julgado o recurso, a decisão será publicada na Ata da sessão no endereço eletrônico  
www.portaldecompraspublicas.com.br; 
 
11.1.9 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica, o presente edital em 
campo próprio no sistema do www.portaldecompraspublicas.com.br   
 
11.1.10 – Não serão aceitos impugnações, recursos e eventuais razões e contrarrazões 
enviados via fax ou e-mail. 

11.1.11 - A pregoeira, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital da Secretaria de 
origem, deverá decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 horas após data do recebimento da 
mesma.   

11.1.12 - Se for acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data 
para realização do certame.   

11.1.13 - O pedido de impugnação, bem como a decisão da Unidade, deverão ser incluídos no 
sistema, antes da data e horários previstos para abertura da sessão pública e estarão disponíveis no 
site www.portaldecompraspublicas.com.br, para consulta dos Fornecedores e da Sociedade. 
 
12- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
12.1. Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
competente homologará e adjudicará o objeto da licitação ao vencedor.  
 
13- DO CONTRATO REPRESENTADO PELA NOTA DE EMPENHO 
 
13.1. A nota de empenho, conforme faculdade estabelecida no art. 62 da Lei 8.666/93, será o 
instrumento hábil de formalização do contrato administrativo. 
 

http://www.cidadecompras.com.br/
http://www.cidadecompras.com.br/
http://www.cidadecompras.com.br/
http://www.cidadecompras.com.br/
http://www.cidadecompras.com.br/
http://www.cidadecompras.com.br/
http://www.cidadecompras.com.br/
http://www.cidadecompras.com.br/
http://www.cidadecompras.com.br/
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13.2. O órgão competente, logo após a emissão da nota de empenho, enviará ao(s) adjudicatário(s) 
uma via desse documento, juntamente com a ordem de entrega correspondente ao(s) lote (s) que lhe 
foram adjudicados e cujo(s) produto(s) foi(ram) aprovado(s). 

 
14- DO LOCAL E MODO DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

 
14.1. A contratada, após receber a Nota de Empenho, obriga-se a entregar os materiais solicitados 
pela Câmara, no prazo máximo de 15 (dias) dias corridos, no Almoxarifado da Câmara Municipal da 
Estância Turística de Ouro Preto do Oeste situado a rua Gonçalves Dias nº 4236, bairro União, CEP 
76.920-000 e deverá ocorrer no horário de 07h30min às 13h30min, de segunda a sexta-feira, exceto 
feriados. 
 
15- DA FISCALIZAÇÃO 

 
15.1. O contrato, que poderá neste caso ser representado pela Nota de Empenho, terá como 
Gestor o Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ouro Preto do Oeste. 
 
16- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
A despesa da Câmara Municipal da Estância Turística de Ouro Preto do Oeste ocorrerá através da: 
 
Programação:01.031.0001.2001 
Elemento de despesa: 3390.30.00.00.00 
                                     4490.52.00.00.00 
Sub-Elemento: 3390.30.26.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico 
                         3390.30.16.00.00 - Material de Expediente 
                         3390.30.42.00.00 - Ferramenta 
                         3390.30.99.00.00 - Outros Materiais de Consumo 
                         4490.52.35.00.00 - Equipamentos de Processamento de Dados 
                         4490.52.42.00.00 - Mobiliário em Geral 

 
17- DO PAGAMENTO 

 
17.1. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após o recebimento definitivo dos materiais, 
mediante apresentação da Nota Fiscal, juntamente com a apresentação de CNDs da SRF, do FGTS, 
Dívida Ativa da União, Estadual, Trabalhista e Fazenda Municipal atualizadas. A Nota Fiscal deverá 
ser atestada pelo setor competente. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto 
estiver pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de 
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços. 
  
17.1.1 O contratante dispõe do prazo de 10 (dez) dias após a liquidação para efetuar o pagamento à 
contratada. 
 
18- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
18.1. O Contratante tem a obrigação de efetuar o(s) pagamento(s) à contratada nos termos da 
condição 17. 
 
19- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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19.1. São obrigações da contratada: 
 

19.1.1. Entregar o(s) material (ais) / produto(s), nos termos da condição do item 14 deste edital; 
 
19.1.2. Atender à(s) notificação(ões) emitida(s) pela fiscalização;  
 
19.2. Serão suportados exclusivamente pela contratada: 
 
19.2.1. Os débitos fiscais, trabalhistas, previdenciários, comerciais, seguros e de responsabilidade 
civil resultantes do fornecimento do produto;  
 
19.2.2. O contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da 
contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.  
 
20- DAS SANÇÕES 
 
20.1 Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, o CONTRATANTE poderá garantida 
a defesa prévia da CONTRATADA, rescindir o contrato, e, segundo a gravidade da falta cometida, 
aplicar as seguintes penalidades: 
 

a) advertência; 
b) multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso e por ocorrência 

de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste edital, até o máximo de 10% (dez por 
cento) sobre o valor total da contratação, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, 
uma vez comunicados oficialmente; 

c) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação no caso 
de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias; 

d) suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a 
Estância Turística de Ouro Preto do Oeste - RO por um prazo não superior a 02 (dois) anos; 

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição, ou até que seja promovida a sua 
reabilitação pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, que será concedida sempre que a 
CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 
sanção aplicada com base na alínea anterior. 

 
20.2.  Conforme o disposto na Lei Federal 10.520 de 2002, quem convocado dentro do prazo de 
validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação 
falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a 
que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 
 
20.3 - A CONTRADADA estará sujeita às penalidades tratadas na condição anterior pelo 
descumprimento dos prazos e condições previstas neste Termo de Referência; 
 
20.4 - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita no que couber às demais 
penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/1993; 
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20.5 - Comprovado o impedimento ou reconhecida à força maior, devidamente justificado e aceito 
pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas; 
 
20.6 - No caso de não haver a entrega do produto por três vezes num período de trinta dias 
consecutivos, a CONTRATADA sofrerá as penalidades pelo não cumprimento do contrato, ou seja, 
em primeiro lugar advertência e no caso de reincidência, multa e rescisão do contrato; 
 
20.7 - A recusa sem motivo justificado da licitante vencedora em aceitar ou retirar o termo de contrato 
dentro do prazo estabelecido, caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a 
as penalidades aludidas neste Contrato; 
 
20.8 - O valor das multas aplicadas será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo 
CONTRATANTE, ou, quando for o caso, cobradas judicialmente; 
 
20.9 - Para aplicação das penalidades, a CONTRATADA será notificada para apresentação de 
defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação; 
 
20.10 - As penalidades previstas nas alíneas "a" e "d" do subitem 20.1, poderão ser aplicadas 
cumulativamente com a penalidade prevista na alínea "b" e “c” do mesmo subitem; 

 
20.11 - As sanções somente poderão ser relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e a 
justificativa só será aceita quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e 
comprováveis, a critério da autoridade competente, e, desde que formuladas no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis da data em que a CONTRATADA tomar ciência por qualquer meio idôneo. 
 
21- DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS 
 
21.1.1. A Administração convocará o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da lei 8.666/93; 
 
21.1.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado 
pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo, justificado aceito pela Administração; 
 
21.1.3. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não 
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o 
ato convocatório, ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 da lei. 
 
21.1.4.  O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato; 
 
21.1.5. E obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 
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21.1.6. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 
avençadas e as normas da Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total 
ou parcial; 
 
21.1.7. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados; 
 
21.1.8 O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 
 
21.1.9. O contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato. 
 
21.1.10. A inadimplência do contratado com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais 
não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento. 
 
22 – DO FORO 
 
22.1. Para dirimir questões emergentes desta licitação fica eleito o Foro de Ouro Preto do Oeste-RO, 
com renúncia expressa a qualquer outro. 
 
23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
23.1. É facultado a pregoeira, auxiliado pela equipe de apoio, proceder, em qualquer fase da licitação, 
às diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
 
23.2. A apresentação de proposta de preço implica na aceitação plena e total das condições deste 
certame, sujeitando o licitante às sanções previstas nos artigos 86 a 88, da Lei nº 8.666/93. 
 
23.3. Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados 
pela pregoeira e membros da equipe de apoio, servidores da Câmara Municipal da Estância Turística 
de Ouro Preto do Oeste-RO. 
 
23.4. Os casos omissos serão resolvidos pela pregoeira, que decidirá com base na legislação em 
vigor. 
 
23.5. A Câmara Municipal da Estância Turística de Ouro Preto do Oeste-RO, não aceitará, sob 
nenhum pretexto, a transferência da responsabilidade do vendedor a terceiros, sejam estes 
fabricantes, técnicos ou quaisquer outros. 
 
23.6. A Câmara Municipal da Estância Turística de Ouro Preto do Oeste-RO se reserva o direito de 
anular ou revogar a presente licitação, total ou parcialmente, por ilegalidade ou interesse público, sem 
que caiba indenização de qualquer espécie. 
 

Estância Turística de Ouro Preto do Oeste - RO, 08/03/2017. 
 

 
 



 

ESTADO DE RONDÔNIA 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE 

CPL – Comissão Permanente de Licitação 

Av. Gonçalves Dias nº. 4236, Bairro União CEP 76920-000 

Tel. (69) 3461-2291/(69) 3461-1090 

CNPJ: 05.705.777/0001-75 

 

PREGÃO Nº. 003/CPL/2017, NA FORMA ELETRÔNICA, TIPO MENOR PREÇO  
PROCESSO Nº 056/DAC/CMETOPO/2017  

 

 

Diane Alves dos Santos 
Pregoeira/CPL 

 Página 14 
 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
1. INTRODUÇÃO: 
 

Trata-se aquisição de MATERIAL PERMANENTE e de MATERIAL DE 
CONSUMO, para atender as necessidades da Câmara da Estância Turística de Ouro Preto do 
Oeste para atender ao setor de Informática e ao setor Administrativo desta Casa Legislativa. 
 
2. JUSTIFICATIVA: 
 

Justificamos a necessidade da aquisição de Material Permanente e de Consumo 
para suprir as necessidades da Câmara da Estância Turística de Ouro Preto do Oeste para dar 
continuidade no andamento e desenvolvimento dos serviços desta Casa. 
 
3. OBJETO: 
 

Desta forma solicitamos a aquisição dos materiais abaixo especificados conforme 
solicitação Câmara Municipal de Ouro Preto do Oeste: 

Tabela 1: Relação de materiais, suas especificações detalhadas (contendo imagens 
do produto e características próprias) e quantidades: 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DESCRIÇÂO QTD. 

 

01 

Gaveteiro de Arquivos para 

Escritório 

 

 

Gaveteiro de Arquivos para Escritório: 

-4 (quatro) gavetas 

-Fechamento com chave 

-Com Rodas 

-Material: MDP 

-Estrutura (Cor): Preto 

-Gavetas (Cor): Teca 

 

Tamanho: 

Altura: 65 cm 

Largura: 48 cm 

Profundidade: 44 cm 

3 und. 

 

02 
Organizador de Cabos Espiral. 

 

 

- Tubo espiral organizador de cabos; 

- ½ polegada de diâmetro (12,7mm); 

- Caixa com 50 metros; 

- Cor: Preto. 

1 Caixa 

 

03 

 

Toner Original de Alto Rendimento 

para impressora HP M521dn 

 
 

 

Toner laser preto, original, genuíno, de alto rendimento 

(12.500 páginas) para impressora HP M521dn. 

 

2 und. 
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04 

 

Toner Original de Alto Rendimento 

para Impressora HP M426fdw 

 

Toner laser preto, original, genuíno, de alto 

rendimento (9.000 páginas) para impressora HP 

M426fdw. 

 

6 und. 

05 
Teclado Multimídia Slim USB 
 

 

 

- 18 Funções multimídia 

- Teclas slim 

- Apoio de pulso integrado 

- Teclas macias e silenciosas 

- Cabo de 1,2 (um virgula dois) metros 

- Cor preta 

 

5 und. 

06 

 

Bateria CSB HR1221W F2 

(Original do No-Break APC Smart 

UPS RT 6000) 

 

 

 

Bateria Original (CSB HR1221W F2) para No-Break 

APC Smart UPS RT 6000: 

-12Vdc; 

-5Ah; 

-Selada e Livre de Manutenção; 

-Altura: 10 cm; 

-Largura: 8,7 cm; 

-Profundidade: 6,7 cm; 

-Garantia de 1 anos. 

 

16 und. 

07 
Tablet 9 Polegadas 

 

Processador: Quad Core 1.2GHz; 

 

Memória Ram: 1GB; 

 

Memória de armazenamento: 8GB expansível; 

 

Tela: Tamanho: 9 polegadas widescreen; 

Resolução: 800x480; Ângulo de visão: 160º; 

Toque: Touch Screen Capacitiva; 

 

Sistema Operacional: Android 4.4; 

 

Câmeras: Frontal 0.3 MP; Traseira 2.0 MP; 

 

Bateria: 3500MAh; 

 

Conexões: Wi-Fi 802.11 b/g/n; Micro-USB (cabo 

Incluso); Fone de ouvido; Micro SD até 32GB; 

Alimentação Bivolt(110/220v, carregador Incluso); 

 

Cor: Preto 

 

Garantia: 12 Meses. 

 

13 und. 
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Capa de Suporte e Proteção 

   Com capa de couro sintético preto que serve 

como suporte de mesa e proteção para o tablet. 

08 
Bateria 9V Alcalina 

 

- Bateria de 9 Volts, alcalina. 

 

2 und. 

09 

Bateria Selada VRLA 12V 2,3Ah 

F187 UP1223 

 

 

- Bateria Selada VRLA; 

- 12 Volts; 

- 2,3 Ampéres; 

- Modelo UP1223; 

- Dimensões: 

- Altura: 6,60cm; 

- Largura: 3,50cm; 

- Profundidade: 17,90cm. 

1 und. 

10 Carriola de mão 

- Caçamba em aço 

- Capacidade 50 L 

- Pneu de qualidade com câmara de ar 

1 und. 

11 Cavadeira Articulada 

Cabo: em madeira de boa qualidade com 170 cm 

de altura 

Garra: em aço carbono, com pintura eletrostática a 

pó, para, além de melhorar o aspecto visual, 

proporciona maior resistência a oxidação. 

 

1 und. 

12 Pá de bico  

Cabo: de madeira com 71 cm de altura 

Bico: em aço de carbono e pintura eletroestática a 

pó, para, além de melhorar o aspecto visual, 

proporciona maior resistência a oxidação 

1 und. 

13 Enxadão largo 

Enxada: forjada em aço especial com 15 cm de 

largura 

Cabo: de madeira com 150 cm de altura 

1 und. 

14 Enxada larga  

Enxada: forjada em aço especial com 30 cm de 

largura 

Cabo: de madeira com 150 cm de altura 

1 und. 

15 
Tela LED Slim para Notebook 

Dell Inspiron 3442 

Para Notebook Dell Inpiron 3442; 

14 polegadas LED; Slim 

Código: HB140WX1-301 V4.0 

2 und. 

 
Tabela 2: Relação de valores de cada produto: 
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ITEM 
 

DISCRIMINAÇÃO QUAN 
 

UN. 
V. 

UNIT. 
V.TOTAL 
GLOBAL 

01 Gaveteiro de Arquivos para Escritório 3 UND. 557,65 1.672,95 

02 Organizador de Cabos Espiral. 1 CAIXA 338,49 338,49 

03 Tonner Original HP 55X 2 UND. 1.232,34 2.464,68 

04 Tonner Original HP 26X 6 UND. 1.376,46 8.258,76 

05 Teclado Multimídia Slim USB 5 UND. 115,45 577,25 

06 
Bateria CSB HR1221W F2 (Original do 
No-Break APC Smart UPS RT 6000) 

16 UND. 197,43 3.158,88 

07 Tablet 9 Polegadas 13 UND. 502,74 6.535,62 

08 Bateria 9V Alcalina 02 UND. 49,64 99,28 

09 
Bateria Selada VRLA 12V 2,3Ah F187 
UP1223 

01 UND. 125,04 125,04 

10 Carriola de mão 01 UND. 103,34 103,34 

11 Cavadeira Articulada 01 UND. 84,10 84,10 

12 Pá de bico  01 UND. 28,59 28,59 

13 Enxadão largo 01 UND. 25,25 25,25 

14 Enxada larga  01 UND. 38,39 38,39 

15 Tela LED Slim para Notebook Dell 02 UND. 513,34 1.026,68 

TOTAL 24.537,30 

    Obs: Os valores ofertados não poderão exceder aos valores médios apresentados acima. 

 
4. FORNECIMENTO  
 
4.1- A Contratada após a Homologação na imprensa oficial do Município e receber a nota de 
empenho, obriga-se, entregar conforme as necessidades da Câmara Municipal de Ouro Preto 
do Oeste, na quantidade total estabelecida na Nota de Empenho no prazo máximo de 15 
(quinze) dias, contados a partir do recebimento do empenho pela contratada. 
 
5. LOCAL DE ENTREGA 
 
5.1- A entrega deverá ocorrer atendendo as especificações da nota de empenho da Câmara 
Municipal de Ouro Preto do Oeste. Deverão ser entregues, em horário de funcionamento, de 
segunda a sexta feira, das 07h30 até as 13h30, exceto nos dias de feriados; no Almoxarifado da 
Câmara Municipal de Ouro Preto do Oeste. 
  
6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 
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6.1- Os Materiais de Consumo deverão ser entregues, em horário de funcionamento de segunda 
a sexta feira, das 07h30 até as 13h30, exceto nos dias de feriados, no Almoxarifado da Câmara 
Municipal de Ouro Preto do Oeste. 
  
6.2- No ato da entrega o responsável emitirá TERMO DE RECEBIMENTO relacionando todos 
os itens recebidos; 
 
6.3- Nos casos de especificação diferente do solicitado, verificados pela inspeção da Câmara 
Municipal de Ouro Preto do Oeste, esta deverá ser substituída por outra com as mesmas 
características, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, a contar da data de realização da 
inspeção; 
 
7. PAGAMENTO 
 
7.1- O pagamento do preço ajustado será efetuado após a entrega dos Materiais de Expediente, 
acompanhados com a nota fiscal conforme a especificação da Nota de Empenho entregue 
devidamente certificado e apresentação das CND’s do FGTS E INSS atualizadas. 
 
8. PROGRAMAÇÃO E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
  
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO 
OESTE 
PROGRAMAÇÃO: 01.031.0001.2001 
ELEMENTO: 4490.52.00.00.00 e 3390.30.00.00.00 
RECURSO: PROPRIO 
 

 Ouro Preto do Oeste/RO, ............/............................./2017 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nathielly Christina de Fatima 

Dir. Almoxarifado e Compras 

Port. nº.017/GP/CMOPO/RO 
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ANEXO II – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO 

 

 

          Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.  

Art. 42. Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas 
de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato.  

Art. 43.  As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames 
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.  

§ 1o  Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 
2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e  

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

§ 2o  A não regularização da documentação, no prazo previsto no § 1o deste artigo, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 8,1 da Lei no 
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação”. 

1 - CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO 

Para habilitarem-se no certame, os interessados deverão apresentar os documentos abaixo: 
 

1.1 . Habilitação Jurídica 
 
1.1.2. A HABILITAÇÃO DA LICITANTE CONSISTIRÁ NA APRESENTAÇÃO DOS SEGUINTES 
DOCUMENTOS:  
 

01 Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

02 

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de Documentos de eleição de seus administradores, com a 
comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das 
respectivas alterações, caso existam. 

03 
Documento pessoal do sócio administrador ou procurador da empresa (nesse caso 
acompanhado da Procuração), com a respectiva assinatura na proposta e 
declarações.    

04 
Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa 
da União. 

05 Certidão Negativa de Tributos Estaduais (fins de licitação); 

06 
Certidão Negativa de Tributos Municipais, do domicílio ou sede da licitante, expedida 
pelo órgão competente. 

07 Certificado de Regularidade do FGTS (CRF). 
08 Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo Distribuidor do Foro ou 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
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Cartório da sede da licitante. 
09 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS 

10 
Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma 
do § 2º do artigo 32 da Lei 8.666/93 (ver modelo conforme Anexo III). 

11 
Declaração de que a empresa licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º 
da Constituição Federal (ver modelo conforme Anexo IV). 

12 Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (Anexo IX). 

 

 
Observação: As certidões antes emitidas pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, são 
atualmente emitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, sendo exceção somente o 
caso de Contribuinte Individual. A DRS-CI (Declaração de Regularidade de Situação do Contribuinte 
Individual) será fornecida exclusivamente pelo INSS. 
Link (http://www.receita.fazenda.gov.br/previdencia/cnd/) 
 

1.3. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, ou por qualquer 
processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda em cópia simples, a 
ser autenticada pela Pregoeira e/ou sua Equipe de Apoio, mediante conferência com os originais. As 
cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis. 

1.3.1. Sugere-se que as cópias apresentadas já venham autenticadas por cartório, com vistas à 
agilizar os procedimentos de análise da documentação. 

1.4. A Pregoeira reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da 
licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para 
atendimento. 

1.5. A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante, sendo 
assegurado os direitos previsto na legislação pertinente. 

1.6. Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ e 
respectivo endereço referindo-se ao local da sede da empresa licitante. Não se aceitará, portanto, 
que alguns documentos se refiram à matriz e outros à filial ou empresa da qual a licitante seja 
sucessora por qualquer processo de alteração societária. 

1.7. Os licitantes deverão observar se as classificações do CNPJ da empresa, são condizentes 
com as especificações do objeto a ser licitado, consultando o CNAE (Classificação Nacional 
de Atividades Econômicas), através do link http://www.cnae.ibge.gov.br/. Caso não conste 
autorização específica para comercialização do produto ou prestação do serviço solicitado, a 
Administração interpretará que o licitante teve a intenção de frustrar o caráter competitivo do 
procedimento licitatório, ficando sujeito à pena prevista no Art. 90, da Lei 8.666/93. 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.receita.fazenda.gov.br/previdencia/cnd/
http://www.cnae.ibge.gov.br/
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ANEXO III – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 
 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 003/CPL/2017      

 

                                                 

 

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº (...), sediada (Endereço Completo), declara, sob as penas da Lei, 

que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente 

da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

(Local e Data) 

______________________________________________ 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada 

com o número do CNPJ. 
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES 

 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 003/CPL/2017 

 
 
 
 

 

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) Declaro que não possuímos, em 

nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que 

altera a Lei nº 8666/93. 

 

(Local e Data) 

 

 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 

 

 

OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada 

com o número do CNPJ. 

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa 

condição. 
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ANEXO V – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICRO 

EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DO LICITANTE SER UMA ME 

OU EPP) 

 

 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 003/CPL/2017    

 
 

                                                 

 

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) Declaro(amos) para todos os fins 

de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão, que estou(amos) 

sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei 

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.  

 

 

 

 

 

(Local e Data) 

 

 

 

 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
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ANEXO VI – CARTA PROPOSTA PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL 

 

Ao (órgão)  

Prezados Senhores, 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/CPL/2017 – Comissão de Licitação/Pregão  

 

CARTA PROPOSTA DE FORNECIMENTO 

 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, 

que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 

 

ÍTEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. VALOR UN TOTAL R$ 

      

VALOR TOTAL R$  

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

 RAZÃO SOCIAL: 

  CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

  REPRESENTANTE E CARGO: 

  CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:  

  ENDEREÇO e TELEFONE: 

  AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA 

 

2. CONDIÇÕES GERAIS 

2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente 

licitação. 

 

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 

Deverá ser cotado, preço do Item, de acordo com o Anexo I do Edital. 

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão. 

PROPOSTA: R$ (Por extenso) 

O Prazo de Entrega de todo o objeto conforme item nº 13 do Edital. 

OBS: O valor global do lote e o valor de cada ítem que o compõe, deverão estar abaixo da 

média de preços especificada no Edital e no Termo de Referência. 

 

2.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais 

como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o 

fornecimento.  

LOCAL E DATA 

ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE 

(OBS.: REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 
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ANEXO VII – TERMO DE ADESÃO 

 

 

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO SITE (PORTAL DE 

COMPRAS PUBLICAS). AUTORIZAÇÃO PARA REPRESENTAÇÃO EM PREGÕES 

 
 

Autorização para Representação em Licitações 

Nome: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: 
CNPJ/CPF: 
Inscrição estadual: 
Telefone comercial: 
E-mail: 

Representante legal:  

CPF: RG: Telefone: 

 
Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao 
Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações www.portaldecompraspublicas.com.br. Do qual 
declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem. 
São responsabilidades do Licitante: 
 
I. tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos 

quais venha a participar; 
II. observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para 

fins de habilitação nas licitações em que for vencedor; e 
III. observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas demais 

normas e regulamentos expedidos pelo sistema PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, dos quais 
declara ter pleno conhecimento. 

 
O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação, conforme previsto nos 
normativos expedidos pelo sistema de licitações PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e/ou nos editais 
de licitação dos quais venha a participar:  
 
I. declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital; 
II.  apresentar lance de preço; 
III. apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo pregoeiro; 
IV. solicitar informações via sistema eletrônico; 
V. interpor recursos contra atos do pregoeiro; 
VI. apresentar e retirar documentos; 
VII. solicitar e prestar declarações e esclarecimentos; 
VIII. assinar documentos relativos às propostas; 
IX. emitir e firmar o fechamento da operação; e 
X. praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, 

que não poderá ser substabelecido. 
 
 

http://www.cidadecompras.com.br/
http://www.cidadecompras.com.br/
http://www.cidadecompras.com.br/
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Corretora:   

Endereço:  

CNPJ:  

 
O presente Termo de Adesão é válido até __/__/____, podendo ser rescindido ou revogado, a 
qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades 
assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios em andamento.  
 
 
Local e data: 
  
 
______________________________________________________________________ 

(assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 
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Anexo ao Termo de Adesão ao Sistema de Licitações PORTAL DE COPRAS PUBLICAS  
(Licitante) 

 

Indicação de Operadores (licitante direto) 
Licitante: 
CNPJ: 
Operadores 
1 Nome: 
 CPF:  Função:  
 Telefone: Celular: 
 Fax: E-mail: 
2 Nome: 
 CPF: Função:  
 Telefone: Celular: 
 Fax: E-mail: 

  
O Licitante reconhece que: 
 
I. a Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso 

exclusivo de seu titular, não cabendo ao Sistema de licitações PORTAL DE COMPRAS 
PUBLICAS a responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso 
indevido; 

II. o cancelamento de Senha ou da Chave Eletrônica poderá ser feito pelo Sistema de Licitações 
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, mediante solicitação escrita de seu titular, ou do 
representante legal da Licitante devidamente autorizado; 

III. a perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada 
imediatamente ao Sistema de Licitações PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, para o necessário 
bloqueio de acesso; e 

IV. o Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no 
sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros.  

 
Local e data: ___________________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________ 

(assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 
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ANEXO VIII – FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO 

 

 

Ficha Técnica Descritiva do Objeto 

Número do edital:  

Órgão comprador: 

Marca do produto:  

Especificação do produto:  

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): 

Preço inicial para o item (em R$):  

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de 
habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento 
convocatório (edital).  

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e 
Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 
de dezembro de 2006.  
[Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
(ME/EPP.) 
Data: 

   
Observação: por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante.  
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ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

À 
Câmara Municipal da Estância Turística de Ouro Preto do Oeste  
Processo administrativo nº 056/2017  
Ref. Edital de Pregão Eletrônico nº. 003/CPL/2017 
 
 
 
 A signatária da presente _______________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o 
número ___________________, estabelecida à Rua __________________________________, pela 
presente DECLARA para todos os fins de lei e direitos que encontra-se em condições plena de dar 
cumprimento aos requisitos de habilitação, nos termos do art. 4. VII, da Lei 10.520 de 17/07/2002. 
 
 
A presente é emitida nesta data sem quaisquer ressalvas e/ou emendas a qualquer título. 
 
 

Ouro Preto do Oeste, ___ de ___________ de _____ 
 
 

________________________________ 
Empresa Proponente 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


