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PREGÃO Nº 009/2007
Regido pela Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto Municipal nº 9.733/2005/ PMPV, subsidiariamente, pela Lei nº
8.666/93.

Contratação de empresa especializada para o fornecimento e transporte de material de
consumo, (CAP-20, CM-30 E RR-2C), para atender a Secretaria Municipal de Obras /SEMOB,
de acordo com as especificações constantes do Edital e seus anexos.

Objeto

PREGÃO PRESENCIAL
SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DA DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO

Data: 20/03/2007

Local:

Horário: 08:30 horas
Secretaria Municipal de Administração SEMAD/CPL/PVH,
Rua Duque de Caxias, nº 181, Bairro Arigolândia.
Telefone: (69) 3901- 3065
Fax: (69) 3901 - 3066
Internet: www.portovelho.ro.gov.br
e-mail: cpl@portovelho.ro.gov.br

IRANEIVA SILVA COSTA
Pregoeira

Pregoeira
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2007
PROCESSO Nº 11.008/2007

1. PREÂMBULO
1.1 - O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, por intermédio da Secretaria Municipal Administração – SEMAD,
através de sua PREGOEIRA, designada pela Portaria no 464/2007, de 26/02/2007, torna público para o
conhecimento de todos os interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL,
do TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste edital e seus anexos, de conformidade com as
Leis 10.520/2002 e 8.666/93, e com o Decreto Municipal nº 9.733/2005. O objeto da presente é a Contratação
de empresa especializada para o fornecimento e transporte de material de consumo, (CAP-20, CM-30 E
RR-2C), para atender a Secretaria Municipal de Obras/SEMOB, de acordo com as especificações constantes do
Edital e seus anexos.
1.2 - Os envelopes contendo a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação definidos no objeto deste
Edital e seus Anexos, deverão ser entregues a Pregoeira na Secretaria Municipal de Administração - SEMAD,
sito à rua Duque de Caxias, nº 181, Bairro Arigolândia, nesta cidade de Porto Velho/RO, na Sala da
Comissão Permanente de Licitação – CPL, até o dia 20 de março 2007 as 08:30 horas.
1.3- Integram este ato convocatório os seguintes anexos:
a) ANEXO I – Quantitativo /Especificações;
b) ANEXO II – Modelo de Declaração quanto ao cumprimento às normas relativas ao trabalho do menor;
c) ANEXO III - Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação;
d) ANEXO IV – Minuta de Contrato
2. DO OBJETO
2.1 - O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa especializada para o fornecimento e
transporte de material de consumo, (CAP-20, CM-30 E RR-2C), para atender a Secretaria Municipal de
Obras/SEMOB, de acordo com as especificações constantes do Edital e seus anexos.
3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1- As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos recursos específicos
consignados no orçamento da Prefeitura do Município de Porto Velho para o exercício financeiro de 2007:
3.2- Programa: URBANIZAR Projeto Atividade/Op. Especial 11.01.15.451.075.2.145 – MANUTENÇÃO DA
MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA Elemento de Despesa: 3.3.9.0-30 Fonte: 100.0 Esfera: FIS.
4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
4.1 - Poderão participar deste Pregão empresas cadastradas ou não na Divisão de Cadastros de Fornecedores da
Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, OBS: O Registro Cadastral emitido pela Secretaria
Municipal de Administração, por intermédio da Divisão de Cadastro de Fornecedores, estando dentro do
prazo de validade, estabelecidos pelos respectivos órgãos emissores, substitui os documentos elencados nos
itens 12.2.1 a 12.2.4 e 12.3.1, 12.3.3 a 12.3.7, exceto o item 12.3.2 que deverá ser apresentado ao
pregoeiro(a) na abertura do certame devidamente regularizado, conforme disciplina § 3° do art. 32 da Lei
8.666/93.
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4.1.1 - Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas;
4.1.2 - A regularidade do cadastramento da licitante inscrito nesta Prefeitura será confirmada mediante consulta
junto a Divisão de Cadastro de Fornecedores - SEMAD, no ato da abertura do Envelope nº 2 – Documentos de
Habilitação;
4.1.3 - As empresas que já estiverem cadastradas nesta prefeitura, poderão providenciar a revalidação/atualização
de documentos inerentes ao cadastramento, no mínimo, 01 (um) dia útil antes da data designada para a realização
do certame junto à divisão de cadastro de fornecedores da SEMAD, ou apresentar a documentação de habilitação
dentro do envelope 02 atualizada e regularizada;
4.2 - Não será admitida nesta licitação a participação de empresas que possuam nos seus quadros, funcionários
ou servidores do MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, inclusive na condição de sócio ou dirigente, bem como as
enquadradas em quaisquer das hipóteses a seguir elencados:
a) se encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução ou liquidação;
b) que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre si, ou ainda,
quaisquer que seja sua forma de constituição;
c) que estejam com o direito de licitar e contratar com Administração Pública suspenso, ou que por esta
tenham sido declarada inidôneas;
d) estrangeiras que não funcionem no País.
4.3 - Pessoas Físicas e Consórcios de empresas não serão permitidos.
4.4 - O não comparecimento do Representante legal da Empresa Licitante, não impedirá que a mesma participe
normalmente do certame.
4.5 - Em nenhuma hipótese será concedido prazo adicional ou permitido para a inclusão ou apresentação de
documentos ou informações que devem constar os envelopes de habilitação ou proposta. A comissão se reserva
no direito de exigir em qualquer época ou oportunidade, a exibição de documentos ou prestação de informações
complementares que julgar necessários ao perfeito esclarecimento e comprovação da documentação apresentada,
além de proceder diligências e verificações, na forma da lei.
5. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
5.1 - No início da sessão, cada empresa licitante poderá credenciar apenas um representante, o qual deverá
identificar-se junto a Pregoeira, quando solicitado, exibindo a respectiva cédula de identidade ou documento
equivalente e comprovando, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de lances verbais, oferta
de descontos e para a prática dos demais atos do certame;
5.2 - Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o credenciamento através de
outorga por instrumento público de procuração ou particular, com firma reconhecida em cartório, com
poderes para formular ofertas e lances de preços, bem como, receber intimações, notificações, desistência
ou não de recursos, ou seja, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame;
5.3 - Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, deverá apresentar cópia
autenticada do ato de constituição da empresa ou ato de investidura que habilitem o representante, no qual
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
5.4 - Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues separadamente dos envelopes de
números 01 e 02;
5.5 - Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante;
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5.6 - A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 5.2 e 5.3. não implicará a exclusão da empresa
em participar do certame, mas impedirá o representante de manifestar-se na apresentação de lances verbais e
demais fases do procedimento licitatório, enquanto não suprida a falta ou sanada a incorreção;
5.7 - A licitante que não enviar à sessão o seu representante legal, ficará impedida de participar da fase
competitiva do PREGÃO, isto e, não poderá participar das fases livres, como também ficará impedida de interpor
recursos administrativos.
5.8 - Declarada aberta à sessão pela Pregoeira, o (s) representantes (s) da (s) licitante (s) apresentará (ao)
declaração dando ciência de que cumpre (m) plenamente os requisitos de habilitação (Anexo III) e entregará (ão)
os envelopes contendo a (s) proposta (s) de preços e os documentos de habilitação, não sendo aceita, a partir
desse momento, a admissão de novos licitantes.
6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO
6.1 - Os documentos de habilitação e as propostas de preços deverão ser entregues em 02 (dois) envelopes
distintos e separados, datilografados ou digitados, datados, carimbados e assinados em formulário próprio da
proponente, sem conter rasuras ou entrelinhas devidamente numeradas de modo a não conter folhas soltas, em
envelopes fechados e rubricados no fecho, conforme descrição abaixo:
a) Envelope 1 - Proposta de Preços
b) Envelope 2 - Documentos de Habilitação, composto pelos documentos de Habilitação exigidos no item
12, deste Edital.
6.2 - Os envelopes deverão conter, ainda em sua parte externa, os dizeres:

ENVELOPE 01 – PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREGÃO Nº 009/2007/CML/SEMAD/PVH.
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE

ENVELOPE 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREGÃO Nº 009/2007/CML/SEMAD/PVH.
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE
6.3 – Não serão aceitos documentos e propostas transmitido por Fax, Telegrama ou outra forma que
descaracterize o sigilo de seu conteúdo. Para efeito de remessa pelo Correio, os envelopes poderão ser
acondicionados em um único envelope, desde que em seu sobrescrito venha exposto seu conteúdo, que
identificará a Licitação a que se refere.
7. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES
7.1 - A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de
Habilitação será pública, dirigida por uma Pregoeira, em conformidade com este Edital e seus Anexos, no local e
horário determinados no item 1.2.
7.2 - A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
7.3 - Inicialmente, será aberto o Envelope 01 – Proposta de Comercial – e, após, o Envelope 02- Documentos de
Habilitação.
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7.4 - Uma vez abertos os envelopes de proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Pregoeira.
8. DA PROPOSTA DE PREÇOS
8.1 - Envelope 1 - Proposta de Preços deverá ser apresentada em uma via datilografada ou impressa,
preferencialmente no Formulário Padrão de Proposta-Quantitativo e especificações (Anexo I), redigida com
clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, sem alternativas, emendas,
rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante
legal da licitante;
8.2 - Na Proposta de Preços deverão constar, sob pena de desclassificação;
8.2.1 - Razão social da licitante, nº do CNPJ/MF, endereço completo, telefone, fax para contato e, se possível,
endereço eletrônico (e-mail), nº da conta corrente, agência e respectivo Banco;
8.2.2 - Nome, nº do CPF, nº da Carteira de Identidade, domicílio e cargo na empresa do signatário do contrato a
ser assinado;

8.2.3 - Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data
de sua apresentação;
8.2.4 - Declaração expressa e sob as penas da lei, de que, sagrando-se vencedora do certame,
a) Efetuar a troca/substituição, no prazo máximo de dez (10) dias úteis, de qualquer e material fornecido à
Prefeitura Municipal de Porto Velho/RO que, comprovadamente, estiver fora das especificações contidas na
proposta, ou em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, sem qualquer ônus adicional para o referido
Órgão;
b) Entregar os produtos que lhe forem adjudicados em rigorosa e estreita conformidade com as exigências e
condições estabelecidas no Edital do presente Pregão, notadamente em seu Anexo I (especificações) e, bem
assim, no decorrente do referido certame.
8.2.5 - Uma única cotação, com preços e totais por item em moeda corrente nacional (R$ 1,00), expressos em
algarismos e por extenso, sem previsão inflacionária. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais,
serão considerados os primeiros, entre os valores expressos em algarismo, será considerando este último;
8.3 - Os preços apresentados na proposta, devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e
indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros,
treinamento, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos;
8.4 - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados
que não tenham sido objeto de desclassificação no julgamento das propostas por apresentarem preço inexeqüível,
serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer
título, devendo o serviço ser executado sem ônus adicionais;
8.5 - A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos;
8.6 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as especificações e exigências do presente Edital, e
de seus Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
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9. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
9.1 - A Pregoeira procederá à abertura dos envelopes que contêm as propostas comerciais avaliando o
cumprimento das condições exigidas no edital;
9.2 - A Pregoeira classificará o autor da proposta de TIPO MENOR PREÇO POR ITEM e aqueles que tenham
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor
preço por item, para participarem dos lances verbais.
9.3 - Se não houver, no mínimo 3 (três) propostas de preços nas condições definidas na cláusula anterior, a
Pregoeira classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de 3 (três), para que seus autores
participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas;
9.4 - Caso duas ou mais propostas comerciais em igualdade de condições ficarem empatadas, será realizado
sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação dos lances.
9.5 - A Licitante que desistir de sua proposta escrita está sujeita às sanções administrativas previstas nestas
Instruções.
10. DOS LANCES VERBAIS:
10.1 - As licitantes classificadas terão a oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais, que deverão
ser formulados de forma sucessiva, com valores distintos e decrescentes, a partir da proposta comercial
classificada de maior valor e os demais lances, em ordem decrescente de valor;
10.1.1 - A pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas, a formular lances de
forma seqüencial, a partir do autor da proposta de MAIOR PREÇO POR ITEM e os demais em ordem
decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços;
10.1.2 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lance em relação aos
demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances;
10.1.3 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores a proposta de TIPO
MENOR PREÇO POR ITEM;
10.1.4 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da
formulação de lances;
10.1.5 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a etapa
de lances na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado;
10.2 - A Pregoeira poderá negociar com autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço;
10.3 - Após a negociação se houver, o pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo
motivadamente a respeito;
10.4 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a Licitante desistente às penalidades
legais e às sanções administrativas previstas nestas Instruções;
10.5 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na exclusão do
licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de
posterior ordenação das propostas;
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10.6 - Casos não se realizem lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta escrita e o valor
estimado para a contratação.
11. DO JULGAMENTO
11.1 - O critério de julgamento será exclusivamente o de TIPO MENOR POR ITEM, para os itens licitados;
11.2 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da
primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito;
11.2.1 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor
preço e o valor estimado da contratação;
11.2.2 - Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu preço seja
compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita;
11.3 - Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação
do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias;
11.4 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor, sendo-lhe
adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta;
11.5 - Se a oferta não for aceitável ou se a Licitante desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira
examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificação da habilitação da
Licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda as
Instruções, sendo a respectiva Licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame;
11.6 - Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, a Pregoeira poderá negociar para que seja obtido um
melhor preço;
11.7 - Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as
ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pela Pregoeira, Equipe de Apoio, e pelos licitantes;
11.8- Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao pregão, a Pregoeira
devolverá aos licitantes, julgados desclassificados no certame, os envelopes "DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO" inviolados, podendo, todavia, retê-los até o encerramento da licitação.
12. DA HABILITAÇÃO
12.1 Os Documentos exigidos para Habilitação, deverão estar contidos no Envelope nº 02, na sua forma
original, por qualquer processo de cópia autenticado por Cartório competente, ou ainda, autenticados por
servidor pertencente as CEL´S/CPL/SEMAD, quando da abertura do envelope 02, mediante apresentação
e conferência dos originais. Os documentos de habilitação são abaixo discriminados:
12.2 - Para comprovação da habilitação jurídica:
12.2.1 – Cópia da cédula da identidade do (s) sócio (s) gerente (s) ou diretor (es) responsável (eis) pela assinatura
do futuro contrato;
12.2.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual;
12.2.2 - Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, em se
tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações, acompanhadas de documentos de eleição de
seus administradores;
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12.2.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;
12.2.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País,
e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim
o exigir;
12.3 - Para comprovação da regularidade fiscal:
12.3.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
12.3.2 - Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, se houver, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
12.3.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão conjunta de
débitos relativos a tributos federais e a Divida Ativa da União, Certidão Negativa ou Certidão Positiva com
efeitos Negativo;
12.3.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão Negativa de
Débitos e Tributos Estaduais com finalidade específica para participar de licitação junto a órgãos públicos,
expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente;
12.3.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão Negativa de
Tributos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente;
12.3.6 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS), demonstrando
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
12.3.7 - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
12.4 - Para comprovação da qualificação econômica - financeira:
12.4.1 - As licitantes terão que apresentar Balanço Patrimonial e Demonstração Financeiras do último Exercício
Social já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, tais documentos terão que obedecer aos requisitos
formais de elaboração estabelecidos em lei e os indicados pela Ciência Contábil e estarem devidamente
registrados e autenticados pela Junta Comercial, e deverão conter assinatura do Administrador da Firma e do
Contabilista.
12.4.2 – Todos os Balanços Patrimoniais apresentados na documentação de habilitação terão que estar
rigorosamente de acordo com as regras estabelecidas na Instrução Normativa nº 102 de 25 de abril de 2006, do
Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC.
12.4.3 – Para comprovar a boa situação financeira as Licitantes, terão que apresentar junto com o Balanço atual e
as Demonstrações Financeiras, e Análise devidamente assinado pelo Contabilista responsável, dos seguintes
índices:
LG

=

SG

=

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
Ativo Total
_____
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
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LC

=

Ativo Circulante ______
Passivo Circulante

A licitante deverá apresentar, além de índices LC, LG SG igual ou maior que 1 (um), um patrimônio líquido
mínimo de 10% (dez por cento) do valor total da contratação estimada em R$ ------------- (), nos termos do § 2º e
3º do Artigo 31 da Lei 8.666/93.
12.4.4 – As licitantes deverão apresentar Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo
Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, expedida no domicílio da pessoa física com data de expedição
limitada a 60 (sessenta) dias.
12.4.5 – No caso de empresas de Capital Aberto, cópia autenticada do balanço patrimonial e demonstrações
financeiras, publicadas no Diário Oficial do Estado, e se houver, no Diário Oficial do Município da sede da
empresa;
12.4.6 - No caso de empresas de Capital Fechado, cópia das páginas do Livro Diário contendo o termo de
abertura, balanço patrimonial, demonstrações contábeis e termo de encerramento, com o competente termo de
autenticação da Junta Comercial.
12.5 - Para comprovação da qualificação técnica:
12.5.1 - Declaração da licitante que tomou conhecimento de todas as informações e condições para o
cumprimento das obrigações da quantidade cotada do objeto da licitação. A não apresentação desta declaração
será entendida pela pregoeira como concordância com teor deste edital.
12.6 – Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal:
12.6.1 - Declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito) anos, em
horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda em qualquer trabalho
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, conforme o modelo
do Anexo II;
12.7 - Caso a licitante não atenda as exigências de habilitação nos termos de art. 4º inciso XIII, da Lei
10.520/17/07/2002, será declarada inabilitada por ato da Pregoeira após o devido registro em ata.
13. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
13.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o edital do Pregão;
13.2-

Caberá a pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 01 (um) dia útil;

13.3 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, poderá ser designada nova data para a realização do certame.
14. DOS RECURSOS
14.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de
recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os
demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;
14.2 - 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;
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14.3 - O recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo;
14.4 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;
14.5 - Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante
vencedor;
14.6 - Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Coordenadoria
Municipal de Licitação, da Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, sito à Rua Duque de Caxias, nº
181- Bairro Arigolândia Telefone: (69) 3901-3065 – Porto Velho/RO.
15 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
15.1 - Inexistindo manifestação recursal, a Pregoeira adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, com a
posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente;
15.2 - Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
Autoridade Competente homologará a adjudicação e determinará a contratação, no prazo previsto neste edital.
16. FORMA DE ENTREGA
16.1- – O prazo para entrega do material do objeto da licitação, será imediato, após a assinatura do contrato e a
emissão da nota de empenho à contratada, em documento que será emitido pela Secretaria Municipal de OBRAS
- SEMOB;
16.2 - Os materiais serão entregues com periodicidade quinzenal, dependendo da capacidade de armazenamento e produção
da Secretaria Municipal de Obras, e recebidos por uma comissão designada pelo Secretário.
16.3 – Feita á entrega pela contratada, a contratante, por intermédio da Comissão de
recebimento, realizará de imediato,
os exames necessários para aceitação/aprovação do material de modo a comprovar que o mesmo atende as especificações
estabelecidas no Edital, conforme descrito na proposta vencedora;
16.4 - Por ocasião da entrega dos materiais, caso seja detectado que os materiais não atendem as especificações
do objeto licitado, poderá a Administração rejeitá-lo, integralmente ou em parte, obrigando-se a licitante a
substituir o material de imediato;
16.5 Os materiais licitados, deverão ser entregues no Pátio da Secretária Municipal de Obras – SEMOB.
Localizado à Rua: Mario Andreazza, Bairro JK II.
17. DAS CONDIÇÕES DE FATURAMENTO/ PAGAMENTO
17.1 - Após o recebimento definitivo do fornecimento e transporte dos materiais de consumo (CAP-20, CM-30
E RR-2C) o processo será instruído com a respectiva Nota Fiscal/Fatura devidamente certificada pelo setor
competente ou documento equivalente com registro de despesas devidamente liquidada, observando-se ainda, o
cumprimento integral das disposições contidas neste Edital, após o que os autos serão encaminhados a SEMFAZ,
para fins de pagamento;
17.2- Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ efetuará o pagamento em até 10 (dez) dias úteis contados da
data da liquidação da despesa.
173 - Por ocasião do pagamento, a SEMFAZ, deverá observar se a contratada mantém todas as condições
jurídicas que habilitaram o certame, ou seja, a comprovação de se encontra quites junto a Fazenda Nacional,
Estadual, Municipal e com o INSS e o FGTS.
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18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente,
dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando-se às penalidades aqui estabelecidas;
18.2 - O descumprimento total ou parcial do contrato, sujeitará a CONTRATADA às seguintes penalidades:
18.2.1 - Advertência;
18.2.2 - Multas:
18.2.3 - No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto licitado, será aplicável à CONTRATADA
multa moratória de valor equivalente a 2% do valor contratual;
18.2.4 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura do Município de Porto Velho poderá, garantida
a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no artigo nº 87 da Lei nº 8.666/93, sendo que no
caso de multa esta corresponderá a 2% sobre o valor total do contrato limitado a 10% do valor contratual;
18.2.5 - Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a contratada ceder o contrato, no todo ou em
parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização da contratante, devendo reassumir o contrato no prazo máximo
de 15 (quinze) dias, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais;
18.2.6 - Suspensão do direito de participar em licitações/contratos de qualquer órgão da administração direta ou
indireta, pelo prazo de até 2 (dois) anos quando, por culpa da CONTRATADA, ocorrer a suspensão, e se for o
caso, descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Município de Porto Velho, pelo prazo de 05 (cinco)
anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação
perante a autoridade que aplicou a penalidade;
18.2.7 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com órgãos da 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 contrato ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;
18.3 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do
interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.
19 - DA CONTRATAÇÃO
19.1 - A Contratação decorrente da presente Licitação, bem como suas alterações, ficará subordinado às normas
da lei federal 8.666/93 e suas alterações e será instrumentalizada por intermédio de contrato, conforme modelo
constante do Anexo IV do presente Edital;
19.2 - A adjudicatária deverá assinar o contrato, cujas cláusulas acham-se definidas no Anexo IV do presente
Edital, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de convocação para assinatura;
19.3 - O prazo concedido para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período,
quando solicitado pela parte, durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo
Município de Porto Velho-RO;
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19.4 - Poderá o Município de Porto Velho-RO, quando o convocado não aceitar ou não assinar o contrato, no
prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo
em igual prazo e nas mesmas condições de sua proposta, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação.
20- DO PRAZO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
20.1 - O presente contrato terá a vigência de 04 (quatro) meses, contados a partir da data da assinatura do
contrato.
21. - O ATRASO DE PAGAMENTO
21.1. Transcorrido o prazo estabelecido para fins de pagamento, o Município fica obrigado a atualizar os valores
do débito, tendo por base a data do adimplemento da obrigação até o efetivo pagamento, aplicando as
atualizações com base nos índices estabelecidos pelo Governo federal à época dos fatos.
22 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
22.1 - Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da documentação e da proposta
não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos;
22.2 - Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas de Preços como dos Documentos de
Habilitação apresentados na Sessão;
22.3 - É facultado a Pregoeira ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento promover diligência
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a
Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões;
22.4 - É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela depois de aberta a sessão do pregão;
22.5 - O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos conforme previsto no parágrafo 1º do art. 65 da Lei
8.666/93;
22.6 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento,
observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na CPL/SEMAD/PVH-RO;
22.7 - É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o fornecimento;
22.8 - O valor contratado será irreajustável nos termos da Legislação vigente;
22.9 - A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesses públicos, decorrentes de fato
superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado;
22.10 - A Pregoeira, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na
documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometa a lisura da licitação
sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo;
22.11 - Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a presente licitação serão
prestadas pela Pregoeira, cpl@portovelho.ro.gov.br
22.12 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e
seus Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito, ao Pregoeiro, no endereço Rua Duque de Caxias, nº 181 Bairro Arigolândia. Telefone: (69) 3901-3065– Porto velho/RO, até dois dias úteis antes da data de abertura do
PREGÃO;
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22.13 - Aos casos omissos aplicam-se às disposições constantes das Leis 10.520/2002 e 8.666/93 e no Decreto
Municipal nº 9.733/2005.

Porto Velho, 07 de março de 2007.

_________________________
IRANEIVA SILVA COSTA
PREGOEIRA
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ANEXO I
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
REF: PREGÃO Nº: 009/2007
DATA: 20/03/2007
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO MATERIAL

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

01

FORNECIMENTO
DILUÍDO CM-30

02
03

E

TRANSPORTE

UNID
DE

ASFALTO

QUANT

TON.

35

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CIMENTO
ASFALTICO CAP-20

TON.

375

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE RR-2C

TON.

60

MARCA

V. UNIT.

TOTAL

NOME DO REPRESENTANTE:

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL:

14

V.
TOTAL
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ANEXO II

(MODELO DE DECLARAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS AO
TRABALHO DE MENORES)

Declaramos, em atendimento ao previsto no edital de Pregão Presencial nº
____/2007, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) menor (es) de18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho menor (es) de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condição de aprendiz(es), a partir de 14 (quatorze) anos.

Local e data

___________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)

Observações:

- Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique a licitante;
- Se a licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa
condição.
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ANEXO III

(MODELO DE DECLARAÇÃO DANDO CIÊNCIA DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO)

Declaramos, em atendimento ao previsto no item 5.8 do edital de pregão presencial no
009/2007, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no presente
certame.

Local e data

___________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)
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ANEXO IV

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
CONTRATO DE AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE
CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS. QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,
POR
INTERMÉDIO
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB DE UM LADO
E
DO
OUTRO,
A
EMPRESA_______________________, PARA OS
FINS QUE ESPECIFICAM.

Aos dias do mês de do ano de dois mil e cinco, o MUNICÍPIO DE PORTO
VELHO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 05.903.125/0001-45, com sede
na Rua Dom Pedro II, Praça Padre João Nicoletti, nº 826, centro, neste ato representado pelo Excelentíssimo Sr.
Prefeito Municipal, ROBERTO EDUARDO SOBRINHO, brasileiro, casado, portador da cédula de
identidade nº 11833525/SSP/SP e do CPF nº 006.661.088-54, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS - SEMOB, representada pelo Sr. Secretário ___________, brasileiro, ______, portador da cédula de
identidade nº_____e do CPF nº______, doravante denominado CONTRATANTE, e a
Empresa________________, inscrita no CNPJ nº. ____________, com sede na__________, nº________,
Bairro_______, nesta Capital, neste ato legalmente representada pelo (a) Sr. (a)______________, brasileiro
(a),________, portador (a) da Cédula de Identidade nº____/SSP/___ e CPF nº_______, doravante denominada
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, que tem por finalidade estabelecer os direitos e
obrigações das partes na execução contratual, tudo de acordo com a legislação vigente, em especial a Lei nº
8.666/93 e alterações posteriores, resultante do procedimento licitatório na modalidade pregão nº _________, nos
termos do Parecer nº___/DA/PGM/2007, devidamente autorizado nos autos do Processo Administrativo
nº11.008/2007, mediante as cláusulas e condições seguintes:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1.1. Constitui objeto do presente contrato, a contratação de empresa especializada para o fornecimento e
transporte de material de consumo, (CAP-20, CM-30 E RR-2C), para atender a Secretaria Municipal de Obras
/SEMOB, de acordo com as especificações constantes do Edital e seus anexos.

Parágrafo Primeiro - Integram este documento contratual, como parte indissociável:
a) Parecer nº ___/DA/PGM/2007, às fls.___;
b) Processo Administrativo nº: 11.008/2007; fls. ___;
c) Proposta da CONTRATADA, fls. ___, constante dos autos;
Parágrafo Segundo – A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimo ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado.
2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
2.1 – O presente contrato será executado sob o regime de empreitada por preço por Item irreajustável.
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3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO:
3.1. O valor global da contratação é de R$_________ (_______________), para a execução de serviços ora
contratados com conclusão para _________.
4. CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
4.1. Os pagamentos referentes ao presente contrato, serão efetivados até o 5º (quinto) dia útil, contado da data da
liquidação da despesa, que se dará com a certificação do adimplemento das obrigações com relação a cada
serviço, fase da contratação, quando da apresentação da Nota Fiscal/Fatura referentes a execução de cada parcela
dos serviços contratados.
Parágrafo Primeiro - Transcorrido o prazo estabelecido no presente instrumento o Município fica obrigado a
atualizar os valores do débito, tendo por base a data do adimplemento das obrigações até o efetivo pagamento,
aplicando as atualizações com base nos índices estabelecidos pelo governo federal à época dos fatos.
Parágrafo Segundo – No texto da Nota Fiscal/Fatura deverão constar, obrigatoriamente as seguintes referências:
a) objeto do material de consumo
b) o número do processo que deu origem á contratação;
Parágrafo Terceiro – Havendo na Nota Fiscal/Fatura, ou outra circunstância que desaprove a liquidação e a
despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado até que a CONTRATADA adote as medidas
saneadoras necessárias;
Parágrafo Quarto - As atividades desenvolvidas, deverão ser certificadas pelos Chefes dos setores
contemplados com os serviços ou pela Assessoria Técnica da Secretaria Municipal De Obras - SEMOB;
Parágrafo Quinto – A CONTRATADA para fins de pagamento deverá comprovar que se encontra quite com
suas obrigações perante o INSS, FGTS e Tributos Municipais, Estaduais e Federais, bem como a SEMFAZ
deverá efetuar as retenções dos impostos devidos.
5. CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE DE PREÇOS:
5.1- O valor do presente contrato é irreajustável, nos termos da legislação vigente, considerando o prazo
contratual.
6. CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA:
6.1. O prazo de vigência do presente contrato de material de consumo será da data da assinatura do contrato
até...de 2007, podendo ser prorrogado, caso haja aumento dos quantitativos, dentro dos limites previstos em lei,
que será efetivado por intermédio de Termo Aditivo.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO:
7.1. O objeto da contratação será entregue da seguinte forma:
a) Periodicamente, para fins de verificação, da conformidade a entrega dos materiais, segundo os fins que
se destinam;
b) Definitivamente, após aprovação dos materiais entregues, objeto da contratação.
8. CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS:
8.1- As despesas decorrentes do presente contrato serão provenientes de recursos consignados no orçamento da
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB e correrão à conta da seguinte programação orçamentária:
Programa: URBANIZAR Projeto Atividade/Op. Especial 11.01.15.451.075.2.145 – MANUTENÇÃO DA
MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA Elemento de Despesa: 3.3.9.0-30 Fonte: 100.0 Esfera: FIS.
9. CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
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9.1. Compete à CONTRATADA:
a) Entregar, no prazo previsto entre a assinatura do contrato e o início da entrega dos materiais, um
minucioso exame das especificações, de modo que possa, em tempo hábil e por escrito, apresentar à
Fiscalização todas as divergências e dúvidas porventura encontradas, para o devido esclarecimento e
aprovação;
b) responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social, tributária e
trabalhista de seus empregados, bem como por todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos
noturnos, e ainda por todos os danos e prejuízos que, a qualquer, causar a terceiros em virtude da
execução dos serviços a seu cargo, respondendo por si e por seus sucessores;
c) reparar, corrigir, refazer 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 da má qualidade e
aplicação dos materiais empregados;
d) responsabilizar-se por quaisquer ações decorrentes de pleitos referentes a direitos, patentes e royalties,
face à utilização de técnicas, materiais, equipamentos, processos ou modelos na execução dos serviços
ora contratados;
e) conduzir a execução dos serviços em estrita conformidade com as especificações;
f) entregar os materiais, objeto da contratação, dentro do prazo estabelecido no presente contrato;
g) utilizar a metodologia e técnica necessária a execução do serviço, conforme suas peculiaridades.
9.2.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.2.1 - Atender prontamente à ordem de serviço/requisição dos materiais para executar os serviços indicados na ordem de
serviços/requisição; nos termos da proposta vencedora;
9.2.2 - Reparar de imediato todos os itens que apresentarem defeitos ou que estiverem fora das especificações do Edital;
9.2.3 - substituir quaisquer materiais que venham ficar defeituosos, sem ônus adicional;
10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
10.1. São obrigações do CONTRATANTE zelar pelo fiel cumprimento das obrigações pactuadas, pela prestação
de todas as informações indispensáveis a regular execução dos serviços, pelo pagamento oportuno das parcelas
devidas, custeando a publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial do Município – D. O. M.
10.1.2 Comunicar à empresa vencedora toda e qualquer ocorrência relacionada com os materiais utilizados;
10.1.3 - Efetuar o pagamento da empresa vencedora em conformidade ao estabelecido no Edital;
10.1.4 - Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que a empresa vencedora entregar fora das especificações do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES:
11.1. Ressalvados os motivos de força maior ou caso fortuito, que deverão ser devidamente comprovados pela
CONTRATADA, o MUNICÍPIO, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/93, aplicará as
seguintes multas:

a) multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso injustificado, para o
início da execução dos serviços;

b) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, caso seja comprovado a inadimplência
referente a qualquer parcela do serviço;
c) pela inexecução total, a CONTRATADA, além das sanções já previstas, estará sujeita a multa
compensatória de 10% (dez por cento) do valor global do contrato;
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d) as multas moratórias e compensatórias são autônomas, razão pela qual poderão ser aplicadas
cumulativamente;
e) a aplicação de quaisquer multas, será precedida da oportunidade da defesa.
12- CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO:
12.1. A inexecução total ou parcial, pela CONTRATADA, das obrigações estabelecidas no presente contrato
enseja a sua rescisão, resguardando-se ao CONTRATANTE o direito de promover contratações para a
conclusão dos serviços, sem prejuízo das demais medidas cabíveis.
12.2. Além de sua inexecução total ou parcial, constituem motivos para a rescisão deste contrato:
a)

O cumprimento irregular das cláusulas contratuais, inclusive o atraso em relação
aos prazos estabelecidos;
b) O atraso injustificado na entrega dos materiais sem justa causa e sem prévia
comunicação ao CONTRATANTE;
c) A subcontratação, cessão ou transferência, totais ou parciais, da empresa sem
prévia manifestação da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB;
d) A decretação de falência da empresa ou a instauração de insolvência civil;
e) A dissolução da sociedade ou falecimento dos sócios da CONTRATADA;
f) Razões de interesse público, justificadas e determinadas pela máxima autoridade
da esfera administrativa a que está subordinado a SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS - SEMOB;
g) Ocorrência de caso fortuito ou força maior impeditiva da execução do contrato,
regularmente comprovada nos autos.

12.3. O presente contrato poderá ser rescindido amigavelmente, no seu todo ou em parte, mediante lavratura de
termo nos autos, desde que conveniente para a Administração Municipal.
12.4. Os motivos e a disciplina de rescisão especificada nesta cláusula não afasta a incidência dos artigos 78, 79 e
80 da Lei 8.666/93, que serão aplicáveis em sua inteireza ao presente contrato.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PRERROGATIVAS:
13.1 São prerrogativas do CONTRATANTE:
Empreender unilateralmente, modificações nos termos do contrato, desde que
objetive atender ao interesse público, ressalvados os direitos da CONTRATADA;
Rescindir unilateralmente o contrato, por inexecução parcial, total ou na
ocorrência dos fatos elencados no art. 78 da Lei nº 8.666/93;
Rescindir o contrato amigavelmente por acordo entre as partes, desde que
conveniente ao interesses da Administração;
A rescisão contratual, deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada
da autoridade superior.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO:
14.1. O presente termo contratual está plenamente vinculado ao Parecer nº:____/DA/PGM/2007, fls.___; ao
projeto básico, de fls.__, e a proposta da CONTRATADA, fls.___, conforme documentos constantes nos autos.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA ENTREGA DOS MATERIAIS:
15.1. A entrega dos materiais, devem atender as disposições estabelecidas no Edital.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA:
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16.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte.
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS:
17.1. O presente contrato de material de consumo, será realizado sob a égide da Lei nº 8.666/93 e alterações
posteriores. Caso hajam dúvidas decorrentes de fato não contemplado no presente contrato, estas serão dirimidas
segundo os princípios jurídicos, aplicáveis a situação fática existente, preservando-se os direitos da
CONTRATADA, sem prejuízo da prevalência do interesse público.
18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA HABILITAÇÃO:
18.1. A CONTRATADA obriga-se a manter as mesmas condições que a habilitaram neste certame, até o total
cumprimento deste contrato.
19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO:
19.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Porto Velho/RO para dirimir dúvidas e controvérsias oriundas do
presente Termo.
20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA PUBLICAÇÃO:
20.1. Após a assinatura deste contrato, o CONTRATANTE providenciará a publicação do mesmo ou de resumo
no Diário Oficial do Município – D. O. M..
Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente contrato, que depois de
lido e achado conforme é assinado pelas partes e duas testemunhas que também os assinam, dele sendo extraídas
as cópias necessárias para seu fiel cumprimento, todas de igual teor e forma, devidamente certificadas pela
Procuradoria Geral do Município.
Porto Velho, _____ de _______de 2007.

ROBERTO EDUARDO SOBRINHO
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA
VISTO:
MÁRIO JONAS FREITAS GUTERRES
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
TESTEMUNHAS:
NOME:
CPF nº
RG nº

NOME:
CPF nº
RG nº
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2007
PROCESSO NÚMERO: 11.008/2007

Razão Social: _____________________________________________________________
CNPJ nº _________________________________________________________________
Endereço: ________________________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________________
Cidade: _______________ Estado: _____ Telefone: ______________ Fax: ____________
Pessoa para contato: _______________________________________________________
Recebemos da Comissão Permanente de Licitação o Edital e anexos completo.

Local: __________________, ___ de _____________ de 2007.

_________________________________
Assinatura – Nome completo por extenso
_________________________________
Função na Empresa
_________________________________
Tel. Contato/celular/fax/email.
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