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AVISO 

Recomendamos aos licitantes a leitura atenta às 

condições/exigências expressas neste edital e seus 

anexos, notadamente quanto ao credenciamento, 

objetivando uma perfeita participação no certame 

licitatório. 

Dúvidas: (69) 3641-2064 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N°.: 002/2021/CMAFO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 141/2021  

 PREGÃO ELETRÔNICO N°002/2021/CMAFO  

PROCESSO Nº. 141 /2021/CMAFO 

 

PREÂMBULO: A Câmara Municipal de Alta Floresta D’Oeste, pessoa jurídica de direito 

público, inscrita no CNPJ nº. 15.865.017/0001-89, com sede à Av. Bahia, 5703 – Bairro Cidade 

Alta, Alta Floresta D’Oeste – RO,  mediante Pregoeiro, designado pela Portaria nº 033 -DL-

2021, de 13/09/2021, torna pública a abertura da licitação na modalidade PREGÃO, na forma 

ELETRÔNICA, sob o nº 002/2021/CMAFO do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO, na 

forma de execução indireta tendo por finalidade a qualificação de empresas e a seleção da 

proposta mais vantajosa nos termos da Lei Federal 10.520 de 2002 do Decreto nº 10.024, de 

20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, da Instrução Normativa 

SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 

2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 

2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências 

estabelecidas neste Edital. 

 

A sessão inaugural deste PREGÃO ELETRÔNICO dar-se-á por meio do sistema eletrônico, 

na data e horário, conforme abaixo: 

www.licitanet.com.br (oficial). 

LOCAL: www.licitanet.com.br “Acesso ao Sistema” 

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ENCAMINHAMENTOS: 

Informações Complementares: O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados no site 

oficial supracitado, no site www.altaflorestadoeste.ro.leg.br (site alternativo) e na sede da 

Câmara Municipal de Alta Floresta D’Oeste/RO, sito à Av. Bahia, 5703, Bairro Cidade Alta, 

em dias uteis, em horário de expediente das 07:00 ás 13:00 horas.  

Pregoeiro: Leandro Dias Pereira 033-DL-2021 

E-mail: cpl@altaflorestadoeste.ro.leg.br 

Fone:(69) 3641-2064 

Pregoeiro: Leandro Dias Pereira 033-DL-2021 

Portaria nº 033 - DL-2021 

 

1. – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

http://www.licitanet.com.br/
http://www.licitanet.com.br/
http://www.altaflorestadoeste.ro.leg.br/
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www.licitanet.com.br (oficial). 

LOCAL: www.licitanet.com.br “Acesso ao Sistema” 

DATA DE ABERTURA DA SESSÃO: 07/12/2021 – Horário: 10h00min (Horário de 

Brasília)  

Data Início do cadastro de Propostas: 23/11/2021– Horário: 08h00min 

Data Limite para Cadastro de Propostas: 07/12/2021 – Horário: 09:59:59 (nove horas 

cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove segundos), conforme Art. 26 § 1º do 

Decreto Federal nº 10.024/2019. 

Data Limite para Impugnação: 02/12/2021 – Horário: 10h00min 

Obs.: Todos os horários acima citados correspondem ao horário oficial de Brasília. 

DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de 

Veículo Automotor zero KM modelo SUV (Veículo Utilitário Esportivo), conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

VALOR TOTAL ESTIMADO 

 

R$ 170.000,00 (CENTO E SETENTA MIL REAIS) 

 

LOCAL: www.licitanet.com.br “Acesso ao Sistema” 

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ENCAMINHAMENTOS: 

Compõem este Edital os seguintes anexos: 

ANEXO 01  Termo de Referência. 

ANEXO 02 Modelo de carta proposta para fornecimento do objeto do Edital. 

ANEXO 03 Minuta de contrato 

ANEXO 04 Modelo de declaração Unificada 

ANEXO 05 
    Modelo de Procuração 

1.    DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante 

condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através da LICITANET – 

http://www.licitanet.com.br/
http://www.licitanet.com.br/
http://www.licitanet.com.br/
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Licitações On-line. Site www.licitanet.com.br. A utilização do sistema de pregão eletrônico da 

LICITANET nos termos do Decreto 1024/2019. 

 

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

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

 

1.3 Os trabalhos serão conduzidos pelo pregoeiro da Câmara do Município de Alta Floresta D’Oeste - 

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

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

 

1.4 O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei 

Complementar 123/06, atendendo o direito de prioridade para a Microempresa e Empresa de Pequeno 

Porte para efeito do desempate quando verificado ao final da disputa de preços.  

 

2. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO 

2.1 O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos no presente Edital para o 

credenciamento junto ao provedor do sistema para participação da licitação, bem como o cadastramento 

e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa. 

 

3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

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

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

especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos; 

 

3.2 Consideram-se Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor 

Individual (MEI) aptos à participação no presente certame, àqueles que preenchem os requisitos do art. 

3.º, da Lei Complementar Federal n.º 123/2006 e suas alterações.    

 

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

junto à LICITANET – Licitações On-line. 

 

3.4 É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas; 

 

3.5 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de 

credores, dissolução, liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou declarada inidônea pela 

Administração Pública ou impedida legalmente. 

 

3.6  O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento junto à LICITANET até o horário 

fixado no edital para inscrição e cadastramento da proposta inicial de preços. 

 

3.7. O custo de operacionalização pelo uso da Plataforma de Pregão Eletrônico, a título de remuneração 

pela utilização dos recursos da tecnologia da informação ficará a cargo do licitante, que poderá escolher 

entre os Planos de Adesão abaixo: 

 

30 dias 90 dias 180 dias 365 dias 

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

3.7. O referido pagamento/remuneração possui amparo legal no inciso III do art. 5º da Lei nº 10.520/02. 

 

4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

http://www.licitanet.com.brr/
http://www.licitanet.com.br/
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4.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, 

as seguintes atribuições: 

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

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

c) abrir as propostas de preços; 

d) analisar a aceitabilidade das propostas; 

e) desclassificar propostas indicando os motivos; 

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

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

h) declarar o vencedor; 

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

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

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

l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando à aplicação de penalidades 

previstas na legislação. 

 

DO CREDENCIAMENTO JUNTO A LICITANET – LICITAÇÕES ON-LINE 
4.2. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará exclusivamente através de Home Broker, o 

qual deverá manifestar em campo próprio da Plataforma Eletrônica, pleno conhecimento, aceitação e 

atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.  

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

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

elencados no subitem 3.2. 

4.4. O login e a senha do licitante poderão ser utilizados em qualquer pregão eletrônico, salvo quando 

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

solicitação do licitante. 

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

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

mail a nova senha de forma imediata. 

4.6. É de exclusiva responsabilidade do licitante o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 

transação efetuada, não cabendo a LICITANET – Licitações On-line a responsabilidade por eventuais 

danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

4.7. O cadastramento do licitante junto a Plataforma de Pregão Eletrônico implica a responsabilidade 

legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes 

ao certame. 

       

 DA PARTICIPAÇÃO 

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

do representante do licitante credenciado e subsequente cadastramento da proposta inicial de preços, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.  

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

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

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

4.10 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida pelo telefone: 

(34) 3236-7571 e (34) 99678-7950 ou pelo e-mail contato@licitanet.com.br. 

4.11 Não poderão concorrer direta ou indiretamente nesta licitação: 

4.11.1 Servidor de qualquer Órgão ou Entidade vinculada ao Órgão promotor da licitação, bem assim 

a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico. 

4.11.2 É vedada a participação de servidor público na qualidade de diretor ou integrante de conselho 

mailto:contato@licitanet.com.br
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da empresa licitante, bem como, procurador/representante da empresa, em conformidade com o artigo 

12 da Constituição Estadual c/c artigo 155 da Lei Complementar 68/92. 

4.11.3 É vedada a participação na licitação de condenados por atos de improbidade administrativa  nos 

termos da Lei 8.429/1992. 

4.11.4 Uma Licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um mesmo grupo 

econômico ou financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta de preços. Caso uma Licitante 

participe em mais de uma proposta de preços, estas propostas de preços não serão levadas em 

consideração e serão rejeitadas pela Entidade de Licitação. 

4.11.4.1 Para tais efeitos entende-se que, fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, as 

empresas que tenham diretores, acionistas (com participação em mais de 5%), ou representantes legais 

comuns, e aquelas que dependam ou subsidiem econômica ou financeiramente a outra empresa. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 

 

4.12 A partir do horário previsto no Edital e no sistema para abertura da proposta inicial de preço, terá 

início à sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, 

passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas; 

4.13 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances  exclusivamente por meio 

do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu  recebimento e do valor consignado no 

registro; 

4.14 O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do item; 

4.15 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para  abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital; 

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

registrado em primeiro lugar; 

4.17 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao menor lance ou  inferior ao último 

por ele ofertado e registrado pelo sistema 

4.18 Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do valor 

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

4.19 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em  relação aos lances 

intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor  oferta deverá ser 10,00 (dez reais), 

conforme artigo 31, parágrafo único do Decreto nº  10.024, de 20 de setembro de 2019; 

4.20 O subitem acima poderá ser acrescentado para incluir intervalo mínimo de valor  (em moeda 

corrente) entre os lances, que implique repercussão financeira que  efetivamente diferencie uma proposta 

da outra, nos termos da Instrução Normativa  SLTI/MP nº 03/2013, e do art. 30, §3º do Decreto nº 

10.024/19; 

4.21 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior  a vinte (20) 

segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3)  segundos, sob pena de serem 

automaticamente descartados pelo sistema os respectivos  lances; 

4.22 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO”, em que 

os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com  prorrogações; 

4.23 No modo de disputa aberto, a fase de lances resume-se à disputa eletrônica, realizada por todos os 

licitantes, oportunidade em que os valores são registrados pelo  sistema e o lance vencedor é aquele que 

contém o melhor preço, obtido no  encerramento da sessão; 

4.24 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso,  será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos  últimos dois minutos do período de 

duração da sessão pública; 

4.25 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será  de dois minutos e 

ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse  período de prorrogação, inclusive 

no caso de lances intermediários; 
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4.26 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão  pública encerrar-

se-á automaticamente; 

4.27 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo  sistema, poderá o 

pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir  o reinício da sessão pública de 

lances, em prol da consecução do melhor preço; 

4.28 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser 

desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada  imediatamente à Secretaria de 

Gestão do Ministério da Economia; 

4.29 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o 

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

Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados;  

4.30 Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão Eletrônico 

será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos 

participantes, através de mensagem eletrônica na caixa de mensagem (chat) ou e-mail divulgando data 

e hora da reabertura da sessão; 

4.31 O Critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO POR ITEM, conforme  definido neste 

Edital e seus anexos; 

4.32 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua  proposta; 

4.32.1 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá  encaminhar, pelo 

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado  o melhor preço, para que seja 

obtida melhor proposta, vedada a negociação em  condições diferentes das previstas neste Edital4.20 O 

Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, imediatamente após o 

encerramento da etapa de lances da sessão pública;  

4.32.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser  acompanhada pelos demais 

licitantes; 

4.32.3 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02  (DUAS) HORAS, 

envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a  negociação realizada, acompanhada, se for 

o caso, dos documentos complementares,  quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 

Edital e já apresentados; 

4.33 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento  da proposta; 

4.34 Serão desclassificados, também, os fornecedores que não atenderem ao chamado  do pregoeiro (a), 

no CHAT do sistema dentro do prazo de 15 (quinze) minutos, sendo  convocada a próxima colocada na 

ordem de classificação; 

4.35 As licitantes cujas propostas tenham sido desclassificadas serão comunicadas da  desclassificação 

e, por conseguinte, de sua exclusão do certame, sendo a decisão  fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos  os participantes; 

4.36 Quando for constatado o empate, conforme estabelecem os Artigos 44 e 45 da Lei 

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, o Pregoeiro aplicará os critérios para desempate 

em favor da microempresa ou empresa de pequeno porte. Após o desempate, poderá o Pregoeiro 

ainda negociar um melhor preço caso ele não atinja o valor de referencia definido pela 

administração pública. 

Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 - Estatuto de Microempresa e Empresa de 

Pequeno Porte.  

“Artigo 44: Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação 

para a microempresa e empresas de pequeno porte. 

§ 1º Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas 

e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dês por cento) superiores à proposta mais bem 

classificada.  

§ 2º Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1º será de 5% (cinco por cento) 

superior ao melhor preço. 
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Artigo 45: Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei Complementar, ocorrendo o empate, proceder-

se-á da seguinte forma:  

I – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de 

preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor 

o objeto licitado; 

II – Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I 

do caput deste artigo, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese 

dos §§ 1º e 2º do art. 44 desta Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 

direito; 

III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44 desta Lei Complementar, 

será realizado sorteio. 

4.37. Os documentos relativos à habilitação, de que trata o Item 9 e subitens deste Edital, deverão ser 

remetidos VIA E-mail cpl@altaflorestadoeste.ro.leg.br no prazo máximo de 02 horas após o 

encerramento do certame, sob pena de desclassificação, com posterior encaminhamento dos originais, 

observados os prazos legais pertinentes conf. Item 4.23.2 

 

4.37.1– As certidões deverão ser emitidas em até 2 horas após o termino do certame licitatório no 

sistema eletrônico, sob pena de inabilitação. 

 

4.37.2-  No prazo de 5 (cinco) dias úteis contados a partir do encerramento da sessão pública, o licitante 

vencedor deverá enviar os documentos originais ou cópias autenticadas, preferencialmente em envelope 

timbrado, endereçado a CPL, juntamente com a proposta de preços escrita, deverá também quando 

postar os documentos enviar o Nº do protocolo de envio para que seja constatado seu envio, ou 

apresentar em original pessoalmente a CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA D’OESTE 

– RO, Av. Bahia, nº. 5703, Cidade Alta, CEP 76954-000, fone (69), 3641-2064 A/C LEANDRO DIAS 

PEREIRA. E-mail: cpl@altaflorestadoeste.ro.leg.br. 

4.38 O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima estabelecido, 

acarretará nas sanções previstas no item 4.23, deste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que 

apresentou a proposta ou o lance subsequente; 

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

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

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

a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá 

negociar com o participante para que seja obtido preço melhor; 

4.40  Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor 

preço e valor estimado para a contratação; 

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

da proposta ou lance de menor preço/mais vantajoso. 

 

5.       PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 

5.1 O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e 

atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas as 

transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e 

verdadeiras suas propostas e lances; 

5.1.1  No preenchimento da proposta eletrônica deverá conter as ESPECIFICAÇÕES e as 

MARCAS/MODELOS dos produtos ofertados, PARA OS ITENS. A não inserção de arquivos ou 

informações contendo as especificações e as marcas dos produtos neste campo implicará na 

desclassificação da Empresa, face à ausência de informação suficiente para classificação da 

proposta; 
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5.1.2 Na hipótese de o licitante ser microempresa ou empresa de pequeno porte será necessária a 

informação desse regime fiscal no campo próprio da ficha técnica, sob pena do licitante enquadrado 

nessa situação não utilizar dos benefícios do direito de preferência para o desempate, conforme 

estabelece a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.  

5.2 O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no TERMO DE 

REFERÊNCIA ANEXO 01 DO PRESENTE EDITAL; 

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

Pregão. 

 

6.       PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO 

6.1 A Empresa vencedora, deverá enviar à Comissão Permanente de Licitação, juntamente com a 

documentação de habilitação, a Proposta de Preços escrita ANEXO 2, com os valores oferecidos após a 

etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo Representante 

Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras 

ou entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição 

Estadual, endereço completo, número de telefone e fax, dados bancários para pagamento, no prazo 

estipulado no item 4.22, deste Edital; 

6.1.1 Na proposta final a empresa vencedora deverá apresentar a readequação de cada item ao 

novo valor proposto, considerando, inclusive a possibilidade de o lote único contemplar vários 

itens ou produtos. Ressalta-se que para isso deverá ser utilizado um desconto proporcional 

ponderado a cada item, a fim de que este tenha em seu valor unitário um desconto compatível com 

a oferta global final (quando for o caso). 

            Na proposta escrita, deverá conter: 

 a) Os valores dos impostos já deverão estar incorporados e somados ao valor do produto ou destacados; 

 b) O prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura das 

propostas virtuais; 

c) Especificação completa do produto oferecido com informações técnicas que possibilitem a sua 

completa avaliação, totalmente conforme descrito no ANEXO 01, deste Edital; 

d) Data e assinatura do Representante Legal da proponente; 

6.2  Atendidos todos os requisitos, será(ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s) que 

oferecer(em) o menor preço unitário; 

6.3 Os preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e encargos inerentes ao 

produto até sua entrega no local fixado neste Edital. 

6.5.1 Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação 

em vigor; 

6.6     Serão rejeitadas as propostas que: 

6.6.1 Contenham mais de 02 (duas) casas decimais á direita em seus valores unitários; 

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

perfeita identificação do produto licitado; 

6.6.3 Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente Edital, 

ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro; 

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

7 Das propostas de preços anexadas ao sistema, quando da convocação deverão conter sob pena 

de desclassificação: 

7.1. O licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. Em caso de 

discordância existente entre as especificações deste objeto ou quaisquer outras condições descritas no 

sistema LICITANET e as especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA, MODELO DE 

PROPOSTA e EDITAL, prevalecerão às três últimas. 
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7.2. As propostas de preços deverão ser apresentadas de forma impressa ou digitalizada, em língua 

portuguesa, em 01 (uma) via, sem ressalva, rasuras, emendas ou entrelinhas, datada, rubricada, em todas 

as páginas e assinadas na última, pelo responsável ou procurador da licitante, contendo as condições 

exigidas nos subitens abaixo, sob pena de desclassificação. 

7.3. Dados da Empresa: Razão Social e CNPJ, endereço completo, telefone, fax, endereço eletrônico (e- 

mail) para contato, bem como o nome do proponente ou de seu representante legal, CPF, RG, e cargo 

na empresa; e ainda as informações bancárias (banco, agência, número da conta corrente e praça de 

pagamento); 

7.4. Prazo de validade: não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação; 

         7.5 Descrição detalhada do objeto; 

7.7. Declaração de Atendimento: Juntamente com a proposta deverá ser apresentada Declaração 

afirmando o objeto atende a todas as especificações mínimas constantes no Termo de Referência, anexo 

I deste Edital. 

7.8. Preço unitário e cálculo total de cada item, em algarismos arábicos e por extenso (total), expressos 

em moeda corrente nacional (R$), com no máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as 

quantidades constantes no Termo de Referência (Anexo I) deste Edital; 

7.9. No preço ofertado deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem, tais como: despesas 

com mão de obra, materiais, equipamentos, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação. 

7.10. Os licitantes deverão considerar o percentual de desconto concedido no seu último lance para 

efeitos de composição dos valores dos itens que compõem a proposta, devendo aplicar o desconto 

ponderado e igualitária para todos os itens. 

7.11. O cadastramento e posterior envio da proposta de preços e lances, bem como a concordância na 

fase de negociação, implicarão em plena aceitação, por parte da Licitante, das condições estabelecidas 

neste Edital e seus Anexos, vinculando o seu autor ao cumprimento de todas as condições e obrigações 

inerentes ao certame. 

7.12. A unidade requisitante PODERÁ a qualquer tempo, solicitar documentos complementares para 

melhor comprovação da especificação dos itens ofertados, sendo que para isso as empresas serão 

CONVOCADAS formalmente pelo sistema, previamente estabelecido prazo de 05 (cinco) dias úteis 

para o encaminhamento. 

7.13. Na fase de Aceitação da Proposta, o Pregoeiro PODERÁ convocar a licitante do menor lance ou 

quantas achar necessário, obedecendo a ordem de classificação, para anexar, exclusivamente, em campo 

próprio do sistema LICITANET, sua proposta de preços, atualizada com o valor da última oferta, 

contendo as exigências do Edital, no prazo máximo de no prazo máximo de 180 (Cento e oitenta) 

minutos , sob pena de não aceitação de sua proposta, em caso de descumprimento. 

7.14. Se no preenchimento da proposta, no próprio sistema, a licitante já cumprir com as especificações 

e teor solicitado para fins de aceitação, sob a exclusiva análise do Pregoeiro, este poderá ACEITÁ-LA 

diretamente, mediante confirmação registrada no Chat Mensagem do valor total da última oferta, 

procedendo aos devidos cálculos totais se necessário, sendo de responsabilidade do proponente manter 

a sua proposta ofertada no último lance, sujeitando-se às sanções aplicáveis, sendo dispensada a  

necessidade de envio do Anexo citado. 

7.15. Após a fase de recurso, caso solicitado, a licitante vencedora encaminhará os originais dos 

documentos de Habilitação e original da proposta de preços – contendo as exigências do Edital, 

devidamente atualizada com a última oferta (correspondente ao valor negociado no Sistema ou aceito 

pelo Pregoeiro como preço (s) praticado (s) no mercado, conforme estabelece o inciso IV do art. 43 da 
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Lei Federal nº. 8.666/93) – para a CPL da Câmara Municipal de Alta Floresta D’Oeste-RO, situada 

Avenida Bahia, nº 5703, bairro Cidade Alta, Alta Floresta D’Oeste, Estado de Rondônia, CEP: 76.954-

000, A/C PREGOEIRO: Lindenberg Estefani de Souza, no prazo máximo de 05 (quatro) dias úteis. 

7.16. Caso a empresa envie o original da proposta de preços via “CORREIOS”, recomenda-se que se 

utilize dos serviços de “SEDEX” (para garantir a obediência do prazo), identificando o envelope com o 

número do Pregão Eletrônico (para que possa ser prontamente encaminhada à Pregoeiro(a) 

correspondente), conforme modelo abaixo: 

 

À: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 002/2021/CMAFO. 

RAZÃO SOCIAL E Nº. DO CNPJ DA LICITANTE 

7.17. Caso a empresa não seja solicitada, o Pregoeiro confirmará sua adjudicação, a seu critério, tomando 

como fidedignas e verdadeiras as informações e a proposta inserida e validada pela assinatura eletrônica 

do proponente (senha eletrônica), nos termos do Edital, tendo como base as declarações e a habilitação 

emitidas e anexadas aos autos, se todos os documentos forem suficientes para caracterizar a legalidade 

do ato. 

7.18. O não envio da proposta de preços (se convocada) ou a não manutenção do último lance/proposta 

classificada, ensejará à licitante as sanções previstas neste Edital e nas Normas que regem este Pregão. 

7.19. Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, o pregoeiro examinará a proposta ou o 

lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 

proposta ou lance que atenda este Edital. 

 

8. DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

8.1      Local de entrega dos produtos: Sede da Câmara Municipal de Alta Floresta D’Oeste/RO.   

7.1  No caso de devolução dos Produtos por desatendimento ao edital de licitação, o frete correrá por 

conta do fornecedor; 

7.2  A entrega do objeto desta licitação deverá ocorrer conforme Item 5.  do Termo de Referência 

(Anexo I) deste Edital 

 

8. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

8.1 Para julgamento será adotado o critério de menor preço unitário, observado o prazo para 

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

condições definidas neste Edital e anexos; 

8.2 O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, imediatamente 

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

decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor; 

8.3 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes; 

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

o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua 

habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma 

proposta ou lance que atenda ao Edital; 

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

procedimento e as ocorrências relevantes. 

 

9.       HABILITAÇÃO 
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9.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 

certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral 

da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 

pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

c) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - 

CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU; 

9.1.1 Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas 

“b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 

(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 

9.1.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e  também de seu sócio 

majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 

responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 

Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.1.2.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

9.1.2.2 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 

similares, dentre outros. 

9.1.2.3 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

9.1.3 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

9.1.4 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 

ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 

estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.2.1 A comprovação da validade das certidões será realizada mediante consulta aos sítios eletrônicos 

oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro, conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9.3 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e  já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-

los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

9.4 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 

documento digital. 

9.5 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos. 

9.6 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante 

for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 

própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

9.7 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 

recolhimento dessas contribuições. 

9.8 Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens 

a seguir, para fins de habilitação: 

9.8.1 Declaração de que para o produto ofertado há a disposição de concessionaria no estado de 

Rondônia, para a manutenção e garantia do  produto. 

 

9.9 Habilitação jurídica: 
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9.9.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo 

da Junta Comercial da respectiva sede; 

9.9.2 Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

9.9.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 

ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 

respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

9.9.4 inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro 

onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

9.9.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

9.9.6 No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que 

o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

9.9.7 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização. 

9.9.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva; 

9.10 Regularidade fiscal e trabalhista: 

 

9.10.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, 

conforme o caso; 

9.10.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral 

da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria 

Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 

Fazenda Nacional. 

9.10.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

9.10.4 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

9.10.5 prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

9.10.6 prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à 

atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

9.10.7 caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, 

deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou 

outra equivalente, na forma da lei; 

9.10.8 caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de 

pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

9.11 Qualificação Econômico-Financeira. 

 

9.11.1 certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica emitida nos 

últimos 30 dias; 

9.11.2 balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 

encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 
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9.11.2.1 No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial 

do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); 

9.11.2.2 no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 

balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

9.11.2.3 é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social. 

9.11.2.4 Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última 

auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma 

declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 

9.11.3 A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices 

de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 ( um) resultantes 

da aplicação das fórmulas abaixo sendo estas aplicadas pelo Departamento Financeiro e Contábeil: 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG =     
Passivo Circulante + Passivo Não 

Circulante 

 

 

SG = Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não 

  
Circulante 

 

 

Ativo Circulante 
LC =     

Passivo Circulante 

 

9.11.4 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados 

os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio 

líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente. 

 

 

9.12 Qualificação Técnica 

9.12.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos 

compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de 

atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

9.12.1.1 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a 

contratos executados com as seguintes características mínimas: 

9.12.1.1.1 Quantidades mínimas iguais às de referência; 

 

 

9.12.1.1.2 Para atestados emitidos por pessoas jurídicas, o mesmo deverá ser registrado em cartório, 

e encaminhado de seu respectivo contrato. 

9.12.1.1.3 Para atestados emitidos por pessoa de direito público, será solicitado juntamente do 

atestado documento que comprove a execução do contrato, seja o contrato, empenho e/ou nota fiscal. 
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9.12.2 Prova de atendimento aos requisitos mínimos, previstos na L8723. LEI Nº 8.723, DE 28 DE 

OUTUBRO DE 1993 : 

9.13 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios 

do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar 

n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e 

municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último 

exercício. 

9.14 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma 

vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

9.15 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação. 

9.16 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a 

declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a 

critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 

justificativa. 

9.17 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação 

dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra 

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

9.18 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 

suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.19 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer 

dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.20 Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 

inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos 

artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da 

proposta subsequente. 

9.21 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará 

obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do 

item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de 

inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

9.21.1 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá 

sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

9.22 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor. 

 

10. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

 

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

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

pelo proponente; 

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

poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer dentro do prazo de 15 (três) minutos 

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

sua intenção com registro da síntese das suas razões. 

10.3.  A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso; 
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10.4.  Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não 

justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente; 

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

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

 

11 DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E INFORMAÇÕES ADICIONAIS QUE 

DEVERÃO SER INCONDICIONALMENTE OBSERVADOS 

 

11.1. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e seus  

anexos, e as informações adicionais que se fizerem necessárias à elaboração das propostas, referentes ao 

processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada 

para abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO, manifestando-se 

PREFERENCIALMENTE via e-mail:  cpl@altaflorestadoeste.ro.leg.br (ao transmitir o e-mail, o 

mesmo deverá ser confirmado pelo  pregoeiro e/ou equipe de apoio responsável, para não tornar sem 

efeito, pelos telefones (69) 3641-2064, ou ainda, alternativamente, protocolar o original junto a Câmara 

Municipal de Alta Floresta D’Oeste, no horário das 07h00min. às 13h de segunda-feira a sexta-feira, 

situada na Av. Bahia, 5703 – Bairro Cidade Alta, Alta Floresta D’Oeste – RO, devendo o licitante 

mencionar o número do Pregão, o ano e o número do processo licitatório. 

11.2. As respostas às dúvidas formuladas, bem como as informações que se tornarem 

necessárias durante o período de elaboração das propostas, ou qualquer modificação introduzida 

no edital no mesmo período, serão encaminhadas em forma de aviso de erratas, adendos 

modificadores ou notas de esclarecimentos, às licitantes que tenham adquirido o Edital. 

11.2.1 ADENDO MODIFICADOR é o documento emitido pela Administração, contendo 

informações que impliquem em alteração na formulação das propostas, sendo neste caso, 

publicado Adendo Modificador, reabrindo o prazo inicialmente estabelecido. 

11.2.2 NOTA DE ESCLARECIMENTO é o documento emitido pela Administração, contendo 

informações que não causem alteração na for mulação das propostas; 

11.2.3 ERRATA é o documento emitido pela Administração Pública, podendo implicar ou não 

na formulação das propostas, podendo ou não reabrir o prazo inicialmente estabelecido. 

11.2.4 AVISO DE REABERTURA é o documento emitido pela Administração Pública, 

podendo ou não reabrir o prazo inicialmente. 

11.3. As informações e/ou esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro preferencialmente via e-

mail (aquele informado na petição), ficando o licitante obrigado a acessá-lo para obtenção das 

informações prestadas pelo Pregoeiro. 

11.4. No ato de envio de sua proposta, em campo próprio do sistema, a microempresa e a empresa de 

pequeno porte deverá declarar, sob as penas da Lei, que cumprem os requisitos estabelecidos no Art. 3º 

da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 (versão atualizada), alterada pela Lei nº 11.488, 

de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento 

favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar. 

11.4.1. Relativamente aos artigos 3º, 42 e 43 da Lei Complementar n° 123, de 2006 (versão 

atualizada), que tratam do enquadramento e habilitação, além da verificação automática junto à Receita 

Federal do porte da empresa, a licitante deverá declarar que atende os requisitos do artigo 3° para fazer 

jus aos benefícios previstos. 

11.4.2. O favorecimento estabelecido nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar permite à licitante, 

entregar a documentação que contenha possível restrição, devidamente sanadas no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, prorrogáveis por mais cinco dias, quando for o caso, para efeito de assinatura de contrato. 

mailto:pregaopma@hotmail.com
mailto:cpl@altaflorestadoeste.ro.gov.br
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11.4.3. A proposta de ME/EPPs que se encontrar na faixa de até 5% acima da proposta de menor preço 

estará empatada com a primeira colocada e terá o direito de propor lance para desempate, no prazo 

definido automaticamente no sistema licitanet, conforme disposto no artigo 45 da Lei Complementar nº 

123/2006 (versão atualizada). 

11.4.4. Ocorrendo o empate mencionado no item anterior, o pregoeiro procederá da seguinte forma: 

I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de 

preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor 

o objeto licitado; 

II - não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, serão convocadas as 

remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1o e 2o do art. 44 da Lei Complementar 

nº 123, de 2006 (versão atualizada), na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44, será realizado sorteio entre 

elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

11.4.5. Na hipótese da não-contratação de empresas beneficiadas pela Lei 123/06 (versão atualizada), 

o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

11.5. Para os efeitos deste Edital, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a 

sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei nº 10.406, de  

10 de janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil 

de Pessoas Jurídicas, conforme o caso. 

11.6. Não fará jus ao regime diferenciado e favorecido previsto no art. 42 e seguintes da Lei 

Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 (versão atualizada), a microempresa ou empresa de 

pequeno porte: 

11.6.1. De cujo capital participe outra pessoa jurídica; 

11.6.2. Que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no 

exterior; 

11.6.3. De cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário, ou seja, sócia de outra 

empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a 

receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do art.3º da Lei Complementar 

nº 123, de 14 de dezembro de 2006 (versão atualizada); 

11.6.4. Cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa 

não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que 

trata o inciso II do caput do art.3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 (versão 

atualizada); 

11.6.5. Cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins 

lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º 

da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 (versão atualizada); 

11.6.6. Constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 

11.6.7. Que participe do capital de outra pessoa jurídica; 

11.6.8. Que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa 

econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora 

ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de 

seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar; 
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11.6.9. Resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa 

jurídica que tenha ocorrido em um dos 05 (cinco) anos-calendário, anteriores; 

11.6.10. Constituída sob a forma de sociedade por ações. 

11.7 O Sistema verificará automaticamente junto a Receita Federal o porte da Empresa que atende os 

requisitos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 (versão atualizada). 

11.8 A optante pelo simples nacional está vedada a utilização dos benefícios do Regime Tributário 

Diferenciado, conforme o Artigo 17, Inciso XII, e Artigo 30, inciso II da Lei Complementar nº 123 de 

2006, em atendimento ao entendimento esposado pelo TCU no Acórdão 797/2011 (Plenário). 

 

12. MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1 Conforme Item 14. do Termo de Referência (Anexo I) deste Edital. 

13. DOS RECURSOS 

 

13.1. Após a fase de HABILITAÇÃO, declarada a empresa VENCEDORA do certame, qualquer 

Licitante poderá manifestar em campo próprio do Sistema Eletrônico, de forma imediata e motivada, 

explicitando sucintamente suas razões, sua intenção de recorrer. 

13.2. Será concedido à licitante que manifestar a intenção de interpor recurso o prazo de 03 (três) 

dias para apresentar as razões recursais, ficando as demais licitantes, desde logo, intimados para, 

querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos (redação conforme o inc. XVIII, art. 4°, Lei 

Federal n.° 10.520/2002). 

13.3. A manifestação de interposição do recurso e contrarrazão, somente será possível por meio 

eletrônico (campo próprio do sistema licitanet), devendo o licitante observar as datas registradas. 

13.4. A falta de manifestação imediata e motivada da Licitante importará a decadência do direito de 

recurso e adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor. 

13.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

13.6. A decisão do pregoeiro a respeito da apreciação do recurso deverá ser motivada e submetida à 

apreciação da Autoridade Competente pela licitação, caso seja mantida a decisão anterior. 

13.7. A decisão do pregoeiro e da Autoridade Competente será informada em campo próprio do 

Sistema Eletrônico, ficando todos os licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção das informações 

prestadas pelo pregoeiro. 

13.8. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade 

Competente adjudicará o objeto e homologará o resultado da licitação para determinar a contratação. 

13.9. Durante o prazo recursal, os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, na sala de Licitações da Câmara Municipal de Alta Floresta D’Oeste/RO, no endereço 

mencionado alhures. 

13.10. Cabe ainda, recurso contra a decisão de: 

a) Anular ou revogar o Pregão Eletrônico; 

b) Determinar a aplicação das penalidades de advertência, multa, suspensão temporária do 

direito de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Alta Floresta D’Oeste/RO. 

 

13.11. Os recursos acima deverão ser interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 
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intimação do ato, e terão efeito suspensivo; 

13.12. A intimação dos atos referidos no subitem 13.9, alíneas “a” e “b”, será feita mediante 

publicação na imprensa oficial e comunicação direta às licitantes participantes do Pregão Eletrônico, que 

poderão impugná-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

13.13. Os recursos interpostos fora do prazo não serão acolhidos; 

13.14. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, 

a qual poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo fazê-

lo subir, devidamente informado, devendo, nesse caso, a decisão ser proferida no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, contado do recebimento do recurso. 

14. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

Atendidas as especificações do Edital, estando habilitada a Licitante e tendo sido aceito o menor preço 

apurado, o pregoeiro declarará a(s) empresa(s) vencedora(s) do(s) respectivo(s) ITENS 

ADJUDICANDO-O. 

14.1. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações 

relativas à sessão pública do Pregão Eletrônico constarão de ata divulgada no Sistema Eletrônico 

www.licitanet.com.br., sem prejuízo das demais formas de publicidade prevista na legislação pertinente. 

14.2. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre que não 

houver recurso. Havendo recurso, a adjudicação será efetuada pela Autoridade Competente que decidiu 

o recurso. 

14.3. A homologação da licitação é de responsabilidade da Autoridade Competente e só poderá ser 

realizada depois da adjudicação. 

14.4. Quando houver recurso e o pregoeiro mantiver sua decisão, essa deverá ser submetida à 

Autoridade Competente para decidir acerca dos atos do pregoeiro. 

 

15. DO LOCAL/PRAZO E CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

15.1. Conforme Item 5. do Termo de Referência (Anexo I) deste Edital. 

16. DO PAGAMENTO E CONDIÇÕES PARA O MESMO 

16.1. Conforme Item 11. do Termo de Referência (Anexo I) deste Edital. 

 

 

17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 

17.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as  estabelecidas no 

Termo de Referência, anexo a este Edital.  

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos  no Termo de 

Referência.  

19. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

19.1.  Conforme Item 15. do Termo de Referência (Anexo I) deste Edital. 

21. DA INALTERABILIDADE DO OBJETO 

21.1. É vedado o recebimento de produtos ou serviços que possuam características diversas do edital 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br./
http://www.comprasgovernamentais.gov.br./
http://www.licitanet.com.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br./
http://www.comprasgovernamentais.gov.br./
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e na proposta, bem como descaracterize de qualquer forma o objeto licitado, salvo por ocorrência de fato 

superveniente ou por motivo de força maior, devidamente justificado, e aceito pela Administração. 

22. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

22.1. Conforme Item 6. do Termo de Referência (Anexo I) deste Edital. 

23. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

23.1. Conforme Item 7. do Termo de Referência (Anexo I) deste Edital. 

 

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

23.1. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei nº 8.666/93, pela inexecução 

total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à 

Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do instrumento contratual, ou da parcela 

inadimplida. 

23.2. 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 sanções e penalidades previstas no art. 7º da Lei 10.520/02, sem prejuízo das demais 

previstas na Lei 8.666/93. 

23.3. 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 do Cadastro Municipal de Fornecedores, 

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. 

23.4. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita no que couber às demais 

penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/1993; 

23.5. 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. 

23.6. Ficam também estabelecidas as sanções e penalidades previstas no item 14 e subitens do 

Termo de Referência, anexo I deste Edital. 

24.  DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

24.1. O presente Contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, sendo que a 

garantia do objeto não vicará vinculada ao referido prazo de vigência ficando a mesma vinculada a 

garantia ofertada em propósta.  

24.2  O contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, no todo ou em parte, por conveniência 

administrativa, mediante notificação, através de ofício diretamente ou via postal com prova de 

recebimento, através de parecer fundamentado, assegurados, todavia, os direitos adquiridos pela 

CONTRATADA; 

24.3 O inadimplemento de quaisquer das clausulas e disposições do contrato, implicará na sua 

rescisão ou na sustação do pagamento relativo aos serviços já efetuados, a critério da contratante, 

independentemente de qualquer procedimento judicial; 

24.4 A CONTRATANTE poderá valer-se das disposições constantes no Caput desta cláusula se a 
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Contratada contrair obrigações para com terceiros que possa de alguma forma, prejudicar a execução do 

objeto ora contratado, bem como se: 

a) Interromper o fornecimento do objeto, sem justo motivo; 

b) Ocasionar atraso ou embaraço injustificadamente no fornecimento de serviços/produto do 

objeto do presente projeto básico por mais de 05 (cinco) dias úteis. 

 

25. DA FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO 

25.1  Ocorrendo fato novo decorrente de força maior ou caso fortuito, nos termos previstos na 

legislação vigente, e apenas nestes casos, que obste o cumprimento pela contratada dos prazos e demais 

obrigações estatuídas neste Contrato, ficará a mesma isenta das multas e penalidades pertinentes. 

27. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

27.1. As Licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e a 

execução contratual, estando sujeitas às sanções previstas na legislação brasileira. 

 

28. DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 

28.1. Conforme Subitem 11.13. do Termo de Referência (Anexo I) deste Edital. 

29. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

29.1. A Administração Pública se reserva no direito de: 

29.1.1. Anular a licitação se houver vício ou ilegalidade, a modo próprio ou por provocação de 

terceiros; 

29.1.2. Revogar por interesse da Câmara Municipal de Alta Floresta D’Oeste/RO em decorrência de 

fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, ou anulada por 

vício ou ilegalidade, a modo próprio ou por provocação de terceiros, sem que à Licitante tenha direito  a 

qualquer indenização, obedecendo a legislação pertinente, especialmente a Lei 8.666/93. 

29.2. Qualquer modificação no presente Edital será divulgada pela mesma forma que se divulgou o 

texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 

alteração não afetar a formulação da proposta de preços. 

29.3. Ao Pregoeiro ou a Autoridade Competente, é facultado, em qualquer fase da licitação a 

promoção de diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a 

inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar do mesmo desde a realização da 

sessão pública. 

29.4. As Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

29.5. Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante 

sofrer as sanções previstas no art. 7º, da Lei Federal nº. 10.520/2002 c/c as demais normas que regem 

esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo 

pregoeiro. 

29.6. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação do objeto pela 

Câmara Municipal de Alta Floresta D’Oeste/RO. 

29.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início 

e incluir-se-á o do vencimento. Vencendo-se os prazos somente em dias de expediente normais do Órgão 

Licitador. 

29.8. O desatendimento de exigências formais ou materiais não essenciais, não importará no 

afastamento da Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação, e a exata 
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compreensão da sua proposta de preços de preços, durante a realização da sessão pública do 

Pregão Eletrônico. 

29.9. Para fins de aplicação das Sanções Administrativas constantes no presente Edital, o lance é 

considerado o da proposta de preços. 

29.10. As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas, em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento do interesse da Câmara Municipal 

de Alta Floresta D’Oeste, a finalidade e a segurança da contratação. 

29.11. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no 

§ 1°, do Art. 65, da Lei Federal nº. 8.666/93. 

29.12. As Licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento 

licitatório, ressalvado o direito do CONTRATADO de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver 

suportado no cumprimento do instrumento contratual. 

29.13. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da proponente vencedora, farão parte 

integrante do Instrumento Contratual como se nele estivesse transcrito, ressalvado o valor proposto, por 

quanto prevalecerá o melhor lance ofertado ou valor negociado; 

29.14. Dos atos praticados, o sistema gerará Ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os 

atos do procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta no endereço 

eletrônico www.licitanet.com.br, sem prejuízo das demais formas de publicidade prevista na legislação 

pertinente. 

29.15. Fica assegurada a Câmara Municipal de Alta Floresta D’Oeste, o direito de, no interesse da 

Administração, anular ou revogar a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando 

ciência aos participantes na forma da Legislação vigente; 

29.16. Havendo divergência entre as exigências contidas no Edital e em seus Anexos, prevalecerá 

pela ordem, o Edital, o Termo de Referência, e por último os demais anexos. 

29.17. Aos Casos Omissos, serão solucionados diretamente pelo pregoeiro ou autoridade 

Competente, observados os preceitos de direito público e as disposições que se aplicam as demais 

condições constantes na Lei Federal nº.10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente, na Lei 

Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, ainda, Lei complementar nº. 123/06 e 

alterações, e ainda o Decreto Federal 10.024/2019.  

29.18. O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e retirados por meio da Internet no site 

www.licitanet.com.br. ou no site http://altaflorestadoeste.ro.leg.br/ ; 

29.19. Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra e, após a apresentação da documentação e 

da proposta, não serão aceitas alegações de desconhecimento e discordâncias de seus termos. 

29.20. Quaisquer informações complementares sobre o presente Edital e seus Anexos poderão ser 

obtidas pelos telefones (69) 3641-2064, (69) 3641-3812 ou ainda, alternativamente, protocolar o original 

junto a Câmara Municipal de Alta Floresta D’Oeste, no horário das 07h00min. às 13h00min de segunda 

a sexta-feira no Setor de Compras e Licitações da Câmara Municipal, na Av. Bahia, n° 5703, Bairro 

Cidade Alta, Município de Alta Floresta D’Oeste – RO CEP: 76.954-000. 

29.21. O Foro para dirimir os possíveis litígios que decorrerem do presente procedimento licitatório 

será o da Comarca de Alta Floresta D’Oeste/RO. 

30. ANEXOS 

30.1. Fazem parte deste instrumento convocatório, como se nele estivessem transcritos, os seguintes 

documentos: 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.licitanet.com.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.licitanet.com.br/
http://altaflorestadoeste.ro.leg.br/
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ANEXO 01  Termo de Referência. 

ANEXO 02 Modelo de carta proposta para fornecimento do objeto do Edital. 

ANEXO 03 Minuta de contrato 

ANEXO 04 Modelo de declaração Unificada 

ANEXO 05 
   Modelo de Procuração 

 

Alta Floresta D’Oeste/RO, 19 de novembro de 2021. 
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