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EDITAL Nº 001/2017 

PROCESSO N°. 0048/2017-01 

PREÂMBULO 
  
O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE 
PORTO VELHO – IPAM vem por intermédio do pregoeiro(a) designado pela Portaria nº. 260 de 03 
de maio de 2017, publicada no Diário Oficial do Município n. 5.443 de 03/05/2017, torna público para 
conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA EXCLUSIVO do tipo MENOR PREÇO, a qual será regida pela Lei Federal nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Municipal nº 10.300 de 17/02/2006, aplicando-se subsidiariamente, 
no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 (com suas posteriores alterações), bem como 
Lei Complementar 123/2006, e suas alterações pela Lei Complementar nº 147/2014,  assim como 
Instrução Normativa nº. 001/2008/IPAM,  demais normas regulamentares estabelecidas neste ato 
convocatório, cujas propostas deverão ser entregues nos termos estipulados neste edital e seus anexos,  
EXCLUSIVAMENTE à participação de MICROEMPRESA-ME e EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP. 
 
1. DO OBJETO, DAS DATAS E HORÁRIOS DO PREGÃO 
 
1.1 Aquisição de Material de Consumo (gêneros alimentícios, copa e cozinha e outros), para 
atender às necessidades do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto 
Velho, conforme com as especificações, unidades e quantidades constantes no Anexo I deste Edital, 
destinado EXCLUSIVAMENTE à participação de MICROEMPRESA-ME e EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE-EPP.  
 
1.2 INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 29/05/2017 às 17h00min. 

1.3 LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 12/06/2017 às 10h00min. 

1.4 ABERTURA DAS PROPOSTAS: 12/06/2017 às 10h00min. 

1.5 DATA DO PREGÃO / DISPUTA DE PREÇOS: 12/06/2017 às 10h30min. 

 
1.6 Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF. 
 
1.7 Compõem e integram este Edital os seguintes Anexos: 
 

a) Anexo I: Termo de Referencia; 
b) Anexo II: Modelo de Proposta de Preços; 
c) Anexo III: Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 
d) Anexo IV: Modelo de Declaração Quanto ao Cumprimento das Normas Relativas ao Trabalho do 
Menor. 
e) Anexo V: Modelo de Declaração de Superveniência de Fato Impeditivo; 
f) Anexo VI: Modelo de Requerimento de Benefício do Tratamento Diferenciado e Declaração Para 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 
g) Anexo VII: Minuta de Contrato 

 
2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
2.1 O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promova a 
comunicação pela INTERNET, mediante condições de segurança, utilizando-se, para tanto, os recursos 
da criptografia e autenticação em todas as suas fases. A partir do horário previsto neste Edital, a sessão 
pública na Internet será aberta por comando do pregoeiro (a) com a utilização de sua chave de acesso e 
senha. 
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2.2 Os trabalhos serão conduzidos por servidores da Comissão Permanente de Licitação – CPL/IPAM, 
designado Pregoeiro (a), mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o 
aplicativo “Licitações-e”, constante da página eletrônica do Banco do Brasil S/A, no endereço, 
www.licitacoes-e.com.br, opção “acesso identificado”. 
 
2.3 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório em epígrafe deverão ser enviados o 
pregoeiro (a) até 03 (três) dias úteis anteriores a data fixada para abertura da Sessão Pública, 
exclusivamente por meio eletrônico, via internet, pelo e-mail cpl@ipam.ro.gov.br. 
 
2.4 As consultas formais serão respondidas diretamente aos licitantes interessados e disponibilizadas no 
site www.licitacoes-e.com.br e  www.ipam.ro.gov.br, no campo MENSAGENS, no link correspondente a 
este edital. 
 
2.5 O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para recebimento e abertura da 
proposta, atentando também para a data e horário para abertura da sessão e início da disputa. 
 
2.6 Este Edital e seus anexos serão disponibilizados aos licitantes, exclusivamente por meio magnético, 
no Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho - IPAM, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação – CPL, sito à rua: Antônio Lourenço Pereira Lima, nº 2760 – Bairro 
Embratel - CEP: 76.820-810 – Porto Velho/RO, das 8h às 14h, horário local de Rondônia e ou no site 
do Banco do Brasil S/A, no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br ou ainda no site do Instituto de 
Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho - IPAM no endereço eletrônico 
www.ipam.ro.gov.br. 
 
3. DA DESPESA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
3.1 Se a eventual contratação ocorrer neste exercício, as respectivas despesas decorrentes da 
contratação, objeto desta licitação, correrão à conta dos recursos específicos consignados no 
orçamento deste exercício financeiro do IPAM, Tem como projeto atividade: 
07.11.09.122.0007.2.001 -Administração da Unidade e elemento de despesas 3.3.90.30, Fonte: 
103.  
 
3.1.1 O valor estimado para a aquisição é de R$ 20.017,10 (vinte mil, e dezessete reais e dez centavos). 
 
4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
4.1. Poderá participar desta licitação toda e qualquer firma individual ou sociedade, regularmente 
estabelecida no País, desde que atenda a todas as exigências contidas neste Edital e seus anexos e que 
pertença ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.  
 
4.2. A presente licitação será realizada através de sistema eletrônico, de modo que os licitantes ou seus 
representantes legais deverão estar  previamente cadastrados junto ao provedor do sistema eletrônico – 
Banco do Brasil S/A, através do portal de licitações no endereço eletrônico www.licitaçoes-e.com.br, 
devendo o interessado preencher o termo de adesão e apresentar a documentação exigida para ter acesso 
ao portal.  
 
4.3. Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, a proponente 
deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital;  
 
4.4. Não poderão participar desta licitação, empresas que se enquadrarem em uma ou mais das seguintes 
situações:  
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a) estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária ou outras penalidades impostas por 
qualquer órgão da Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO motivada pelas hipóteses previstas no 
artigo 88, da Lei no. 8.666/93;  
b) sejam declaradas inidôneas por qualquer Órgão da Administração Pública;  
c) estejam sob falência, recuperação judicial, dissolução ou liquidação;  
d) empresas que descumpram o Art. 9º da Lei nº 8.666/93.  

 
4.4.1. Por tratar-se de PRODUTOS COMUNS, no mercado, não será admitido a participação de 
empresas, na condição de consórcios;  
 
4.5. Todos os documentos a serem entregues deverão ser impressos por qualquer processo, sem rasuras, 
emendas, ressalvas ou entrelinhas, devendo aqueles que não forem apresentados em papel timbrado trazer 
a razão social ou denominação social do emitente, e deverão ainda ser apresentados em originais ou 
fotocópias autenticadas exclusivamente por Tabelião de Notas, ou ainda, autenticados por servidor 
pertencente à CPL/IPAM, mediante apresentação e conferência dos originais. 
 
5. DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 
 
5.1 CONDUÇÃO DO CERTAME 
 
5.1.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro (a), que terá, em especial, as seguintes atribuições: 
 

I. Coordenar o processo licitatório; 
II. Receber, examinar e decidir as impugnações e consultas a este Edital, apoiado pelo setor 
responsável pela sua elaboração; 
III. Conduzir a sessão pública na internet; 
IV. Verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste instrumento 
convocatório; 
V. Dirigir a etapa de lances; 
VI. Verificar e julgar as condições de habilitação; 
VII. Receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os à autoridade competente quando 
mantiver sua decisão; 
VIII. Indicar o vencedor do certame; 
IX. Adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 
X. Conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e 
XI. Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação. 

 
5.2 CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES 
 
5.2.1 Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de chave 
de identificação e de senha pessoal e intransferível, obtidas junto às Agências do Banco do Brasil S/A, 
sediadas no País. 
 
5.2.2 A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site www.licitacoes-
e.com.br, opção "Acesso Identificado". 
 
5.2.3 A chave de identificação e a senha terão validade determinada pelo Banco do Brasil S/A, poderão 
ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou 
por iniciativa do Banco do Brasil S/A, provedor do sistema, devidamente justificado. 
 
5.2.4 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Instituto de Previdência e 
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Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho - IPAM, a responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
 
5.2.5 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a 
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao pregão eletrônico. 
 
5.3 DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO 
 
5.3.1 A participação no certame se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 
representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente, por 
meio do sistema eletrônico no site www.licitacoes-e.com.br, opção "Acesso Identificado", observando 
data e horário limite estabelecidos. 
 
5.3.2 Como requisito para a participação no pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do 
sistema eletrônico, que tem pleno conhecimento das exigências previstas neste Edital, declarar que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação nele previstos e que sua proposta está em conformidade 
com as exigências deste instrumento convocatório. 
 
5.3.3 No caso de desconexão do Pregoeiro (a), no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico 
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos 
realizados. 
 
5.3.4 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será 
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes, no endereço eletrônico 
utilizado para divulgação. 
 
5.3.5 Caberá à licitante 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 de sua desconexão. 
 
6. DA PROPOSTA DE PREÇOS E SEU ENVIO 
 
6.1 O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação previstas neste edital e seus anexos. 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. 
 
6.2 Os licitantes deverão inserir suas propostas iniciais dentro do sistema até a data e horários definidos 
nos subitens 1.3 a 1.7 deste edital. Para inserção de suas propostas iniciais, os licitantes deverão observar 
rigorosamente a descrição e quantidade de fornecimento dos materiais constantes no Anexo I do 
presente Edital. 
 
6.2.1 Quando do cadastro da proposta de preços e inclusão de informações e documentos complementares 
junto ao campo de informação do sistema “licitações-e”, não poderá o licitante informar qualquer 
dado que possibilite a sua identificação (tais como: nomes, endereços, logos da empresa, etc), sob 
pena de desclassificação. 
 
6.3 Após a etapa de lances os licitantes concordam em apresentar suas propostas especificamente com as 
seguintes condições: 
 
6.3.1 Informar o nome, número do CPF e da Cédula de Identidade, e o cargo do responsável da empresa 
perante a Administração promotora do presente Pregão. 
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6.3.2 Na sua Proposta deverá conter todas as informações necessárias à perfeita caracterização dos 
materiais ofertados, em Língua Portuguesa e, quando for o caso, deverá ser indicada a marca, modelo, 
referência, tipo e prazo de garantia do produto ofertado, observadas as especificações mínimas contidas 
neste edital. 
 
6.3.3 Apresentar, quando solicitado pelo pregoeiro (a), catálogos, folhetos, impressos e/ou outros 
documentos referentes aos materiais licitados, enviando-os em tempo hábil, scanneados para o e-mail 
cpl@ipam.ro.gov.br, a fim de proporcionar o Pregoeiro (a), maiores condições de aferição da qualidade e 
aceitabilidade dos materiais ofertados; no referido material deverá conter obrigatoriamente o endereço do 
site do fabricante. 
 
6.3.4 Informações como Marca, e dependendo do objeto, modelo ou referência, deverão constar do 
campo próprio do sistema, devendo, quando forem solicitadas neste instrumento convocatório 
outras informações julgadas necessárias e pertinentes, serem prestadas no campo “Informações 
Adicionais” do formulário proposta do sistema eletrônico e na proposta escrita. 
 
6.3.5 A licitante poderá incluir em sua proposta dados de caráter exclusivamente técnicos sobre o material 
ofertado, bem como informações que não constem em seu catálogo, entretanto, necessárias ao julgamento 
objetivo, conforme especificações do material solicitado. 
 
6.3.6 O prazo de validade da proposta não pode ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos da data da 
sessão de abertura desta licitação. 
 
6.3.7 O pregoeiro (a) poderá, caso julgue necessário, solicitar mais esclarecimentos sobre a composição 
dos preços propostos. 
 
6.3.8 Nos preços ofertados deverão estar inclusos o lucro pretendido e todos os custos decorrentes da 
operação de venda dos materiais, objeto desta licitação, tais como transporte, mão de obra, impostos, 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, embalagens, prêmios de seguro, 
fretes, e outras despesas incidentes ou necessárias à efetivação do cumprimento das obrigações 
decorrentes do presente Pregão. 
 
6.3.9 Os preços propostos serão, para todos os efeitos legais, de exclusiva responsabilidade do licitante, 
não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou 
qualquer outro pretexto. 
 
6.3.10 A Proposta de Preços do licitante declarado vencedor do certame licitatório, nos termos do 
subitem 7.8 do presente Edital, deverá ser datilografada ou impressa em papel timbrado em uma (01) 
via, redigida em língua portuguesa (salvo quanto as expressões técnicas de uso corrente), sem ressalvas, 
emendas, rasuras ou entrelinhas, datada, rubricada em todas as páginas e assinada na última pelo 
responsável ou procurador da empresa licitante, bem como numeradas em ordem crescente, além de 
conter o seguinte: 

 
I. Razão social, CNPJ/MF, endereço completo, CEP, e-mail e telefone/fax do licitante, bem como 
conta-corrente, nome e número da agencia bancária pela qual ocorrerá o crédito dos pagamentos a 
serem efetuados pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto 
Velho - IPAM, na hipótese de sagrar-se vencedora desta licitação; 
 
II. Constar Preços unitários e total por Item, em Real, utilizando-se apenas duas casas decimais após a 
vírgula, expressos em algarismos arábicos, de forma clara e precisa, limitado rigorosamente ao objeto 
desta licitação, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter 
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mais de um resultado, ficando estabelecido desde já, que na hipótese de divergência entre um e outro, 
o Pregoeiro (a) adotará o preço unitário para fins de apuração do real valor da proposta. 

 
6.4 As licitantes deverão apresentar juntamente com a Proposta: 
 
6.5 Declaração de Elaboração Independente de Proposta (ANEXO III deste Edital), confeccionado 
em papel timbrado da empresa e obrigatoriamente assinada pelo seu representante legal ou mandatário. 
SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
 
6.6 Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo pregoeiro (a). 
 
6.7 A empresa vencedora deverá enviar a proposta de preços ajustada ao lance final, com as 
especificações técnicas do objeto ofertado conforme o ANEXO I deste Edital, sob pena de 
responsabilização administrativa (advertência, multa, suspensão do direito de licitar e/ou 
declaração de inidoneidade), quando exigido pelo Pregoeiro (a). 
 
6.8 É permitido às empresas licitantes apresentarem propostas para um, alguns ou todos os Itens, objeto 
do presente Edital. 
 
7. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E SESSÃO PÚBLICA DOS LANCES 
 
7.1 A partir do horário previsto no sistema terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico, com a 
divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro (a) a avaliar a aceitabilidade das 
propostas. 
 
7.2 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao sistema para 
participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu 
recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
 
7.2.1 Serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente 
registrado no sistema. 

 
7.2.2 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 
 
7.3 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. 
 
7.4 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, 
emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, 
aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, finalizando-se automaticamente e 
encerrando a recepção de lances. 
 
7.5 Caso o sistema não emita o aviso de fechamento iminente, o Pregoeiro (a) se responsabilizará pelo 
aviso de encerramento aos licitantes; 
 
7.6 O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de 
lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão do Pregoeiro (a) acerca da aceitação do lance de 
menor valor. 
 
7.7 Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro (a) poderá encaminhar pelo 
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja 
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obtida melhor proposta, observando o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições 
diferentes daquelas previstas neste Edital. 
 
7.8 Após a fase de lances e/ou negociação, se houver, o licitante vencedor deverá readequar os preços 
unitários e total dos Itens, salientando que serão desclassificadas as propostas que ofertarem preços totais 
ou unitários para os itens que compõem o lote superior aos preços de mercado atestado pelo IPAM, ou 
ainda que divirjam daqueles informados no sistema (preço de arrematação do lote). 
 

7.8.1 A proposta ajustada ao lance final e os documentos exigidos para habilitação, deverão ser 
escanneados dos originais, os quais deverão estar assinados, rubricados, e enviados via correio-
eletrônico para o e-mail cpl@ipam.ro.gov.br, imediatamente após o encerramento da disputa de 
preços, ou outro prazo estipulado pelo Pregoeiro (a); 
 
7.8.2 A proposta e os documentos apresentados por correio-eletrônico deverão ser encaminhados em 
original ou por cópias autenticadas por tabelião de cartório ou por qualquer servidor da Comissão 
Permanente de Licitação – CPL/IPAM, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados do final 
da sessão do pregão, para a Comissão Permanente de Licitação – CPL/IPAM situada na Rua Antônio 
Lourenço Pereira Lima, nº 2760 – Bairro Embratel – Porto Velho/RO, em envelope contendo em sua 
face externa os seguintes dizeres: 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017 
PROCESSO Nº 0048/2017 
PROPOSTA DE PREÇOS/DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
RAZÃO SOCIAL, CNPJ/MF E ENDEREÇO DA EMPRESA. 

 
7.9 Constatado o atendimento das exigências fixadas neste edital, o objeto deste Pregão será adjudicado 
ao autor da proposta ou lance de menor preço. 
 
7.10 Se a proposta não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às exigências habilitatórias, o 
Pregoeiro (a) 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 a este Edital. 
 
7.11 O preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor preço ofertado na etapa de propostas. 
No caso de nenhum fornecedor apresentar lance na respectiva etapa, valem os valores obtidos na etapa de 
propostas. 
 
7.12 Da Sessão Pública do presente Pregão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estão 
registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponibilizada na 
Internet para acesso livre, após a homologação do Pregão. 
 
7.13 O Pregoeiro (a) poderá disponibilizar a disputa de preços para até 10 lotes simultaneamente, 
conforme tecnologia disponibilizada pelo sistema “licitações-e” do Banco do Brasil S/A. 
 
8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
8.1 O critério de julgamento desta licitação será o de "MENOR PREÇO POR ITEM”, sendo que as 
propostas deverão conter preços unitários e totais para cada item, sob pena de desclassificação. 
 
8.1.1  Os preços unitários e totais referidos no item 8.1, deverão, evidentemente, estar compatíveis aos de 
mercado, estimados pela Administração. 
 
8.2 Serão desclassificadas as propostas que: 
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I. Forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e de seus anexos, que sejam omissas ou 
que apresentem irregularidades insanáveis. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada 
e registrada no sistema pelo Pregoeiro (a), possibilitando assim o acompanhamento em tempo real por 
todos os participantes; 
II. Se opuserem a quaisquer dispositivos legais vigentes, mormente no que tange aos aspectos 
tributários; 
III. Ofertarem materiais com características que não atendam às especificações técnicas básicas 
indicadas no Anexo I deste Edital; 
IV. Que contiverem preços condicionados a prazos, vantagens de qualquer natureza ou descontos não 
previstos neste pregão, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido; 
V. Que forem omissas, vagas, apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento, bem como as que apresentarem preços ou vantagens baseadas nas ofertas de outros 
licitantes; 
VI. Que após a fase de lances ou negociação, quando houver, permaneçam com seus preços unitários 
e total do lote superiores aos preços atestados pela Administração como sendo os de mercado. 

 
8.3 Se a proposta ou lance de menor valor, não for aceitável, ou se o licitante desatender as exigências 
habilitatórias, o Pregoeiro (a) examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até  a 
apuração de uma proposta ou lance que atenda a este edital. 
 
8.4 O Pregoeiro (a), em qualquer fase desta licitação, poderá promover quaisquer diligências julgadas 
necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo os licitantes atender às solicitações no 
prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação, sob pena de desclassificação da oferta, 
bem como, poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal do IPAM e da 
Prefeitura do Município de Porto Velho/RO ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para 
orientar sua decisão. 
 
8.5 No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro (a) poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação. 
 
8.6 Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e 
empresas de pequeno porte. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à 
proposta mais bem classificada. 
 
8.7 Após a disputa de cada lote, ocorrendo à situação de empate prevista nos artigos 44 e 45, da Lei 
Complementar nº 123/06 e suas alterações previstas na Lei Complementar 147/2014, o sistema eletrônico 
possibilitará, automaticamente, a condução pelo Pregoeiro (a) dos procedimentos para obtenção dos 
benefícios previstos para as ME’S e EPP’S. 
 
8.8 Não ocorrendo o empate previsto no subitem 8.7 deste Edital, com relação aos benefícios concedidos 
as ME’s e EPP'S, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 
certame. 
 
8.9 Constatado o atendimento das exigências fixadas neste edital, os licitantes serão declarados 
vencedores do certame, sendo-lhe adjudicado o objeto. 
 
9. DA HABILITAÇÃO 
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9.1 Habilitação das licitantes será verificada mediante a verificação da documentação exigida para estes 
fins, devendo os documentos exigidos serem entregues na CPL/IPAM, no endereço já informado neste 
Edital ou ainda, mediante envio dos documentos scanneados para o endereço eletrônico 
cpl@ipam.ro.gov.br. Os documentos exigidos para habilitação são aqueles especificados neste item 9, e 
ainda: 
 

9.1.1 Declaração de que, não possui em seu quadro de pessoal atuando em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre, menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (C.R.F.B., Art. 7º, inciso XXXIII, c/c a 
Lei nº 9.854/99), conforme modelo constante no Anexo IV deste Edital. 

 
9.2 O Proponente Vencedor deverá apresentar os seguintes documentos de habilitação: 
 
9.2.1 Habilitação Jurídica: 
 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual, através da certidão da Junta Comercial;  
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de 
seus administradores. No caso de alterações será admitido o estatuto ou o contrato consolidado;  
c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedade civil, acompanhado de prova da diretoria em 
exercício;  
d) 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, se a 
atividade assim o exigir, bem assim, documento em que identificados os seus administradores.  

 
9.2.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 

a) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual (ALVARÁ ou FAC);  
b) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;  
c) 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 Negativos;  
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão 
Negativa de Débitos e Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do 
domicílio ou sede da proponente;  
e) 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;  
f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;  
g) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;  
h) Prova de inexistência de débitos Trabalhistas, mediante a apresentação de certidão negativa 
fornecida pelo órgão competente, 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; 
 

9.2.3 Qualificação técnica: 
 
9.2.3.1 A empresa licitante deverá comprovar, mediante atestados de capacidade técnica, exclusivamente, 
em seu nome, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem o 
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fornecimento dos produtos compatíveis com o objeto da presente licitação, estando as informações ali 
contidas sujeitas à verificação de sua veracidade por parte do Pregoeiro (a); 
 
9.2.3.2  Os atestados emitidos por pessoa jurídica de direito privado deverão, obrigatoriamente, estar em 
papel timbrado com identificação e endereço da emitente, o nome completo do signatário, bem como 
reconhecimento em cartório da assinatura aposta, estando as informações ali contidas sujeitas a 
verificação de sua veracidade por parte da Administração;  
 
9.3 Disposições Gerais da Habilitação 
 
9.3.1 Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem quaisquer dos documentos listados neste Item 
9 (DA HABILITAÇÃO) ou que apresentarem documentos com data de validade vencida ou com rasuras 
ou entrelinhas que ponha em dúvida a veracidade dos dados, ressalvado o disposto na Lei 
Complementar 123/2006 e suas alterações previstas na Lei Complementar 147/2014, que diz respeito 
a regularidade fiscal prevista no Estatuto Nacional da Microempresa e empresa de Pequeno Porte.  
 
9.3.2 A documentação deverá ser apresentada em original ou por meio de qualquer processo de fotocópia, 
exclusivamente autenticada por Tabelião de Notas ou Servidor da Comissão Permanente de Licitações – 
CPL/IPAM mediante apresentação dos originais para conferência, sendo que as certidões emitidas pela 
Internet somente terão validade após a verificação “online” por membro da equipe de apoio ou pelo 
Pregoeiro (a), devendo, ainda, ser observado o seguinte, sob pena de inabilitação, todos os documentos 
deverão ser apresentados da seguinte forma: 
 

a. Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão ser apresentados em nome da matriz; 
b. Se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da mesma, exceto aqueles que, 
comprovadamente, forem emitidos apenas em nome da matriz; 
c. Se o licitante for matriz, mas a prestadora do objeto deste edital ou emissora da fatura/nota fiscal 
for filial, os documentos deverão ser apresentados em nome de ambas, matriz e filial. 

 
9.3.3 Se o licitante desatender às exigências previstas no subitem acima, o Pregoeiro (a) examinará a 
oferta subsequente na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua 
habilitação, repetindo esse procedimento sucessivamente, se for necessário, até a apuração de uma 
proposta que atenda a este Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 
 
9.3.4 Não serão aceitos protocolos de entrega de solicitação de documento em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital. 
 
9.3.5 Todos os documentos de habilitação emitidos língua estrangeira deverão ser entregues 
acompanhados da tradução para língua portuguesa efetuada por Tradutor Juramentado e também 
devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos. 
 
9.3.6 Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser 
apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e documentos. 
 
9.3.7 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na 
comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por 
igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa, conforme podemos observar o artigo 43 §1º da Lei Complementar 123/2006 e suas alterações 
previstas na Lei Complementar 147/2014. 
9.3.8 A não regularização da documentação implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93 e neste Edital, sendo facultado à Administração 
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convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do futuro contrato ou 
instrumento equivalente. 
 
10. DA IMPUGNAÇÃO A ESTE EDITAL E DOS RECURSOS 
 
10.1 Até 02 (dois) dias antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa física ou 
jurídica poderá propor impugnação deste ato convocatório. 
 
10.1.1 Caberá o Pregoeiro (a) decidir sobre a impugnação, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 
 
10.1.2 Acolhida à impugnação contra este ato convocatório e ultimadas as providências dela decorrentes, 
será definida e publicada pelo Pregoeiro (a) nova data para realização do certame. 
 
10.1.3 Declarados os vencedores, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e 
motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, sendo-lhe(s) concedido 
prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões do recurso, ficando os 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 elementos indispensáveis a defesa dos 
seus interesses; 
 
10.1.4 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos 
do subitem anterior, importará na decadência deste direito, promovendo o Pregoeiro (a) a adjudicação do 
objeto aos licitantes declarados vencedores. 
 
10.1.5 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
10.1.6 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não 
justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 
 
10.1.7 Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder 
pelo proponente. 
 
10.1.8 Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, o licitante que o tendo aceito sem objeção, 
venha a apontar, depois da abertura das propostas de preços, falhas ou irregularidades que o viciarem, 
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
 
10.2 Os recursos e contrarrazões de recurso, bem como impugnação deste edital, deverão ser dirigidos ao 
Pregoeiro (a) e protocolados junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizada na sede do 
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho - IPAM, sito à rua 
Antônio Lourenço Pereira Lima,  nº 2760 – Bairro Embratel, CEP 76.820-810, Porto Velho/RO, em dias 
úteis, no horário de 08:00 às 14:00 horas, ou ainda, remetidos via correio eletrônico para o e-mail: 
cpl@ipam.ro.gov.br/licitacao.ipam@gmail.com, respeitados os prazos inicialmente definidos neste 
instrumento, o qual deverá receber, decidir os recursos encaminhando a autoridade competente quando 
mantiver sua decisão. 
 
10.3 O acompanhamento dos resultados, recursos e atas pertinentes a este Pregão poderão ser 
consultados no endereço: www.licitacoes-e.com.br e/ou www.ipam.ro.gov.br que será atualizado a cada 
nova etapa constante neste edital. 
 
11. PRAZO  E  LOCAL DE ENTREGA 
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11.1  O fornecimento do (s) material (s) dar-se-á, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da 
data de recebimento da respectiva nota de empenho e ordem de fornecimento expedida pela GEAD; 

 11.1.2  Os materiais deverão  ser entregues, no Almoxarifado do IPAM, situado à Rua: Dr. Lourenço 
Pereira Lima, nº 2774 - CEP: 76.810-820, Porto Velho- Rondônia, telefone: (69) 3211-8169, obedecendo 
rigorosamente ao horário das 8:00 às 14:00 horas, acompanhado da nota fiscal correspondente. 
 
12. DA INALTERABILIDADE DO OBJETO 
 
12.1. É vedado o recebimento de produtos que possuam marca ou características diversas das constantes 
no Anexo I deste edital, bem como descaracterize, de qualquer forma, o objeto licitado; 
 
13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
13.1  As obrigações da Contratada são as resultantes da aplicação da Lei nº. 8.666/93, demais normas 
pertinentes, bem como, às previstas no item 8, do Termo de Referência, Anexo I deste Edital; 
 
13.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
13.2.1. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados. Empenhar 
os recursos necessários, garantindo o pagamento. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregue  
fora das especificações do Termo de Referência,  Anexo I do Edital e cumprir com as disposições 
editalícias, conforme está previsto no item 9, do Termo de Referência. 
 
14. DO REAJUSTE 
 
14.1  O valor do pretenso contrato é irreajustável durante a sua vigência de contratação, nos termo da 
legislação vigente. 
 
15. DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS 
 
15.1. Conforme descrito nos itens 4 e 5 item do Termo de Referência, Anexo I deste Edital; 
 
16. DO PAGAMENTO 
 
16.1. O pagamento será efetuado de acordo com as disposições contidas no item 6 do Termo de 
Referência, Anexo I deste Edital; 
 
17. DAS PENALIDADES 
 
17.1. Sem prejuízo das penalidades contratuais e das demais cominações legais, ficará impedida de licitar 
com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada no Sistema de Cadastro de 
Fornecedores do IPAM, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, aquele que: 
 

a) convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o Contrato; 
b) deixar de entregar a documentação exigida neste Edital; 
c) apresentar documentação falsa; 
d) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
e) não mantiver a proposta; 
f) falhar ou fraudar na execução do objeto; 
g) comportar-se de modo inidôneo; 
h) fizer declaração falsa, e; 
i) cometer fraude fiscal. 
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17.2. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições previstas no Termo de Referência, bem 
como, neste Edital, serão aplicadas as penalidades previstas nas Leis 10.520/02 e 8.666/93. As sanções 
administrativas, também poderão ser aplicadas, observando sempre a garantia da ampla defesa e o 
contraditório; 
 
17.2.1. Advertência; 
 
17.2.2. Multa: 
 
17.2.3. No caso de não cumprimento do prazo de entrega do produto licitado, será aplicado à 
CONTRATADA inadimplente, multa moratória de valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor 
contratual; 
 
17.2.4. Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Município de Porto Velho poderá garantida a 
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA inadimplente as sanções previstas no artigo nº 87 da LLCA nº 
8.666/93, sendo que, no caso de multa, esta corresponderá a 2% (dois por cento) sobre o valor total do 
contrato, limitada a 10% (dez por cento) do valor contratual; 
 
17.2.5. 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 corridos, contados a partir da data da aplicação da multa, 
sem prejuízo de outras sanções contratuais; 
 
17.2.6. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
 
17.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com os 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 contratado 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
inciso anterior; 
 
17.2.8. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, o qual prevê defesa prévia 
do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhe franqueada vista aos autos do processo. 
 
17.2.9. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da entrega dos serviços, 
advir de caso fortuito ou motivo de força maior; 
 
17.2.10. Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade 
superior àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestada até o julgamento do pleito, nos termos do artigo 
109, da Lei 8.666/93. 
 
17.2.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores do IPAM e do 
Município de Porto Velho-RO, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por 
igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e seus anexos e demais cominações legais. 
 
18. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
18.1.Não serão admitidas por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou de 
quaisquer outros documentos, ressalvado o disposto na Lei Complementar 147/2014 e alterações, que 
diz respeito ao Estatuto Nacional da Microempresa e empresa de Pequeno Porte; 
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18.2. O IPAM, na defesa do interesse do serviço Público e de acordo com a legislação vigente, reserva-se 
ao direito de anular ou revogar, no todo ou em parte, a presente licitação, nos termos do artigo 29 do 
Decreto Municipal nº 10.300 de 17/02/2006; 
 
18.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser encaminhados ao 
Pregoeiro (a) até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no endereço indicado neste Edital; 
 
18.4. Qualquer modificação neste Edital implicará na divulgação destas pelo(s) mesmo(s) instrumento(s) 
de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o(s) prazo(s)inicialmente estabelecidos, exceto 
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas; 
 
18.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, 
no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do(a) 
pregoeiro(a) em contrário. 
 
18.6. Na contagem dos prazos deste edital será excluído o dia de início e incluído o dia do vencimento, 
considerando o horário de funcionamento do IPAM, em dias úteis de segunda a sexta-feira no horário 
das 08 às 14 horas; 
 
18.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do licitante, 
desde que seja possível a aferição das suas qualificações e a exata compreensão da sua proposta, durante a 
realização da sessão pública do pregão. 
 
18.8. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato. 
 
18.9. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
18.10. Os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas, serão resolvidos pelo IPAM, tudo de 
conformidade com as normas jurídicas e administrativas aplicáveis e nos Princípios Gerais do Direito; 
 
18.11 – As empresas que não mantiverem as suas propostas e/ou não encaminhar os documentos exigidos 
no presente instrumento convocatório responderão processo administrativo e poderão ser suspensas de 
participar das licitações do IPAM e do Município de Porto Velho, podendo ainda sofrer outras 
penalidades em conformidade com a lei; 
 
19. DO FORO 
 
19.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Velho-RO, para dirimir quaisquer dúvidas referentes à 
licitação, contrato e procedimentos dela resultantes, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado 
que seja. 

Porto Velho/RO, 25  de maio de 2017. 
 
 
 

DANIEL ORLANDO DANTAS DA SILVA 
Pregoeiro 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 003/2017 

PROCESSO Nº 0048/2017-01 
  Unidade Orçamentária Projeto/Atividade 

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de 

Porto Velho - Fundo de Previdência Social – IPAM - Previdência 

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de 

Porto Velho - Fundo de Assistência à Saúde – IPAM – Assistência 

17.1 (07.11.09.122.007.2.0001– Administração da 

Unidade) 

17.2 (07.12.10.122.007.2.0001 - Administração da 

Unidade) 

Requisitante 

Ednaldo P. Santos 
Chefe de SGP 

Portaria 

030/2017 

Data do Pedido 

11/01/2017 

 1. JUSTIFICATIVA  

Elaboramos o presente Termo de referência, em cumprimento às leis e normas que regulamentam a licitação, para aquisição de 

material de consumo (gêneros alimentícios, copa e cozinha e outros), buscando dar continuidade às atividades desenvolvidas na 

Administração Pública Municipal. 

O pedido de nº 003/GEAD/2017 que originou-se o presente Termo veio justificado pela Gerência Administrativa conforme fls. 14 

dos autos. A aquisição de gêneros alimentícios motiva-se pela necessidade de abastecimento do estoque do Setor de Almoxarifado 

a fim de proporcionar melhoria no ambiente de trabalho do IPAM, permitindo ao público interno e externo condições mínimas de 

conforto, conforme justifica-se no pedido supramencionado, bem como, no levantamento realizado pelo DSGP.  

Justifica-se que as quantidades estimadas foram realizadas com base na análise de cálculos Técnica de estimativa de demanda 

(EXF(C+D)=QA (Tribunal de Contas - RO com adaptação Flávio Cioffi) constante às fls. 08 a 13 dos autos, conforme informações 

obtidas por meio do levantamento, anexo ao Memorando nº 002/DSGP/2017. As quantidades solicitadas pelo setor requerente 

basearam-se em estimativas de consumo para este exercício, calculadas levando-se em conta as médias de consumo dos materiais e 

respectivas quantidades em estoque registradas no Sistema de Almoxarifado, as quais foram acrescidas com vistas a atender a 

expansão do consumo . 

2. OBJETO 

2.1. O presente Termo de Referência tem por objeto Aquisição de Material de Consumo (gêneros alimentícios, copa e cozinha e 

outros), para atender às demandas deste  Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho, 

conforme especificações, e quantidades constantes deste Termo de Referência. 

3. DETALHAMENTO DOS ITENS 
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3.1. A descrição detalhada de cada um dos itens a serem adquiridos encontram-se conforme abaixo: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QTD 

1 

AÇÚCAR CRISTALIZADO, SACAROSE DE CANA- DE-AÇÚCAR, NA COR 
BRANCA. EMBALAGEM EM PIETILENO, CONTENDO DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO  DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE 
FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE DE 12 MESES, DE ACORDO COM AS 
NORMAS E/OU RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISA, PCT 2KG. 

FARDO 15 

2 
ADOÇANTE EM LÍQUIDO DIETÉTICO EMBALAGEM PLÁSTICA, FRASCO 
COM 100ML CAIXA COM 12 UNIDADES.  

CAIXA 1 

3 

CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, TIPO EXPORTAÇÃO EXTRA FORTE 
EMPACOTADO ULTRA VÁCUO EM EMBALAGEM COM 500 GRAMAS 
LÍQUIDO DE 1ª QUALIDADE ACONDICIONADO EM EMBALAGEM 
ALUMINIZADA COM SELO DE PUREZA ABIC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 
DA INDÚSTRIA DE CAFÉ. PRAZO DE VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES 
EXPRESSO NA EMBALAGEM, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA 
ENTREGA DO PRODUTO NO ALMOXARIFADO DO IPAM COM 10 X 500GR. 

CAIXA 20 

4 

LEITE (UHT) LÍQUIDO INTEGRAL DEVERÁ RECEBER TRATAMENTO 
TÉRMICO ESPECIAL UHT (ultra higt temperatura) AQUECIDO ATÉ 145º C POR 
3 SEGUNDOS E RESFRIADO RAPIDAMNETE. ARMAZENADO EM 
EMBALAGEM DE 1 LITRO, CAIXA MULTILAMINADA CARTONADA, 
ASSÉPTICA IMPERMÉAVEL AO AR, LUZ E GERMES EPOSSUIR PERFEITA 
CONSERVAÇÃO DO SABOR E DAS QUALIDADES NUTRITIVAS, 1ª  
QUALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER VALIDADE NÃO INFERIOR A 120 
DIAS CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO NO 
ALMOXARIFADO DO IPAM CX 12 X 1. 

CAIXA 20 

5 

ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFAS PET 
(PLÁTICO RECICLÁVEL), TAMPA BEM LACRADO 500ML , REGISTRO DO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE, RÓTULO CONTEÚDO A ORIGEM DA ÁGUA 
MINERAL COMO: NOME DE FONTE, NATUREZA DA ÁGUA, 
LOCALIDADE, DATA E NÚMERO DE CONCESSÃO DA LAVRA, NOME E 
ENDEREÇO DO CONCESIONÁRIO, CONSTANTE FÍSICO-QUÍMICO, 
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA E CLASSIFICAÇÃO, ANO, MÊS DE 
ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE. PACOTE C/ 12 UND. 

PACOTE 450 

6 

ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO 
POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, CONTENDO 20 LITROS, 
SEM VASILHAME, REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. RÓTULO 
CONTENDO A ORIGEM DA ÁGUA MINERAL COMO: NOME DA FONTE, 
NATUREZA DA ÁGUA, LOCALIDADE, DATA E NÚMERO DE CONCESSÃO 
DA LAVRA. NOME E ENDEREÇO DO CONCESIONÁRIO, CONSTANTES 
FÍSICO-QUÍMICO, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA E CLASSIFICAÇÃO, ANO, 

UN 1000 
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MÊ DE ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE VALIDADE. 

7 
GARRAFA TÉRMICA COM ALÇA, EM AÇO INOX, PARA 
ARMAZENAMENTO DE CAFÉ, CAPACIDADE DE 1,9 LITROS, COM TAMPA 
DE PRESSÃO. 

UN 10 

8 
GARRAFÃO DE POLIPROPILENO, NA COR AZUL, COM CAPACIDADE DE 
20 LITROS (VASILHAME DE ÁGUA MINERAL). UN 50 

9 
GÁS GLP, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, VASILHAME A BASE 
DE TROCA UN 12 

10 

COPO P/ ÁGUA, CAPACIDADE 180 ML, EM POLIESTILENO BRANCO, C/ 
FRISOS E SALÊNCIA NA BORDA. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELÃO, 
ONDE OS COPOS SÃO ACONDICIONADOS EM SACOS PLÁSTICOS C/ 100 
UND, PACOTE C/ 25 UND. 

CAIXA 50 

11 

COPO P/ CAFÉ, CAPACIDADE 50 ML, EM POLIESTILENO BRANCO, C/ 
FRISOS E SALÊNCIA NA BORDA. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELÃO, 
ONDE OS COPOS SÃO ACONDICIONADOS EM SACOS PLÁSTICOS C/ 100 
UND. CAIXA COM 50 PACOTES. 

CAIXA 5 

3.2. Os produtos deverão ter prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses a partir da data da entrega, itens 01, 
02,03 e 04. 
3.3. Os produtos ofertados deverão estar de acordo com as normas atinentes à sua qualidade e produção, expedidas pelo 
INMETRO, ABNT ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial (Conmetro), nos termos do art. 39, VIII, da Lei 8.078/1990, especialmente os itens nº 07, 08 e 09. 

4.  PRAZO  E  LOCAL DE ENTREGA  

4.1. O fornecimento do (s) material (s) dar-se-á, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data de 
recebimento da respectiva nota de empenho e ordem de fornecimento expedida pela GEAD; 

 4.2. Os materiais deverão  ser entregues, no Almoxarifado do IPAM, situado à Rua: Dr. Lourenço Pereira Lima, nº 
2774 - CEP: 76.810-820, Porto Velho- Rondônia, telefone: (69) 3211-8169, obedecendo rigorosamente ao horário das 
8:00 às 14:00 horas, acompanhado da nota fiscal correspondente. 
5. RECEBIMENTO DOS MATERIAIS 
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5.1. O objeto será recebido conforme disposto no art. 73, II, da Lei 8.666/93: 

a) Provisoriamente, pelo Chefe do Setor Almoxarifado, ou seu substituto, para efeito de posterior verificação da 

conformidade do material com a especificação; 

5.2. Definitivamente pela Comissão Permanente de  Recebimento do IPAM, que terá a incumbência, dentre outras 

atribuições, de aferir a qualidade, quantidade e especificação do material com o estabelecido no objeto deste termo, e 

consequente aceitação com a certificação da Nota Fiscal. 

5.3. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega 

dos bens, fazendo a conferência do material entregue considerando os parâmetros elencados neste Termo de 

Referência. 

  6. FORMA DE PAGAMENTO  

6.1. Após o recebimento  dos PRODUTOS, o pagamento devido à empresa CONTRATADA será efetuado, através de 
crédito em conta corrente, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura juntamente com as certidões demonstrando sua regularidade fiscal, devidamente certificada pelo setor 
competente responsável pelo recebimento. 
7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

7.1. Apresentação de atestados de capacidade técnica, exclusivamente em nome do licitante, expedidos por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, que comprovem o fornecimento de materiais compatíveis com o objeto da 
presente licitação. 
 8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

a) Responsabilizar-se, integralmente, pela entrega dos materiais à Contratante conforme as especificações do 

objeto, condições, prazos estipulados neste termo, com as devidas garantias inclusas, se houver, não podendo 

repassar nenhum dos itens adjudicados a outra empresa, ficando vedada a subcontratação, cessão ou 

transferência total ou parcial do objeto pela Contratada à outra empresa; 

b) Responsabilizar-se pelas despesas referentes ao manuseio, embalagem e transporte do objeto, desde a fábrica 

até o local de entrega previsto neste termo; 

c) Substituir a mercadoria, no prazo de até 05 (cinco) dias, após notificação formal, que estiverem em desacordo 

com as especificações deste termo ou que apresentarem vício de qualidade; 

d) O prazo de validade dos produtos não poderá ser inferiores aqueles especificados na descrição dos produtos; 

e) Comunicar a Contratante, através de justificativa circunstanciada formal, no prazo de 1 (um) dia útil, a 

ocorrência de qualquer evento que venha causar atrasos ou impedimentos que impeçam mesmo 

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

total ou parcialmente, justificando o atraso, o que, em hipótese alguma eximirá a Contratada das obrigações 

assumidas, salvo caso fortuito ou força maior, devidamente caracterizados; 

f) Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, decorrentes 

de modificações de quantitativos, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual atualizado, 

de acordo com o Art. 65, da Lei Federal 8.666/93; 

g) Responsabilizar-se, integralmente, por todos os tributos, taxas e contribuições (inclusive parafiscais), que 
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direta ou indiretamente incidam ou vierem a incidir sobre a aquisição, inclusive com as despesas referentes a 

seguro e transporte, quando ocorrerem; 

h) Arcar com as despesas de qualquer natureza, em todo caso de devolução ou extravio dos materiais; 

i) Comprovar, sempre que solicitado pela Contratante, o recolhimento de todos os tributos e encargos sociais 

incidentes sobre o contratado, sendo que sua inobservância implicará o não pagamento à Contratada, até a sua 

regularização; 

j) Indicar um preposto devidamente habilitado, com poderes para representá-lo em tudo o que se relacionar com 

o fornecimento do objeto da aquisição; 

k) Manter as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação durante a execução contratual. 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
a) Efetuar o recebimento dos materiais verificando se estão em conformidade com o solicitado; 
b) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada através de servidor/comissão 

especialmente designado; 
c) Comunicar imediatamente à Contratada, qualquer irregularidade verificada por ocasião do recebimento do 

material, tomando providências necessárias para sua devolução, se for o caso; 
d) Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidas; 
e) Comunicar ao setor competente eventual irregularidades constatadas no atendimento do objeto da licitação. 

 
10. PENALIDADES 

a) Às proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem 

ou fraudarem a execução do objeto, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem 

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

danos causados ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho - 

IPAM pelo infrator; 

b) Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores; 

c) No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto licitado, será aplicável à CONTRATADA multa 

moratória de valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor contratual; 

d) Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do 

Município de Porto Velho - IPAM poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções 

previstas no artigo nº 87 da Lei nº 8.666/93, conforme enseje a situação, ficando estabelecido que havendo 

penalidade que culmine na aplicação de multas estas serão no importe de até 10% (dez por cento) do valor 

contratual, no caso de inexecução total, ou até 10% (dez por cento) do valor inadimplido, na hipótese de 

inexecução parcial; 

e) 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; 

f) Suspensão do direito de participar em licitações/contratos de qualquer órgão da administração direta ou 
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indireta, pelo prazo de até 02 (dois) anos quando, por culpa da CONTRATADA, ocorrer a suspensão, e se for o 

caso, descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores 

do Município de Porto Velho – IPAM, 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; 

g) 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 contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;  

h) 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; 

i) Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da entrega dos materiais, advir de caso fortuito ou 

motivo de força maior; 

j) A solicitação de prorrogação, contendo o novo prazo para entrega dos materiais, deverá ser dirigida ao 

Instituto, no horário das 8h às 14 horas (horário local), até a data de vencimento do prazo de entrega 

inicialmente estipulado, ficando a critério do Instituto a sua aceitação. 

k) Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade superior 

àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestada até o julgamento do pleito, nos termos do artigo 109, da Lei 

8.666/93. 

l) As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores do Instituto de Previdência e 

Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho - IPAM, e no caso de suspensão de licitar, o licitante 

deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Termo  e demais 

cominações legais. 

11. DA ESTIMATIVA DOS CUSTOS 

11.1. A estimativa do custo total para a aquisição dos materiais elencados neste termo de referência será obtida 

mediante pesquisa de preços a ser realizada  pela Comissão Permanente de Licitação – CPL. 

Porto Velho-RO, 19/01/2017. 

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: 
 

_________________________________ 

JOÃO FERNANDO ERPEN 

Coordenadora Técnica/IPAM 

AUTORIZO O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO na forma 
legal, conforme delegação de competência pelo Decreto nº 12 de 
03/01/2017. 

____________________________ 

JOÃO BOSCO COSTA 

Diretor Presidente/IPAM 
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ANEXO II 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
PROPOSTA REFERENTE AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 001/2017/IPAM 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0048/2017 
Valor Total da Proposta: R$_________________(_____________________) 
Validade da Proposta: ___/___/_____ (não inferior a 60 sessenta dias). 
CNPJ: ________________Razão Social:_______________ 
Endereço Completo com CEP:_______________ 
E-mail:______________________ 
Telefone(s): ( ) Fax: ( ) 
Banco:___________ Agência:_________ Conta-corrente: __________ 
Responsável legal para assinatura do contrato/instrumento equivalente:  
 
 

ITEM ESPECIFICAÇAO TÉCNICA MÍNIMA UND QTD MARCA MODELO Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1 

AÇÚCAR CRISTALIZADO, 
SACAROSE DE CANA- DE-AÇÚCAR, 
NA COR BRANCA. EMBALAGEM EM 
PIETILENO, CONTENDO DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO  DO PRODUTO, 
MARCA DO FABRICANTE, DATA DE 
FABRICAÇÃO, PRAZO DE 
VALIDADE DE 12 MESES, DE 
ACORDO COM AS NORMAS E/OU 
RESOLUÇÕES VIGENTES DA 
ANVISA, PCT 2KG. 

FARDO 15 

    

2 

ADOÇANTE EM LÍQUIDO 
DIETÉTICO EMBALAGEM 
PLÁSTICA, FRASCO COM 100ML 
CAIXA COM 12 UNIDADES.  

CAIXA 1 

    

3 

CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, 
TIPO EXPORTAÇÃO EXTRA FORTE 
EMPACOTADO ULTRA VÁCUO EM 
EMBALAGEM COM 500 GRAMAS 
LÍQUIDO DE 1ª QUALIDADE 
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM 
ALUMINIZADA COM SELO DE 
PUREZA ABIC - ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE 
CAFÉ. PRAZO DE VALIDADE DE 12 
(DOZE) MESES EXPRESSO NA 
EMBALAGEM, CONTADOS A 
PARTIR DA DATA DA ENTREGA DO 
PRODUTO NO ALMOXARIFADO DO 
IPAM COM 10 X 500GR. 

CAIXA 20 
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4 

LEITE (UHT) LÍQUIDO INTEGRAL 
DEVERÁ RECEBER TRATAMENTO 
TÉRMICO ESPECIAL UHT (ultra higt 
temperatura) AQUECIDO ATÉ 145º C 
POR 3 SEGUNDOS E RESFRIADO 
RAPIDAMNETE. ARMAZENADO EM 
EMBALAGEM DE 1 LITRO, CAIXA 
MULTILAMINADA CARTONADA, 
ASSÉPTICA IMPERMÉAVEL AO AR, 
LUZ E GERMES EPOSSUIR PERFEITA 
CONSERVAÇÃO DO SABOR E DAS 
QUALIDADES NUTRITIVAS, 1ª  
QUALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ 
TER VALIDADE NÃO INFERIOR A 
120 DIAS CONTADOS A PARTIR DA 
DATA DA ENTREGA DO PRODUTO 
NO ALMOXARIFADO DO IPAM CX 
12 X 1. 

CAIXA 20 

    

5 

ÁGUA MINERAL SEM GÁS, 
ACONDICIONADA EM GARRAFAS 
PET (PLÁTICO RECICLÁVEL), 
TAMPA BEM LACRADO 500ML , 
REGISTRO DO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, RÓTULO CONTEÚDO A 
ORIGEM DA ÁGUA MINERAL 
COMO: NOME DE FONTE, 
NATUREZA DA ÁGUA, 
LOCALIDADE, DATA E NÚMERO DE 
CONCESSÃO DA LAVRA, NOME E 
ENDEREÇO DO CONCESIONÁRIO, 
CONSTANTE FÍSICO-QUÍMICO, 
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA E 
CLASSIFICAÇÃO, ANO, MÊS DE 
ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE 
VALIDADE. PACOTE C/ 12 UND. 

PCT 450 

    

6 

ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM 
GÁS, ACONDICIONADA EM 
GARRAFÃO POLIPROPILENO, 
TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, 
CONTENDO 20 LITROS, SEM 
VASILHAME, REGISTRO DO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. RÓTULO 
CONTENDO A ORIGEM DA ÁGUA 
MINERAL COMO: NOME DA FONTE, 
NATUREZA DA ÁGUA, 
LOCALIDADE, DATA E NÚMERO DE 
CONCESSÃO DA LAVRA. NOME E 

UND 1000 
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ENDEREÇO DO CONCESIONÁRIO, 
CONSTANTES FÍSICO-QUÍMICO, 
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA E 
CLASSIFICAÇÃO, ANO, MÊ DE 
ENGARRAFAMENTO E PRAZO DE 
VALIDADE. 

7 

GARRAFA TÉRMICA COM ALÇA, EM 
AÇO INOX, PARA 
ARMAZENAMENTO DE CAFÉ, 
CAPACIDADE DE 1,9 LITROS, COM 
TAMPA DE PRESSÃO. 

UN 10 

    

8 

GARRAFÃO DE POLIPROPILENO, NA 
COR AZUL, COM CAPACIDADE DE 
20 LITROS (VASILHAME DE ÁGUA 
MINERAL). 

UN 50 

    

9 
GÁS GLP, ACONDICIONADO EM 
BOTIJÃO DE 13 KG, VASILHAME A 
BASE DE TROCA 

UN 12 
    

10 

COPO P/ ÁGUA, CAPACIDADE 180 
ML, EM POLIESTILENO BRANCO, C/ 
FRISOS E SALÊNCIA NA BORDA. 
EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELÃO, 
ONDE OS COPOS SÃO 
ACONDICIONADOS EM SACOS 
PLÁSTICOS C/ 100 UND, PACOTE C/ 
25 UND. 

CAIXA 50 

    

11 

COPO P/ CAFÉ, CAPACIDADE 50 ML, 
EM POLIESTILENO BRANCO, C/ 
FRISOS E SALÊNCIA NA BORDA. 
EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELÃO, 
ONDE OS COPOS SÃO 
ACONDICIONADOS EM SACOS 
PLÁSTICOS C/ 100 UND. CAIXA COM 
50 PACOTES. 

CAIXA 5 

    

VALOR TOTAL DO LOTE (R$): 
VALOR TOTAL DO LOTE (POR EXTENSO): 

 
 
___________________,______de _____________ de 2017. 
(Local)                                             (Data) 
 

 
 

__________________________________ 
Assinatura e carimbo (CNPJ) da firma 

(representante legal) 
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ANEXO III 
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
 
 
_________________________________ (Identificação completa do representante da licitante), como 
representante devidamente constituído de ______________________ (identificação completa da licitante 
ou consórcio) doravante denominado (Licitante/Consórcio), para fins do disposto no subitem _______ 
(completar) do Edital _____________ (completar com identificação do Edital), declara, sob as penas da 
lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
 

a) A proposta apresentada para participar da _______________________ (identificação da 
Licitação) foi elaborada de maneira independente pelo ______________________ 
(Licitante/Consórcio) e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de 
fato da _____________ (Identificação da Licitação), por qualquer meio ou pessoa; 
 

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da _____________ (identificação 
da Licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou 
de fato da ______________ (identificação da Licitação), por qualquer meio ou por qualquer 
pessoa; 
 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da ______________ (identificação da Licitação) quanto a 
participar ou não da referida Licitação; 
 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da ______________ (identificação da 
Licitação) não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com 
qualquer outro participante potencial ou de fato da ______________ (identificação da Licitação) 
antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 
 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da ______________ (identificação da 
Licitação) não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido 
de qualquer integrante de ________________ (órgão licitante) antes da abertura oficial das 
propostas; e 
 

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firmá-la. 

 
 
 
Porto Velho – RO, _______ de ______________ de 2017. 
 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
(Representante legal do licitante/consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa). 
 
 
 
Observação: Esta declaração será confeccionada em papel timbrado da empresa e obrigatoriamente 
assinada pelo seu representante legal ou mandatário. 
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ANEXO IV 
 

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

 
 
 
 
 

Declaramos, em atendimento ao previsto no edital de Pregão Eletrônico nº 001/2017, que não 
possuímos em nosso quadro de pessoal empregado menor(es) de 18 (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. 
 
 
 
 
 
Porto Velho – RO, _______ de ______________ de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observações: 
 Se a licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição. 
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ANEXO V 

 
 

MODELO DA DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 
 
 
 
 
 

A Licitante ______________________________________________________________, 
CNPJ/MF n.º _________________________________________, por seu Representante Legal abaixo, 
assinado, declara sob as penas da Lei, que até a presente data não existe fato superveniente impeditivo de 
sua habilitação ou que invalide o seu Certificado de Registro Cadastral – CRC.  
 
 
 
 
 
 
 
Porto Velho – RO, _______ de ______________ de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 
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ANEXO VI 

REQUERIMENTO DE BENEFICIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E 
DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

(Lei Complementar 123/2006.) 
 
 

Ao  
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho – IPAM 
Sr. Pregoeiro 
Pregão Eletrônico Exclusivo n. 001/2017/CPL/IPAM 
Processo n. 0048/2017 

 
 
 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
PARA BENEFÍCIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO DA LEI COMPLEMENTAR 

123/2016 
 

 
 
 

Eu, ________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade 
R.G. nº. ____________________SSP/_______ e do CPF/MF nº. _______________________, 
representante da empresa _________________________________________________, CNPJ/MF nº. 
__________________________, solicitamos na condição de MICROEMPRESAS/EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE, quando da sua participação na licitação, modalidade de Pregão Eletrônico 
Exclusivo nº 001/2017, seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas empresas com base nos 
artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº. 123/2006 e alterações. 

 
Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do 

§ 4º do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº. 123/2006. 
 
Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, CERTIDÃO emitida 

pela Junta Comercial para comprovação da condição de Microempresa ou empresa de Pequeno 
Porte na forma do art. 8º da Instrução Normativa nº 103/2007 do Departamento Nacional de 
Registro do Comercio – DNRC. 

 
 
 

 

 
 
 
 

_______________________, ___/___/2017. 
      (Local)                      (Data) 

CARIMBO (CNPJ) DA FIRMA CONSULTADA: 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
Assinatura do responsável pela Empresa 

 


