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EDITAL  DE LICITAÇÃO 

Pregão Eletrônico nº 001/2016/ALE/RO 
Processo Administrativo nº 14393/2015-55 

 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, através da Comissão Permanente 
de Pregão - CPP, designada pelo ATO Nº 3588/2015-SRH/P/ALE, no uso de suas atribuições 
legais, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na 
modalidade de PREGÃO ELETRONICO, para execução indireta pelo regime de empreitada por 
PREÇO UNITÁRIO, tendo como unidade interessada a Assembleia Legislativa do Estado de 
Rondônia.  

 
O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, as disposições da Lei nº 10.520/02, do Decreto 
nº 5.450/05, da Lei Complementar nº 123/06, subsidiariamente a Lei nº 8.666/93  e Resolução nº 
152/2007/ALE, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, 
bem como pelas condições e exigências contidas neste Edital e seus anexos. 

 
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 
Data: 25 de fevereiro de 2016, Hora: 10h30min (horário de Brasília) 
Local: www.e-licitacoes.com.br 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1 – A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa especializada para locação 
de 01 (um) software para controle de Almoxarifado, 01 (um) software para controle de 
Patrimônio, envolvendo a instalação, configuração, atualização de versões, transferência de 
conhecimento (treinamento) e suporte técnico, a pedido do Departamento de Logística, com a 
finalidade de atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia pelo 
período de 12 (doze) meses, conforme especificações técnicas discriminadas no ANEXO I - Termo 
de Referencia. 
 
1.2 – A vigência inicial do contrato será de 12 (doze) meses, prorrogáveis por iguais e sucessivos 
períodos, se conveniente para a Administração, pelo período de até 48 (quarenta e oito) meses, em 
conformidade com o art. 57, IV, da Lei 8.666/93. 
 
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DAS RESTRIÇÕES 
 
2.1 – Poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO, via internet, as empresas cujo objetivo 
social seja pertinente ao objeto do certame, que atendam a todas as exigências deste Edital e da 
legislação a ele correlata, inclusive quanto à documentação, e que estejam devidamente 
credenciadas no Banco do Brasil, através do site www.e-licitacoes.com.br. 
 
2.2 – Para participação no pregão eletrônico, via internet, o licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua 
proposta está em conformidade com as exigências do Instrumento Convocatório, ressalvados os 
casos de participação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP), no que concerne 
à sua regularidade fiscal, na forma prevista pelos arts. 42 e 43, § 1º da Lei Complementar 123/06. 
 
2.2.1 – A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará 
o licitante às sanções previstas na Lei Federal 10.520/02 e na Lei Federal 8.666/93. 
 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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2.2.2 – Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica 
submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita 
observância das normas contidas na legislação mencionada em seu preâmbulo. 
 
2.2.3 – Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de 
responsabilidade exclusiva do licitante, não sendo a Assembleia Legislativa do Estado de 
Rondônia, em nenhum caso, responsável pelos mesmos, inclusive pelas transações que forem 
efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico ou de eventual desconexão. 
 
2.3 – Não poderão participar desta licitação pessoas físicas, os interessados que se encontrem sob 
o regime de falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou consórcio, 
qualquer que seja sua forma de constituição, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos 
para licitar ou contratar com a Administração Pública ou que estejam cumprindo penalidade de 
suspensão do direito de licitar e contratar com esta ALE/RO. 
 
2.4 – A participação na sessão pública da internet dar-se-á pela utilização da senha privativa do 
licitante. 
 
2.5 – Todas as fotocópias de documentos apresentados deverão estar autenticadas por Tabelião de 
Notas ou deverão ser apresentados os originais para conferência das cópias: 
 
2.5.1 – Serão aceitas somente cópias legíveis.  
 
2.5.2 – Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os 
documentos referentes à proposta de preço e à habilitação (e seus anexos), deverão ser 
apresentados no idioma oficial do Brasil, com valores cotados em moeda nacional do país. 
 
2.5.3 – Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, quando 
apresentados em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e 
traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado neste país 
 
2.5.4 – Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou 
cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, salvo quando expressamente permitidos no Edital. 
Admitem-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração da 
proposta de preços. 
 
2.6 – Os licitantes devem estar cientes das condições para participação no certame e assumir a 
responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados. 
 
2.6.1 – O contratado deverá manter, durante toda a vigência do contrato, as mesmas condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
2.7 – As licitantes interessadas em usufruir dos benefícios estabelecidos pela Lei Complementar nº 
123/2006 deverão atender às regras de identificação, atos e manifestação de interesse, bem como 
aos demais avisos emitidos pelo Pregoeiro ou pelo sistema eletrônico, nos momentos e tempos 
adequados. 
 
2.8 - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 
100,00 (cem reais). 
 
2.9 - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 02 (dois) 
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 02 (dois) segundos 
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3. DO CREDENCIAMENTO  
 
3.1 – Para participar do pregão eletrônico, o licitante deverá estar credenciado no sistema 
“PREGÃO ELETRÔNICO” através do site www.e-licitacoes.com.br.  
 
3.1.1 – O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 
 
3.1.2 – O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade 
do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema ou a ALE/RO, promotora da licitação, responsabilidade por 
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (art. 3º, § 5º, do 
Decreto nº 5.450/05). 
 
3.1.3 – O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do 
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização 
das transações inerentes ao Pregão na forma eletrônica.  
 
4. DO ENVIO ELETRÔNICO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
4.1 – A partir da data e horário previstos no Edital, será aberta a Sessão Pública do pregão 
eletrônico via internet, com a divulgação das propostas de preços recebidas, que deverão estar em 
perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente edital e seus anexos, e 
deverão consignar os dados elencados nos subitens 5.1.1 a 5.1.10 deste edital. 
 
4.1.1 – Ao inserir a proposta no sistema, o licitante deverá preencher a “Descrição Detalhada do 
Objeto Ofertado”, devendo constar os dados necessários ao exame de adequabilidade da proposta 
com o objeto licitado. 
 
4.1.2 – Deverá prestar informações como a descrição, características técnicas e outras informações 
que possibilitem a avaliação se o objeto ofertado atende às especificações constantes dos 
ANEXOS deste edital. 
 
4.1.3 – Poderá ser desclassificada a proposta que omitir esses dados ou a eles acrescentar 
expressões como “conforme nossa disponibilidade de estoque” e “sob consulta”. Da mesma forma, 
poderão ser desclassificadas as propostas que se declarem “conforme o edital” e não consignem o 
mínimo de informações necessárias à caracterização do objeto. 
 
4.1.4 – Neste Pregão, do tipo menor preço, será declarada a proposta mais vantajosa aquela que 
preencher os requisitos de adequabilidade ao objeto da contratação, inclusive o preço, segundo a 
ordem de classificação alcançada na fase de lances.  
 
4.2 – Serão desclassificadas as propostas que: 
 
4.2.1 – Apresentarem vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes, exceto o preço, 
obedecida a Formulação de Lances, nos termos definidos no item 7 do edital; 
 
4.2.2 – Apresentarem valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero; 
 
4.2.3 – Não atenderem aos parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital; 
 
4.2.4 – Contenham condições que contrariem as exigências do presente Pregão ou que se 
oponham a qualquer dispositivo legal vigente; 
 
4.2.5 – Apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento do Pregoeiro. 
 

http://www.comprasnet.gov.br/
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4.3 – A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do 
licitante e subsequente envio da proposta de preços e, quando for o caso, seus anexos, contendo 
as especificações detalhadas do objeto ofertado e valor total e unitário para o item cotado. 
 
4.4 – Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo 
licitatório, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância 
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema, ou de sua desconexão. 
 
5. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
 
5.1 – A Proposta de Preços deverá ser impressa em papel timbrado da empresa, sem emendas, 
rasuras ou entrelinhas, rubricadas em todas as folhas, datada e assinada, e deverá 
necessariamente preencher os seguintes requisitos: 
 
5.1.1 – O número do pregão, a data e hora da realização da sessão pública; 
 
5.1.2 – Indicação do CNPJ e razão social do proponente; 
 
5.1.3 – O nome, número do banco, da agência e da conta corrente do licitante e a indicação da 
pessoa legalmente habilitada a assinar o contrato ou ajuste, assim como o telefone e e-mail para 
contato; 
 
5.1.4 – Preços unitários e totais, que deverão ser cotados com apenas duas casas decimais, sendo 
as demais desprezadas (ou seja, o arredondamento será sempre para baixo), em algarismos e por 
extenso, em moeda nacional, conforme o modelo de planilha formadora de preços, constante do 
Anexo VI deste edital; 
 
5.1.5 – Os preços cotados deverão ser líquidos, devendo estar neles incluídas todas as despesas 
com impostos, taxas, fretes, seguros, embalagens e demais encargos, de qualquer natureza, que 
se façam indispensáveis à perfeita execução do objeto desta licitação, já deduzidos os abatimentos 
eventualmente concedidos; 
 
5.1.6 – Prazo de validade da proposta, de 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura da 
sessão deste pregão eletrônico; 
 
5.1.7 – Prazo de início da prestação dos serviços: em até 15 (quinze) após a assinatura do 
instrumento contratual;  
 
5.1.8 – Prazos de execução: conforme 12 (doze) meses; 
 
5.1.9 – Na hipótese de omissão dos prazos mencionados nos subitens 5.1.6 a 5.1.8, considerar-se-
ão os prazos previstos neste edital como aceitos. 
 
5.1.10 – Descrição detalhada dos itens, para que o Pregoeiro possa avaliar se o item ofertado 
atende aos requisitos previstos no Edital e seus anexos. Em caso de omissão o licitante poderá ser 
desclassificado no item. 
 
5.1.11 – A proposta deverá estar atualizada em conformidade com os lances eventualmente 
ofertados ou valor negociado, com posterior encaminhamento do original, no prazo de 03 (três) dias 
úteis, após o término da sessão. 
 
5.1.12 – A validade da proposta será confirmada posteriormente, na fase de habilitação, mediante 
apresentação de documento que comprove a capacidade legal do representante para sua 
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assinatura (cópia do contrato social e procuração, esta última apenas no caso de não estar previsto 
no contrato social os poderes do representante legal), bem como seus documentos de identificação. 
 
5.2 – Em nenhuma hipótese poderão ser alteradas as condições de pagamento, prazos ou outra 
qualquer que importe modificação dos termos da proposta apresentada, salvo no que tange aos 
preços ofertados, os quais poderão ser reduzidos quando da fase de lances do certame, na forma 
prevista no item 7 do edital. 
 
5.3 – Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente 
apresentada. Após a abertura da sessão, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo, 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
5.4 – No caso de haver divergência entre a descrição do código do serviço no aviso do Banco do 
Brasil e o disposto neste Edital e seus anexos (Especificações Técnicas), o licitante deverá 
obedecer às exigências editalícias. 
 
5.5 – Serão recusadas as propostas que: 
 
5.5.1 – contiverem cotação de objeto diverso daquele requerido nesta licitação; 
 
5.5.2 – não atenderem às exigências deste Pregão. 
 
5.5.3 – não detiverem valor aceitável após negociação de preços. 
 
5.6 – Após convocação pelo Pregoeiro, a não apresentação (ou apresentação incompleta) da 
proposta definitiva, como elencado em todo o Item 5, poderá ser interpretada como integral 
inadimplemento da obrigação assumida, sujeitando o licitante às penalidades previstas neste Edital. 
 
6. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS 
 
6.1 – As propostas deverão possuir apenas duas casas decimais, sendo desprezadas as demais, 
ou seja, o arredondamento será sempre para baixo. Os preços finais deverão ser apresentados em 
moeda nacional, com apenas duas casas decimais, obedecendo ao mesmo critério de 
arredondamento; 
 
6.1.1 – O mesmo critério deverá ser observado no momento da emissão das faturas/notas fiscais. 
 
6.2 – Serão desclassificadas as cotações que ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas 
dos demais licitantes, excessivos ou inexequíveis; 
 
6.2.1 – Para balizamento do valor considerado aceitável, em estrita consonância com o art. 4º, XI 
da Lei Federal nº 10.520/02, o Pregoeiro utilizará cotações de preços de mercado local, resultados 
das licitações de outros Órgãos da Administração Pública e outros meios não revestidos de 
formalidade, como pesquisa realizada pela Internet e através de contato telefônico, devidamente 
motivado nos autos do processo licitatório.  
 
6.2.2 – O ônus da prova da exequibilidade dos preços cotados incumbe ao autor da proposta, no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da intimação. 
 
6.3 – As propostas apresentadas devem observar o princípio da anualidade estabelecido pela Lei nº 
10.192, de 14.2.2001. 
 
7. DA COMPETITIVIDADE (FORMULAÇÃO DE LANCES) 
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7.1 – A partir do horário previsto no instrumento convocatório, terá início a sessão pública do pregão 
eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas em perfeita consonância com as 
especificações técnicas exigidas no edital. 
 
7.1.1 – O licitante deverá enviar proposta através do sistema eletrônico para a totalidade do item 
que estiver cotando, sob a pena de desclassificação do mesmo. 
 
7.1.2 – Os participantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
 
7.2 – Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras 
estabelecidas no edital. 
 
7.3 – O licitante poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no sistema. 
 
7.4 – Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado primeiro. 
 
7.4.1 – Durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, os licitantes serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do detentor do lance. 
 
7.4.2 – Após a disputa por lances, calculados os valores unitários, caso os mesmos apresentem 
mais de duas casas decimais o Pregoeiro procederá ao seu arredondamento, em consonância com 
o item 6.1 do edital, realizando, por conseguinte, as adequações necessárias no valor total do item. 
 
7.5 – A etapa de lances será encerrada mediante aviso de seu fechamento iminente, emitido pelo 
sistema eletrônico às licitantes, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta minutos), 
aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente 
encerrada a recepção de lances. 
 
7.5.1 – Encerrada a etapa de lances, ocorrendo à situação denominada empate ficto, prevista no 
art. 44, § 2º, da Lei Complementar nº 123/06, o Sistema Eletrônico se encarregará automaticamente 
de assegurar o exercício dos direitos inerentes à preferência de contratação para as microempresas 
e empresas de pequeno porte, na forma regulamentada pelo art. 45 do mesmo Estatuto. O lance 
para desempate da ME/EPP será admitido na forma prevista pelo item 6.1 do edital. 
 
7.5.2 – Caso as propostas permaneçam empatadas, mesmo após convocação do sistema para o 
lance final onde haja prerrogativa de preferência para contratação, a classificação se fará em 
conformidade com o art. 45, § 2º da Lei Federal 8.666/93. 
 
7.5.3 – Superada a etapa de desempate, o pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema eletrônico 
contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida 
melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições 
diferentes daquelas previstas no edital. 
 
7.5.4 – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
 
7.6 – No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico 
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos 
realizados. 
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7.6.1 – Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos a 
sessão pública do pregão eletrônico será suspensa e reiniciada somente após a comunicação aos 
participantes, no endereço eletrônico: www.e-licitacoes.com.br, nos campos específicos de 
avisos; 
 
7.7 – Não poderá haver desistência dos lances efetuados, sujeitando-se a proponente desistente às 
penalidades previstas no artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002. 
 
8. DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO 
 
8.1 – Aberta a sessão pública, o pregoeiro verificará a conformidade da proposta com os requisitos 
estabelecidos no Edital, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os 
mesmos. 
 
8.2 – No julgamento das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL desde que 
atendidas às especificações constantes deste Pregão. 
 
8.3 – Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os 
licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
 
8.4 – Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 
lugar, quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a 
habilitação do licitante conforme disposições do item 9 do edital. 
 
8.5 – Será declarada vencedora a proposta que ofertar o MENOR PREÇO GLOBAL, observadas 
as exigências constantes do Instrumento Convocatório. 
 
8.6 – Na hipótese de a proposta de menor valor não ser aceitável, ou se o licitante vencedor 
desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e, 
verificando a sua aceitabilidade, procederá à habilitação na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital. 
 
8.7 – Caso entenda necessário examinar mais detidamente a conformidade das propostas com os 
requisitos estabelecidos neste Edital, bem como o preenchimento das exigências habilitatórias, 
poderá o Pregoeiro, a seu exclusivo critério, suspender a sessão respectiva, hipótese em que 
comunicará às licitantes, desde logo, a data e o horário em que o resultado do julgamento será 
divulgado no sistema eletrônico. 
 
8.8 – O pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas 
necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo os licitantes atender às 
solicitações. 
 
8.9 – No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
despacho fundamentado, registrado em Ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 
para fins de habilitação e classificação. 
 
 
9. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
9.1 -  DA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA: 
 

http://www.comprasnet.gov.br/
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a) Cédula de identidade devidamente autenticada do representante legal da empresa: proprietário, 
sócio ou procurador (com procuração autenticada); 
 
b) Registro comercial, no caso de empresário individual; 

 
c) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores; 
 
d) Inscrição de ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício; 
 
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir; 
 
9.2 - DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do 
Contrato Social; 

c) Certificado de Regularidade do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) – CRF (art. 27 
da Lei n. 8.036/90, combinado com o inciso IV do art. 29 da Lei n. 8.666/93); 

 
d) CND – Certidão Negativa de Débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros, 

administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa 
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) – alínea “a” do inciso I do art. 47 da Lei n. 
8.212/91 e alterações, combinada com o inciso IV do art. 29 da Lei n. 8.666/93.  

 
e) Certidões de Regularidade Fiscal com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal (inciso II do 

art. 29 da Lei n. 8.666/93), dentro do seu prazo de validade nelas consignado, sendo: 

1) Nacional – relativamente à Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (certidão conjunta);  

2) Estadual – relativamente à Fazenda Estadual; 
3) Municipal – relativamente à Fazenda Municipal; 

 
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa fornecida por aquele órgão, 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. (NR). 

 
9.3 - DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo Distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, consoante inciso II, do art. 31, da Lei nº 8.666/93.  
 
b) 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 atualizadas por índices oficiais 
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação das propostas, a saber: 
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I - sociedades empresariais em geral: registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou do 
domicílio da Licitante, acompanhado de cópia do termo de abertura e de encerramento do Livro 
Diário do qual foi extraído (art. 5º, § 2º, do Decreto-Lei nº 486/1969); 

  
II - sociedades empresárias, especificamente no caso de sociedades anônimas regidas pela Lei nº 
6.404/1976: registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante e 
publicado em Diário Oficial e em Jornal de grande circulação (art. 289, caput e § 5º, da Lei nº 
6.404/1976); 

  
III - sociedades simples: registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede; 
caso a sociedade simples adote um dos tipos de sociedade empresária, deverá sujeitar-se às 
normas fixadas para as sociedades empresárias, inclusive quanto ao registro na Junta Comercial. 

 
9.3.1. As licitantes com menos de um ano de existência, deverão apresentar balanço de abertura, 
no caso de sociedade sem movimentação ou balanço intermediário; no caso de sociedade com 
movimentação, deverá apresentar, ainda, demonstrações contábeis envolvendo seus direitos, 
obrigações e patrimônio líquido relativo ao período de sua existência, com assinatura do sócio-
gerente e do responsável por sua contabilidade e a indicação do nome deste e do seu número de 
registro no Conselho Regional de Contabilidade, devidamente registrado ou autenticado na Junta 
Comercial da sede ou do domicílio da licitante. 
 
9.3.2. A comprovação da boa situação financeira da licitante será feita por meio da avaliação, 
conforme o caso: 
 
a) do balanço referido na alínea ‘b’ do subitem 9.3, cujos índices de Liquidez Geral (LG), de 
Solvência Geral (SG) e de Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas a seguir, 
terão que ser maiores que um (>1): 
 
 Ativo Circulante + Realizável à Longo Prazo 
  LG = ------------------------------------------------------------- 
   Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo 
 
 
             Ativo Total 
  SG = ------------------------------------------------------------- 
   Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo 
 
 
      Ativo Circulante 
  LC = ---------------------------- 

 Passivo Circulante 
 
b) do balanço referido no subitem 9.3 cujo Índice de Solvência, obtido conforme fórmula a seguir, 
terá de ser maior ou igual a um (> ou = a 1): 
 
      Ativo Total 
  S = ------------------------------ 

       Passivo Exigível Total 
 
9.3.3. Os índices de que tratam as alíneas ‘a’ e ‘b’ do subitem 9.3.2. serão calculados pela licitante 
e confirmados pelo responsável por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a indicação do 
seu nome e do número de registro no Conselho Regional de Contabilidade.  
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9.3.4 As peças contábeis deverão estar assinadas pelo representante da empresa e contador 
devidamente habilitado junto ao Conselho Regional de Contabilidade – CRC da sede da licitante, 
devendo constar também a Declaração de Habilitação Profissional em vigor. Tais documentos terão 
que obedecer aos requisitos formais de elaboração estabelecidos em lei e os indicados pela Ciência 
Contábil. 
 
9.4 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 

a) Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente com o objeto desta 
licitação, consistente na apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade 
técnica em nome da empresa, fornecido (s) por pessoa(s( jurídica(s) de direito público ou 
privado, que comprove (m) que a licitante executou serviços de características semelhantes 
ao objeto licitado.  
 

b) Declaração que o profissional que executará os serviços de instalação, configuração, 
atualização de versões, transferência de conhecimento (treinamento) e suporte técnico 
possuirá, quando da contratação, no mínimo, a seguinte qualificação: 
b.1) - Deverá ter em seu Corpo Técnico, profissional habilitado, Contador, Analista de T.I. e 
Suporte, com vistas a atender às necessidades exigidas pela Legislação contábil vigente, 
tanto na programação e adaptações quanto na assistência técnica. 

 
9.5 – Para fins de habilitação, deverão ser apresentadas ainda: 
 
9.5.1 – DECLARAÇÃO de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos (art. 27, inciso V, da Lei 8.666/93). 
 
9.5.2 – DECLARAÇÃO de que a empresa é beneficiária do regime especial das Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte para as aquisições e contratações pelo Poder Público, nos termos da 
Lei Complementar Federal nº 123/2006, se for o caso. 
 
9.5.3 – DECLARAÇÃO de que inexistem fatos supervenientes impeditivos para a habilitação da 
empresa. 
 
9.5.4 – DECLARAÇÃO de elaboração independente de proposta, como exigido na Instrução 
Normativa nº. 02, de 16 de setembro de 2009, da SLTI/MPOG. 
 
9.6 – Depois de solicitado pelo pregoeiro, a empresa que ofertou o melhor preço ou lance deverá 
enviar no prazo de 30 (trinta) minutos a documentação de habilitação através e-mail 
cpl@ale.ro.gov.br  e, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir do encerramento da 
sessão pública, os documentos originais ou cópias autenticadas, preferencialmente em envelope 
timbrado, endereçados da seguinte forma: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Pregão Eletrônico nº 001/2016/ALE/RO 
A/C do Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio 
Rua Major Amarantes, nº 390 – Bairro Arigolândia 
CEP 76.801-911– Porto Velho/RO 

 
9.7 – 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; 
 

mailto:pregoeiro@tce.ro.gov.br
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b) se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da mesma, exceto aqueles 
que, comprovadamente, forem emitidos apenas em nome da matriz; 
 
c) se o licitante for a matriz, mas a prestadora do objeto deste edital ou a emissora da fatura/nota 
fiscal for filial, os documentos deverão ser apresentados em nome de ambas, matriz e filial. 
 
10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
10.1 – As despesas com o pagamento do objeto, quando houver a contratação, correrão por conta 
dos recursos consignados da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, no exercício de 
2016, como segue: Classificação Programática: 01.122.1020.2062.0000 - Elemento de despesa 
33.90.39 – Fonte de Recurso: 100 – Recursos Próprios - R$ 131.920,00 (Cento e trinta e um mil, 
novecentos e vinte reais) 
 
10.2 – As despesas para o exercício subsequente (ou subsequentes, havendo a prorrogação do 
contrato) estarão submetidas à dotação orçamentária própria prevista para atendimento à presente 
finalidade, por conta dos recursos consignados da Assembleia Legislativa do Estado de 
Rondônia pela Lei Orçamentária Anual da ALE/RO. 
 
11. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO 
 
11.1 – Esclarecimentos de dúvidas acerca das condições deste Edital, bem como informações 
adicionais sobre a presente licitação, serão divulgados na “homepage” da ALE/RO: 
www.ale.ro.gov.br, opção “Licitação”, e no site: www.e-licitacoes.com.br, ficando os licitantes 
obrigados a acessá-los para a obtenção das informações prestadas pelo Pregoeiro. 
 
11.2 – Maiores esclarecimentos de ordem legal, técnica ou sobre os termos deste pregão, 
informações complementares sobre o presente Edital poderão ser solicitados ao pregoeiro, 
preferencialmente por meio eletrônico, e-mail cpl@ale.ro.gov.br, até 3 (três) dias úteis anteriores à 
data fixada para abertura da sessão pública do pregão eletrônico, no horário de 07h30m às 13h30m 
(horário de Rondônia). Telefone para contato: (69) 3216-2732. 
 
11.3 – Até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão eletrônico, preferencialmente por meio 
eletrônico, e-mail cpl@ale.ro.gov.br. 
 
11.4 – Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração das especificações 
técnicas, decidir sobre a petição. 
 
11.5 – Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame. 
 
12. DOS RECURSOS 
 
12.1 – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma 
imediata e motivada, em campo próprio e tempo definidos no sistema eletrônico, manifestar sua 
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões 
de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentar 
contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-
lhes assegurado vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 
 
12.2 – A apresentação das razões de recurso, e de eventuais contrarrazões pelos demais licitantes, 
deverá se realizar no âmbito do sistema eletrônico. 

http://www.ale.ro.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
mailto:pregoeiro@tce.ro.gov.br
mailto:pregoeiro@tce.ro.gov.br


 

 

 

Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO 

  

Rua Major. Amarantes, nº 390–Arigolândia–P.Velho/RO 
CEP 76.801-911 – Fone 0xx69 3216-2732 – site 

www.ale.ro.gov.br 
  

Página 12 de 54 
 

 
12.3 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, 
importará a decadência do direito de recurso, devendo o pregoeiro adjudicar o objeto ao licitante 
vencedor. 
 
12.4 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
12.5 – Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital o licitante que não o fizer no prazo e 
forma legalmente definidos. 
 
13. DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS 
 
13.1 – A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia convocará o licitante vencedor para 
assinar o “Termo de Contrato” (minuta ANEXO IX deste edital), que o fará no prazo de até 03 (três) 
dias úteis, a contar do recebimento da convocação, sob pena de decair do direito à contratação, 
sujeitando-se às penalidades aludidas neste edital e demais cominações legais. 
 
13.2 – Quaisquer vantagens apresentadas pelo licitante vencedor em sua proposta de preços, se 
pertinentes e aceitas pela administração, poderão ser acrescentadas à contratação, passando a 
constituir-se uma obrigação para o contratado. 
 
13.3 – Ao assinar o instrumento contratual ou retirar a nota de empenho, a empresa adjudicatária 
obriga-se a prestar os serviços a ela adjudicados, conforme especificações e condições contidas 
neste Edital e seus anexos, e também na proposta apresentada, independente de transcrição, 
prevalecendo no caso de divergência as especificações e condições presentes no Instrumento 
Convocatório. 
 
13.4 – Quando o licitante vencedor não receber o documento de contratação depois de notificado, a 
Administração poderá chamar os licitantes remanescentes para fazê-lo, obedecida a ordem de 
classificação e examinada a aceitabilidade da proposta classificada quanto ao objeto, valor ofertado 
e habilitação, podendo inclusive negociar diretamente com o proponente para que seja obtido 
melhor preço, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n.º 8.666/93. 
 
13.5 – A recusa injustificada do licitante vencedor em receber o documento de contratação, ou 
aceitar/retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela ALE/RO, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente 
estabelecidas (art. 7º da Lei Federal 10.520/2002). 
 
13.6 – A execução dos compromissos assumidos no edital, bem como os casos nele omissos, 
regular-se-ão pelas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os 
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, 
combinado com o inciso XII do art. 55, ambos da Lei nº 8.666/93. 
 
13.7 – Fica vedada a transferência ou cessão do contrato para prestação de serviços. 
 
13.8 – É vedada a subcontratação total do objeto deste Pregão, sendo a subcontratação parcial 
possível em casos excepcionais, com prévia anuência da Administração. 
 
13.9 – Constituem-se como cláusulas contratuais, a serem observadas durante a execução do 
objeto, as obrigações do licitante abordadas neste edital, incluídas aquelas pormenorizadamente 
descritas nos anexos do Instrumento Convocatório. 
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13.10 – O Contratado fica obrigado a aceitar alterações no quantitativo previsto em edital, no limite 
de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, sem que isso implique em alterações de preços 
cotados, de acordo com o estabelecido no parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei 8.666/93; 
 
13.10.1 – As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 
13.11 – Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que solicitado pelo 
contratado e observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, conforme Lei 10.192/01, contado na 
forma apresentada na Cláusula Sexta do Anexo IX (Minuta do Termo de Contrato), o valor 
avençado poderá sofrer atualização, competindo ao contratado justificar e comprovar a variação 
dos custos, apresentando memória de cálculo para análise e posterior aprovação do contratante. 
 
13.12 – Para todos os termos da presente contratação considera-se Gestor e Fiscal do contrato um 
servidor da Divisão de Almoxarifado e Patrimônio – DAP – do Departamento de Logística – 
representante legal da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.  
 
 
14. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO 
 
14.1 – Em conformidade com o artigo 73, inciso I da Lei nº. 8.666/93, modificada pela Lei n.º 
8.883/94, o objeto da presente licitação será recebido: 
 
14.1.1 – Provisoriamente – pelo setor requisitante dos serviços, no momento de recebimento da 
nota fiscal/fatura; 
 
14.1.2 – Definitivamente – por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação ou 
vistoria, comprovando a adequação do objeto aos termos contratuais; 
 
14.1.2.1 – O prazo para recebimento definitivo não excederá 10 (dez) dias; 
 
14.1.3 – Instalações, ensaios, testes e demais provas para a boa execução do objeto correrão por 
conta do contratado; 
 
14.1.4 – Em conformidade com o art. 76 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, se no 
recebimento do objeto for constatado que os serviços foram prestados de forma incompleta ou em 
desacordo com as condições avençadas, será suspenso o prazo de recebimento definitivo, até que 
seja sanada a situação, nos termos do art. 69 da LLCA. 
 
14.2 – O pagamento será efetuado, mensalmente, através de ordem bancária e depósito em conta 
corrente indicada pelo Contratado, à vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada, no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo do serviço executado, sendo efetuada a 
retenção na fonte dos tributos e contribuições elencadas nas disposições determinadas pelos 
órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as legislações e instruções normativas vigentes; 
 
14.2.1 – Para fins do disposto no item 14.2, considerar-se-á como sendo a data do pagamento a 
data de emissão da ordem bancária. 
 
14.3 – A nota fiscal deverá ser entregue na Divisão de Almoxarifado e Patrimônio - DAP, situada na 
Rua Pinheiro Machado, nº 1670 – Bairro São Cristóvão – CEP 76.804-079 – Porto Velho/RO, aos 
cuidados do Gestor do Contrato; 
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14.3.1 – Deve acompanhar a Nota Fiscal toda a documentação necessária à comprovação de que o 
contratado mantém-se regular em todas as condições previstas para habilitação no certame. 
 
14.4 – A nota fiscal que for apresentada com erro será devolvida ao contratado para retificação e 
reapresentação, acrescentando-se no prazo fixado no item 14.2 os dias que se passarem entre a 
data da devolução e a da reapresentação. 
 
14.5 – O Contratante poderá sustar o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, nos 
casos de: 
 
14.5.1 – Existência de qualquer débito para com o Contratante; 
 
14.5.2 – Se os serviços prestados não estiverem de acordo com a especificação contratada. 
 
15. DAS PENALIDADES 
 
15.1 – O licitante que deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação 
falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar 
na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida a 
prévia e ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração e será 
descredenciado do Cadastro de Fornecedores do Contratante, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
sem prejuízo das multas previstas em edital e das demais cominações legais. 
 
15.2 – As empresas punidas com impedimento de licitar e contratar com ALE/RO ou que sejam 
declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública será incluída no Cadastro 
de Inadimplentes do Governo do Estado de Rondônia. 
 
15.3 – Penalidades a que está sujeito o licitante ou contratado inadimplente: 
 
15.3.1 – Advertência; 
 
15.3.2 – Multa, sobre o valor contratado, nos seguintes percentuais: 
 
a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por hora sobre o valor da fatura, no caso de atraso na 
entrega do objeto do contrato ou na substituição de bens ou serviços, ou ainda, por ocorrência de 
descumprimento contratual (quando sua expectativa de solução também for auferida em horas), 
limitado a 10% (dez por cento); 
 
b) nas hipóteses em que o atraso no adimplemento das obrigações seja medido em dias, aplicar-se-
á mora de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia sobre o valor da fatura, limitado a 10% 
(dez por cento); 
 
c) em caso de reincidência no atraso de que trata as alíneas “a” e “b”, a partir da 3ª (terceira) vez, 
poderá ser aplicada a sanção do item 15.3.3, concomitantes e sem prejuízo de outras cominações; 
 
d) caso as multas aplicadas ultrapassem os limites fixados nas alíneas “a” e “b”, poderá ser aplicada 
a sanção do item 15.3.3, concomitantes e sem prejuízo de outras cominações; 
 
e) na hipótese da empresa recusar-se a assinar o Contrato no prazo informado, durante a vigência 
da proposta, assim como não cumprir o objeto do certame, caracteriza-se a inexecução da 
obrigação assumida, sujeitando-a à aplicação da sanção prevista no item 15.3.3 do edital. 
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15.3.3 – Pelo descumprimento total ou parcial do compromisso pelo Contratado, a Administração 
poderá aplicar multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor referente à parcela não adimplida da 
obrigação.  
 
15.3.4 – Impedimento de licitar e contratar, aplicados conforme a seguinte gradação das faltas 
cometidas: 
 
a) Gravíssima: Suspensão do direito de licitar e contratar com o Estado de Rondônia pelo prazo de 
5 (cinco) anos, mais declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. Compreende os casos de crime 
na execução do contrato, inexecução total e a recusa em assinar o termo contratual; 
 
b) Grave: Suspensão do direito de licitar e contratar com o Estado de Rondônia, pelo prazo de 4 
(quatro) anos. Compreende os casos de retardamento da execução do objeto com prejuízo à 
Administração; 
 
c) Retardamento da execução do objeto, sem prejuízo à Administração: Suspensão do direito de 
licitar e contratar com a ALE/RO, pelo prazo de 3 (três) anos; 
 
d) Às demais ocorrências, não previstas nas alíneas anteriores, será aplicada a TABELA disposta 
no item 20.3 do Termo de Referencia.  
 
15.4 – A aplicação de quaisquer das penalidades ora previstas não impede a rescisão contratual. 
 
15.5 – A aplicação das penalidades será precedida da concessão de oportunidade para exercício 
da ampla defesa e do contraditório, por parte do contratado, na forma da lei. 
 
15.6 – Reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada. 
 
15.7 – Os prazos para adimplemento das obrigações consignadas no presente Instrumento 
Convocatório admitem prorrogação nos casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei nº 
8.666/93, devendo a solicitação dilatória, sempre por escrito, ser fundamentada e instruída com os 
documentos necessários à comprovação das alegações, recebida contemporaneamente ao fato 
que ensejá-la, sendo considerados injustificados os atrasos não precedidos da competente 
prorrogação. 
 
16. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
16.1 – Fica assegurado a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia o direito de, no 
interesse da Administração, sem que caiba às licitantes qualquer tipo de reclamação ou 
indenização: 
 
16.1.1 – Adiar a data de abertura da sessão pública do pregão eletrônico, dando conhecimento aos 
interessados através dos sites: www.ale.ro.gov.br, opção “licitação”, e www.e-licitacoes.com.br, 
 
16.1.2 – Anular ou revogar, no todo ou em parte, o presente Pregão, a qualquer tempo, dando 
ciência aos interessados e comunicando às empresas licitantes, nos termos do art. 49 da Lei nº 
8.666/93; 
 
16.1.3 – Diminuir ou aumentar o quantitativo da licitação. 

http://www.tce.ro.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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16.2 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na legislação 
vigente. 
 
16.3 – As decisões do Pregoeiro somente serão consideradas definitivas depois de homologadas 
pela autoridade competente. 
 
16.4 – É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, 
promover diligências para esclarecer ou complementar a instrução de assunto relacionado ao 
presente certame. 
 
16.5 – Nenhuma indenização será devida aos licitantes por apresentarem documentação, 
elaborarem propostas e/ou qualquer outra providência relativa à sua participação no presente 
PREGÃO ELETRÔNICO. 
 
16.7 – Não havendo expediente na data determinada, ou na ocorrência de qualquer outro fato que 
impossibilite a realização deste Pregão, a sessão será adiada para o primeiro dia útil subsequente, 
mantidos o mesmo horário e local, salvo disposição em contrário. 
 
16.8 – Informações complementares poderão ser obtidas no horário das 7h30m às 13h30m, pelo 
telefone (69) 3216-2732, ou pelo e-mail: cpl@ale.ro.gov.br. O edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados nos endereços eletrônicos www.e-licitacoes.com.br e 
www.ale.ro.gov.br 

 
16.9 – Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Velho/RO, como único competente para dirimir as 
questões que porventura surgirem na execução da presente contratação, com renúncia expressa 
por qualquer outro. 
 
16.10 - São partes integrantes deste Edital, os seguintes anexos: 
 
ANEXO - I TERMO DE REFERENCIA 
ANEXO - II DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
ANEXO - III DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE  
ANEXO - IV DECLARAÇÃO MENOR 
ANEXO - V DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO Nº 9 - CNJ 
ANEXO - VI MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS  
ANEXO - VII DECLARAÇÃO DE ME/EPP  
ANEXO - VIII DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA  
ANEXO - IX MINUTA DO CONTRATO 
 

Porto Velho/RO, 27 de janeiro de 2016. 

 

Everton José dos Santos Filho 
Pregoeiro ALE/RO 
Mat. 200160382

mailto:pregoeiro@tce.ro.gov.br
http://www.e-licitacoes.com.br/
http://www.tce.ro.gov.br/
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ANEXO I  

TERMO DE REFERENCIA  

 
Pregão Eletrônico nº 001/2016/ALE/RO 

Processo Administrativo nº 14393/2015-55 

 
 
TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
 
LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE 
ESTOQUE E PATRIMÔNIO PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DE RONDÔNIA. 

 
 
Neste Termo entende-se por: 
 
- CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia; 
 
- FISCALIZAÇÃO: Comissão de Recebimento de bens e serviços do Departamento de Informática 

da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. 
 
- CONTRATADA: Empresa Prestadora do Serviço Licitado. 
 
1. OBJETO 
 
1.1. Contratação de empresa especializada para locação de 01 (um) software para controle de 
Almoxarifado, 01 (um) software para controle de Patrimônio, envolvendo a instalação, 
configuração, atualização de versões, transferência de conhecimento (treinamento) e suporte 
técnico, com a finalidade de atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado de 
Rondônia pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações técnicas discriminadas no 
ANEXO I do presente Termo de Referencia.  
 
2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
2.2. O procedimento licitatório para o objeto ora solicitado será fundamentada, integralmente, na Lei 
Federal nº 10.520/2002, Resolução/ALE nº 152/2007, Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e 
Lei Complementar nº 123/2006, ficando pactuado ainda que nos casos omissos porventura 
existentes, serão solucionados segundo os princípios jurídicos aplicáveis.  
 
3. JUSTIFICATIVA E FINALIDADE 
 
3.1. Em face das determinações legais, em especial a Lei 4.320 de 17 de Março de 1964 e seus 
adendos, compete à Administração Pública o controle efetivo das atividades desenvolvidas, com a 
expedição de relatórios mensais e anuais, exigidos por lei, com a codificação e emissão de 
relatórios previstos na legislação, em atendimento às necessidades da Assembleia Legislativa do 
Estado de Rondônia. 
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3.2. Considerando a diversidade, qualidade e quantidade dos trabalhos administrativos da 
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, impossibilitam o controle mecânico ou manual, com 
a confiabilidade exigida para as informações emanadas do poder público.  
 
3.3. As unidades setoriais de controle adotaram, por consequência, a utilização de meios baseados 
em tecnologia.  
 
3.4. No entanto, a consolidação de todas as informações em um único relatório, na forma exigida 
pela legislação, obriga a administração a consolidar as informações em uma única base de dados, 
de linguagem uniforme, com características de segurança e de alta performance em padrões 
condizentes com o exigido pela legislação federal.  
 
3.5. Em face dessas necessidades, a implantação de software unificado, que seja disposto em rede 
e de que dele tenham acesso as unidades da Assembleia Legislativa, impõe-se como medida 
correta e adequada.  
 
3.6. A implantação de tal sistema permitirá aperfeiçoar o gerenciamento dos serviços, com controle 
de qualidade, melhor aplicação de recursos públicos evitando desgaste para a Assembleia 
Legislativa.  
 
3.7. Constitui-se em uma expressiva necessidade da Assembleia Legislativa Estadual gerenciar:  
Gerenciar Materiais de Almoxarifado e Patrimônio (Consumo e Permanente).  
 
3.8. Embora haja previsão para o desenvolvimento dos sistemas referidos acima, não há data 
determinada para a respectiva implantação, eis que o quadro de servidores com especialização na 
área de Tecnologia da Informação é bastante necessitado, daí as dificuldades enfrentadas por esse 
Departamento, e que já tem buscado resolver junto à Administração.  
 
3.9. Ressalta-se ainda que o Departamento de Informática já desenvolve  e mantém softwares para 
essa administração, sendo eles: SPALERO (Sistema de Protocolo Stand-Alone), SIGViagem 
(Controle de passagens e diárias) em produção, controle de gestão de TI, SCUCM (Sistema de 
controle de usuários do centro médico), SICOVI (Sistema de controle de Acessos e Visitantes) em 
produção e SICAVI (Sistema de Controle de Verbas Indenizatórias) em produção e SIPLE (Sistema 
de Acesso a Informação) em produção. 
 
3.10. Para tanto, chega-se a conclusão de que a solução ideal a ser utilizada deve utilizar meios 
baseados em tecnologia.  
 
3.11. O foco, com a opção da locação dos sistemas informatizados para administração pública será 
voltado para resultados de controle e eficiência.  
   

LOTE ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE PERÍODO 

 

LOTE 

01 

01 Software para controle de 

Almoxarifado 

01 (um) software 12 (doze) 

meses 

02 Software para controle de 

Patrimônio 

01 (um) software 12 (doze) 

meses 

 
4. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 
 
4.1. O software desenvolvido deverá ser em uma arquitetura cliente/servidor; 
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4.2. Funcionar em rede, no mínimo sob o sistema operacional Windows 2008 ou superior, Server ou 
Linux, com as estações de trabalho rodando sob sistema operacional compatível; 
 
4.3. Ser compatível com ambiente multiusuário, permitindo a realização de tarefas concorrentes;  
 
4.4. Estar ajustado para armazenar, processar e representar datas anteriores, durante e posteriores 
ao ano 2000 tratando o século explicitamente e considerando o ano 2000 como bissexto;  
 
4.5.  Controle de acesso aos módulos somente para pessoas autorizadas;  
 
4.6. Prover o controle efetivo do uso do sistema, oferecendo total segurança contra a violação dos 
dados ou acessos indevidos às informações, através do uso de senhas, permitindo configuração 
das permissões de acesso individualizadas por usuário e função;  
 
4.7. Registrar nas atualizações efetuadas sobre cadastros e movimentações, o código do operador 
e data da operação;  
 
4.8. Registrar o log da utilização de transações;  
 
4.9. Possuir atualização on-line dos dados de entrada, permitindo acesso às informações 
atualizadas imediatamente após o término da transação;  
 
4.10. Ser baseado no conceito de controle de transações, mantendo a integridade do Banco de 
Dados em quedas de energia e falhas de software/hardware;  
 
4.11. Possuir, opção de fazer e desfazer as ações executadas pelos sistemas aplicativos.  
 
4.12. Permitir a visualização dos relatórios em tela, bem como a gravação opcional dos mesmos em 
arquivos, com saída em dispositivos móveis e/ou disco rígido e a seleção da impressora da rede 
desejada;  
 
4.13. Sistemas aplicativos construídos com interface gráfica nativa e suporte para utilização de 
mouse.  
 
4.14. Os sistemas deverão ser desenvolvidos para utilização em ambiente gráfico e no mínimo 
sistema operacional Windows, podendo ser utilizados em outro sistema operacional.  
 
4.15. No caso do uso do SGBD – Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, que necessitar 
de licença de uso, o uso da licença será de inteira responsabilidade da contratada, ficando para o 
departamento de informática a guarda da senha para administração do banco. 
 
5. DAS CONDIÇÕES DE INFRAESTRUTURA OFERECIDAS 
 
5.1. A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia disponibilizará à Contratada hardware, local e 
infraestrutura necessária a implantação do projeto, bem como funcionário (s) qualificado (s) para 
esclarecer quaisquer dúvidas sobre os equipamentos oferecidos. 
Configuração do Ambiente  
 
5.1.1. Software:  
· Sistema operacional das estações clientes: windows 7 ou superior  
· Protocolo de rede: TCP/IP  
 
5.1.2.  Estação do usuário: 
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Tipo 1: HP Compaq dc 8500 MT Brazil PC ALL; Standard PS dc5 MT Chassis ALL;  
· Processador: Athlon X2 5000B Processor ALL;  
· Disco Rigido: 160GB Sata;  
· Disco Óptico: Gravadora de DVD;  
· Memória: 1 GB DDR2 2x512;  
· Kit Multimídia teclado PS/2 Mouse PS/2;.  
 
Tipo 2: Micro computador Core I5.  
· Memória: 4 gb  
· Disco Rígido: 320 gb.  
· Disco óptico: Leitor de CD/DVD.  
 
Tipo 3: Micro computador Core I7.  
· Memória: 8 gb  
· Disco Rígido: 1 TB.  
· Disco óptico: Leitor de CD/DVD.  
               
6. DA AVALIAÇÃO DOS SOFTWARES  
 
6.1. A avaliação dos softwares será efetuada pelo Departamento de Informática da ALE/RO, 
juntamente com servidores designados da Divisão de Almoxarifado e Patrimônio, devendo ser 
apresentado pela licitante que ofertou a melhor proposta para o item, uma amostra do software e 
Manual do Sistema para avaliação, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contado da data de 
divulgação do julgamento das propostas de preços. 
 
6.2. A apresentação dos Softwares será feita através de uma amostra para fins de comprovação da 
compatibilidade do sistema ofertado com as especificações exigidas no ANEXO I deste Termo, 
devendo o software ser instalado em ambiente temporário na Sede da ALE/RO, por técnico da 
licitante habilitada, ou em equipamento próprio da licitante. 
 
6.3. Serão testados, com o acompanhamento do profissional encaminhado pela empresa, o 
desempenho e as funcionalidades básicas do software, conforme as especificações técnicas do 
objeto descritas no presente Termo de Referência, em 01 (um) dia útil, subseqüente a data da 
entrega da amostra. 
 
6.4. Será desclassificada a empresa cujas funcionalidades não atenderem a quaisquer dos 
requisitos estabelecidos no Anexo I deste Termo de Referência. 
 
6.5. O Departamento de Informática da ALE/RO em conjunto com a Divisão de Almoxarifado e 
Patrimônio do Departamento de Logística, terão o prazo de 15 (quinze) dias úteis para avaliação 
provisória dos sistemas de Almoxarifado e Patrimônio.  
 
6.6. A avaliação será realizada de forma objetiva, devendo o Departamento de Informática da 
ALE/RO conjuntamente com a Divisão de Almoxarifado e Patrimônio, emitir relatório de avaliação, 
atestando que as amostras, apresentadas pela empresa (s) declarada (s) vencedora (s), possui 
condições de funcionalidades dos sistemas de acordo com as especificações determinadas no 
ANEXO I deste Termo de Referência. 
 
6.7.  A licitante que não atender com as especificações do software conforme ANEXO I, será 
desclassificada, e proceder-se-á a avaliação do software da licitante que apresentou a segunda 
melhor proposta, sucessivamente. 
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7. DO PRAZO DE IMPLANTAÇÃO  
 
7.1. O prazo para implantação (instalação e migração) e disponibilização dos sistemas de 
Almoxarifado e Patrimônio à Assembleia Legislativa, deverá ocorrer no prazo máximo de até 15 
(quinze) dias, contado a partir da assinatura do Contrato.  
 
7.2. O prazo para disponibilização dos sistemas poderá ser prorrogado por até 15 (quinze) dias, 
desde que solicitado pela contratada durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pela Assembleia Legislativa, sob pena de sofrer as penalidades impostas no 
instrumento convocatório e no contrato.   
 
7.3. O fornecimento do sistema aos usuários que utilizarão o referido software deverá ser feito no 
prazo estipulado pela Contratante, com disponibilização na Divisão de Almoxarifado e Patrimônio da 
ALE/RO.  
 
7.4. A contratada deverá disponibilizar as senhas do banco de dados para o Departamento de 
Informática da ALE/RO para as devidas manutenções. 
 
8. DO SUPORTE, ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES E GARANTIAS  
 
8.1. A atualização e suporte ao software deve ser efetuada por pessoal capacitado pela empresa, 
dentro da unidade central do Sistema de Informática da Assembléia Legislativa do Estado de 
Rondônia, sendo vedado a transferência de dados de propriedade do Legislativo Estadual para 
qualquer outro local.  
 
8.2. Caberá à licitante vencedora oferecer suporte técnico para solução de problemas relacionados 
a instalação, configuração, compatibilidade de arquivos e uso do aplicativo, garantindo o perfeito 
funcionamento do sistema implantado, durante o período de vigência do contrato, em dias úteis, 
durante o expediente da ALE/RO.  
 
8.3. Diagnosticar problemas técnicos dentro de no máximo 01 (um) dia útil, a partir da abertura do 
chamado; caso não envolva manutenção corretiva, solucionar o problema em até 24 (vinte e quatro) 
horas; caso exija manutenção corretiva, solucionar o problema em até 72 (setenta e duas) horas, 
podendo ser solicitado mais prazo com a devida justificativa e com aceite da mesma pela 
administração.  
 
8.4. Oferecer manutenção corretiva do software licenciado durante o período de vigência do 
contrato, nos seguintes casos:  
 
8.4.1. Manutenção adaptativa dos sistemas, visando adequá-los a eventuais exigências de ordem 
legal;  
 
8.4.2. Correção ou substituição das cópias das versões fornecidas, se estas apresentarem defeito;  
 
8.4.3. Substituição das cópias no caso de upgrades dos softwares.  
 
8.4.4. Informar tempestivamente a ALE/RO sobre atualizações de versões e atualizar a versão em 
produção, sem ônus, durante o período de vigência do contrato.  
 
8.4.5. Prover apoio técnico, quando necessário, sem ônus, no período de implantação de novas 
versões;  
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8.4.6. Fornecer suporte técnico através de funcionários especializados, com o objetivo de 
esclarecer as dúvidas que possam surgir durante a operação e utilização do Sistema.  
 
8.5. Garantir que o programa atenda às especificações técnicas do ANEXO I deste Termo de 
Referência. 
 
8.6. A CONTRATADA deverá ter em seu Corpo Técnico, profissional habilitado, Contador, Analista 
de T.I. e Suporte, com vistas a atender às necessidades exigidas pela Legislação contábil vigente, 
tanto na programação e adaptações quanto na assistência técnica. 
 
8.7.  A classificação dos bens móveis e imóveis e de almoxarifado, deverá atender ao Novo Plano 
de Contas Aplicado ao Setor Público – NPCASP e a reavaliação, depreciação e amortização dos 
bens às Normas Brasileiras de Contabilidade  Aplicadas ao Setor Público – NBCT 16.9 e NBCT 
16.10 editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC e demais Normas legais vigentes. 
  
9. TREINAMENTO 
 
9.1. A empresa contratada deverá oferecer treinamento com a carga horária de 20h (vinte horas) 
para os servidores da ALE, a ser realizado na Sede da Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias contados a partir da assinatura do Contrato e toda vez que se fizer necessário durante sua 
vigência em decorrência de mudanças, atualizações do sistema e parametrizações de interesse da 
CONTRATANTE, no mesmo prazo, e aos servidores com a função de multiplicadores, que 
auxiliarão os demais servidores nas atividades pertinentes.    
 

10. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
O contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura e publicação no Diário Oficial da 
Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia por um período de 12 (doze) meses, podendo 
estender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses após o início da vigência do contrato, 
desde que exista real necessidade e ofereça vantagens para a Administração na continuidade do 
contrato, nos termos do inciso IV, do artigo 57 da Lei nº 8.666/93.  
   
11. DO FATURAMENTO E PAGAMENTO  
 
11.1. O pagamento será efetuado mensalmente pela Superintendência de Finanças da Assembleia 
Legislativa, mediante a apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente certificada pela unidade 
usuária competente e pela Comissão de Recebimento de bens e serviços do Departamento de 
Informática da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, acompanhada de relatório de 
atendimentos, caso houver, até o 10º dia do mês subsequente ao da prestação dos serviços, 
consignando os serviços executados.  
11.2. As Notas Fiscais/Faturas deverão ser emitidas, contendo em seu corpo a descrição do objeto, 
o número do Contrato, o nº da conta bancária da contratada, para depósito, através de ordem 
bancária.  
11.3. Para efeito de pagamento, a contratada deverá apresentar os seguintes documentos, em 
plena validade, caso os que constam do processo encontrar com suas datas de validade expiradas:  
   

a) Certificado de Regularidade do FGTS;  
b) Certidão Negativa de Débitos – CND, emitida pelo INSS;  
c) Certidão de Regularidade Fiscal da Fazenda Federal;  
d) Certidão de Regularidade Fiscal da Fazenda Estadual;  
e) Certidão de Regularidade Fiscal da Fazenda Municipal; 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (Lei nº 12.440/11). 
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11.4. Nenhum pagamento será efetuado a licitante vencedora enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso 
gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.  
 
11.5. Caso haja multa por inadimplemento, será adotado o seguinte procedimento: a multa será 
descontada do valor total da respectiva nota de empenho e, se o valor da multa for superior ao valor 
devido pela prestação do serviço, responderá o contratado pela sua diferença, ou ainda, quando for 
o caso, cobrada judicialmente.  
   
 
12. DA AUTORIA  
 
12.1. O Departamento de Informática em conjunto com a Divisão de Almoxarifado e Patrimônio do 
Departamento de Logística, elaboraram o presente Termo de Referência em conformidade com a 
legislação específica e com o interesse e a conveniência da Administração, sendo submetido à 
aprovação da autoridade competente, Secretário Geral na qualidade de Ordenador de Despesas.  
 
 
13. DA GESTÃO DO CONTRATO 
 
13.1. A CONTRATANTE nomeará para Gestão do Contrato um servidor da Divisão de 
Almoxarifado e Patrimônio do Departamento de Logística – representante legal da Assembleia 
Legislativa do Estado de Rondônia.  
 
14. DA FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO 
 
14.1. A fiscalização técnica dar-se-á por intermédio de servidor designado pela Diretoria de 
Informática, bem como seu substituto, para desempenhar essa função, o qual anotará em próprio 
as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados; 
 
14.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da 
CONTRATANTE deverão ser comunicadas e solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para 
adoção das medidas pertinentes. 
 
15. DA ENTREGA, DOS TESTES DE CONFORMIDADE E DO ACEITE 
 
15.1. A CONTRATADA deverá entregar o Software compreendendo o fornecimento das mídias 
físicas ou sua disponibilização para download e fornecimento das licenças adquiridas, em sua 
última versão.  
 
15.2. A CONTRATANTE realizará o teste de conformidade da Solução instalada em até 30 (trinta) 
dias corridos. Caso ocorram desconformidades, a CONTRATADA terá 05 (cinco) dias corridos para 
promover os ajustes necessários; 
 
15.3. A CONTRATANTE emitirá o Termo de Aceite em até 10 (dias) corridos após a realização 
satisfatória dos Testes de Conformidade; 
 
15.4. A aceitação dos serviços não exclui, nem reduz a responsabilidade da empresa 
CONTRATADA com relação ao funcionamento e especificações divergentes do objeto, durante todo 
o período de garantia. 
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16. JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO 
 
16.1. No julgamento das propostas será considerada vencedora, desde que atendidas às 
especificações constantes deste Termo de Referência, a empresa que for a detentora do melhor 
lance, ou seja, a que propuser o Menor Preço Global conforme estabelecido na Lei 8.666/93. 
 
17.  GARANTIA DE EXECUÇÃO 
 
17.1. A Contratada é responsável pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais e 
compensações por quaisquer perdas causadas à ALE, respondendo, na forma da Lei, por 
quaisquer defeitos ou vícios.  
 
17.2. A Contratada fica obrigada a apresentar a Garantia de Execução do contrato no prazo de até 
10 (dez) dias úteis, contados da data da notificação da adjudicação do Contrato, no montante 
equivalente a 5% (cinco por cento) do total do valor contratual.  
 
17.3. A Garantia de Execução será executada pela ALE, como compensação por quaisquer perdas 
e danos resultantes de inadimplência da Contratada no cumprimento de suas obrigações.  
 
17.4. A Garantia de Execução deverá ser fornecida pela Contratada em uma das seguintes 
modalidades: a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; ou b) Seguro Garantia; ou c) Carta 
de fiança bancária.  
 
17.5. O não atendimento, pela proponente vencedora, da assinatura do contrato ou da 
apresentação da Garantia de Execução no prazo estabelecido, poderá constituir motivo suficiente 
para que seja cancelada a adjudicação que lhe foi feita. 
 
17.6. A Garantia de Execução prestada pela Contratada será liberada ou restituída por ocasião da 
emissão do Termo de Encerramento do Contrato.  
 
17.7. Na hipótese de a garantia se consolidar por meio de fiança bancária ou seguro garantia, esta 
deverá ter validade de no mínimo 60 (sessenta) dias além do vencimento do prazo contratual, 
quando então, o instrumento será devolvido à Contratada, após a verificação do cumprimento de 
todas as obrigações previstas.  
 
17.8. Na hipótese da garantia se consolidar por meio de seguro garantia, a Contratada deverá 
comprovar o pagamento integral do prêmio.  
 
17.9. Na hipótese de rescisão contratual por culpa da Contratada, esta perderá a caução, 
independentemente de responder por perdas e danos que resultarem da infração contratual, 
inexecução ou execução do objeto do contrato. 
 
17.10. A proponente se obriga a prestar garantia complementar no caso de acréscimo no valor 
contratual.  
 
17.11. Na hipótese da garantia ser oferecida em dinheiro (espécie ou cheque administrativo) em 
espécie ou cheque deverá ser depositada na conta corrente nº __.___.__CONTRATANTE,  
Agência___C/C______Banco_____.  
 
18. REAJUSTAMENTO 
 
18.1. Os serviços serão executados pelo preço ofertado na proposta da licitante vencedora, que 
será fixo e irreajustável pelo prazo de 12 (doze) meses,  Ao fim dos doze meses iniciais de vigência 
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do Contrato, caso decidido pela sua prorrogação pela ALE, poderá ser ajustado de acordo com a 
variação do índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, tomando-se por base o índice vigente 
no mês de apresentação da proposta ou do orçamento a que essa se referir. 
 
19. MULTA 
 
19.1. Excluídos os casos fortuitos e de força maior, a ALE poderá aplicar multa nos seguintes 
casos:  
 
19.2. Na rescisão do contrato por causa dada pela Contratada, no percentual de 5% (cinco por 
cento) do valor não executado do contrato;  
 
19.3. Pela inadimplência de qualquer cláusula do contrato, no percentual de 2,5% (dois e meio por 
cento) do valor total das faturas, referente ao mês da constatação da inadimplência, dobrada na 
reincidência. 
19.4. As multas, após regular processo administrativo, serão descontadas dos recebimentos a que 
a CONTRATADA tiver direito ou da garantia contratual, quando essa for exigida na contratação.  
 
19.5. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, quando essa for exigida, além 
de perdê-la, a CONTRATADA ressarcirá a ALE essa diferença, que será descontada dos 
pagamentos das faturas ou cobrada judicialmente.  
 
19.6. O exercício da ALE na aplicação de multa prevista neste item, não implica em renúncia do 
direito de, a qualquer tempo, rescindir o presente contrato.  

 
20. PENALIDADE 
 
20.1. A inexecução total ou parcial do Contrato, por parte da Empresa Gerenciadora, facultará à 
ALE o direito de aplicação das seguintes penalidades:  
 
20.2. Advertência formalizada por meio de correspondência;  
 
20.3. Aplicação de multas, conforme a tabela a seguir:  
 

ITEM DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO GRAU MULTA* 

1.  
Permitir situação que crie a possibilidade ou cause dano físico, lesão corporal 

ou consequências letais; por ocorrência. 
06 4,0% por dia 

2.  Usar indevidamente informações sigilosas a que teve acesso; por ocorrência. 06 4,0% por dia 

3.  
Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, os 

serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento; 
05 3,2% por dia 

4.  
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por 

ocorrência. 
05 3,2% por dia 

5.  
Recusar-se a executar serviço determinado pela ALE, sem motivo justificado; 

por ocorrência; 
04 1,6% por dia 

6.  
Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços; por 

empregado e por dia. 
03 0,8% por dia 

7.  
Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter 

permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar; por 
02 0,4% por dia 
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ocorrência. 

8.  Fornecer informação pérfida de serviço; por ocorrência 02 0,4% por dia 

9.  
Permitir a presença de funcionário sem uniforme e/ou com uniforme manchado, 

sujo, mal apresentado e/ou sem crachá registrado por ocorrência(s); 
01 0,2% por dia 

Para os itens a seguir, deixar de: 

10.  

Efetuar o pagamento de seguros, encargos fiscais e sociais, assim como 

quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução deste 

contrato; por dia e por ocorrência; 

05 3,2% por dia 

11.  Efetuar a reposição de funcionários faltosos, por empregado e por dia; 04 1,6% por dia 

12.  

Cumprir prazo previamente estabelecido com a ALE para fornecimento de 

materiais ou execução de serviços; por unidade de tempo definida para 

determinar o atraso. 

03 0,8% por dia 

13.  

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo que não previstos 

nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela ALE; por 

ocorrência. 

03 0,8% por dia 

14.  Zelar pelas instalações do órgão e do ambiente de trabalho, por item e por dia; 03 0,8% por dia 

15.  
Refazer serviço não aceito pela ALE, nos prazos estabelecidos no contrato ou 

determinado pela ALE; por unidade de tempo definida para determinar o atraso. 
03 0,8% por dia 

16.  
Cumprir determinação formal ou instrução complementar da ALE, por 

ocorrência; 
03 0,8% por dia 

17.  
Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela ALE, observados os 

limites mínimos estabelecidos por este Contrato; por serviço, por ocorrência. 
02 0,4% por dia 

18.  Ressarcir o órgão por eventuais danos causados por sua culpa ou dolo. 02 0,4% por dia 

19.  Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por ocorrência. 01 0,2% por dia 

20.  
Substituir funcionário que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às 

necessidades do Órgão, por funcionário e por dia; 
01 0,2% por dia 

* Incidente sobre o valor mensal do contrato. 

 
20.4. Suspensão temporária de participação da Contratada em licitação e impedimento de 
contratação com a ALE por prazo não superior a 2 (dois) anos;  
 
20.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a Administração, a qual será concedida sempre que a Empresa Gerenciadora ressarcir os prejuízos 
porventura causados, após decorrido o prazo da penalidade aplicada com base na alínea “c” acima.  
 
20.6. Enquanto perdurarem os motivos da punição, a declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a ALE deverá por esta ser proposta, devidamente fundamentada, a autoridade 
competente da ALE para a adoção dessa medida, bem como a de reabilitação da Contratada.  
 
20.7. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos;  
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20.8. Tenha praticado atos ilícitos, visando frustrar o objeto do instrumento contratual;   
 
20.9. Demonstrar não possuir idoneidade para celebrar Contratos com a ALE em virtude de atos 
ilícitos praticados.  
 
21. DEVERES DA CONTRATADA 
 
21.1. Cumprir rigorosamente as obrigações ora assumidas;  
 
21.2. Responder pelos prejuízos decorrentes da ação ou omissão, mesmo que meramente 
culposos, que possam causar à ALE, aos seus próprios empregados ou a terceiros, por si 
diretamente e/ou por seus empregados, prepostos ou auxiliares, sem prejuízo das 
responsabilidades criminal e civil;  
 
21.3. Não ceder ou transferir a terceiros os serviços do presente contrato, no todo ou em parte, sem 
prévio e expresso consentimento por escrito da ALE, obrigando-se a comunicar imediatamente à 
ALE qualquer alteração que ocorrer em seu contrato social;  
 
21.4. Exonerar a ALE, assumindo a responsabilidade de quaisquer ônus relacionados com 
empregados, prepostos ou auxiliares utilizados na execução dos serviços, decorrentes da 
legislação trabalhista e previdenciária. 
 
21. DEVERES DA CONTRATADA 
 
21.1. Cumprir rigorosamente as obrigações ora assumidas;  
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21.2. Responder pelos prejuízos decorrentes da ação ou omissão, mesmo que meramente 

culposos, que possam causar à ALE, aos seus próprios empregados ou a terceiros, por si 

diretamente e/ou por seus empregados, prepostos ou auxiliares, sem prejuízo das 

responsabilidades criminal e civil;  

21.3. Não ceder ou transferir a terceiros os serviços do presente contrato, no todo ou em parte, sem 
prévio e expresso consentimento por escrito da ALE, obrigando-se a comunicar imediatamente à 
ALE qualquer alteração que ocorrer em seu contrato social;  
 
21.4. Exonerar a ALE, assumindo a responsabilidade de quaisquer ônus relacionados com 
empregados, prepostos ou auxiliares utilizados na execução dos serviços, decorrentes da 
legislação trabalhista e previdenciária;  
 
21.5. Atender às exigências que forem feitas pela ALE destacando, inclusive, um ou mais prepostos 
aptos a fornecerem à ALE, todos os esclarecimentos, relacionados com o bom andamento dos 
serviços;  
 
21.6. Assumir, isoladamente, total responsabilidade pelo uso de patentes, licenças, direitos autorais 
e marcas, porventura empregados na execução dos serviços ora contratados;  
 
21.7. Absorver qualquer tributo, seja federal, estadual ou municipal, incidente direta ou 
indiretamente sobre os serviços que constituem objeto deste contrato, correndo à conta 
exclusivamente da Empresa Gerenciadora, os processos que houverem sido ou vierem a ser 
instaurados, abstendo-se ela, outrossim, ainda que demandada administrativa ou judicialmente, de 
cobrar da ALE, qualquer tributo, ainda que suscetível de translação;  
 
21.8. Providenciar a substituição nas equipes de trabalho, sem qualquer ônus para a ALE, nas 72 
(setenta e duas) horas seguintes à comunicação que lhe for dirigida, de qualquer empregado, 
auxiliar ou preposto que a ALE considere, a seu juízo exclusivo, inconveniente ou impróprio, a 
qualquer título, à execução dos serviços, sem que isso constitua motivo para dilatação do prazo ou 
aumento do prazo contratado;  
 
21.9. A CONTRATADA deverá apresentar a cada atendimento seja suporte ou treinamento “ordem 
de chamada técnica”, documento descrevendo o atendimento que ocorreu (Suporte ou 
Treinamento). As cópias desses documentos deverão ser entregues junto às notas fiscais conforme 
item 11.2 deste Termo. 
 
21.10. Submeter à aprovação do gestor do contrato da ALE qualquer alteração a ser feita na equipe 
técnica original;  
 
21.11. Ser responsável civil pelos serviços previstos, tendo como Responsáveis Técnicos 
profissionais indicados na Proposta. Somente será aceita a substituição de um responsável técnico 
por outro profissional, também responsável técnico da Contratada, com mesmo nível técnico ou 
superior em relação ao profissional que será substituído;  
 
21.12. Recolher, no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento do aviso, as multas que forem 
impostas pela ALE e que não puderem ser compensadas, total ou parcialmente, conforme disposto 
neste instrumento;  
 
21.13. Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação que deu origem ao presente contrato;  
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21.14. Responder civilmente quando denunciada à lide pela ALE, em ações aforadas por terceiros 
vinculadas ao presente contrato;  
 
21.15. Assinar, juntamente com a ALE, o Termo de Encerramento do Contrato, após vencido o 
prazo do contrato;  
 
21.16. Cumprir as responsabilidades constantes do Anexo I.  
 
 
22. DA CONTRATANTE 
 
22.1. Fornecer todas as informações necessárias à Contratada para a perfeita execução dos 
serviços;  
 
22.2. Providenciar o acesso da Contratada aos locais onde serão realizados os serviços;  
 
22.3. Efetuar os pagamentos pelos serviços prestados;  
 
22.4. Comunicar à Contratada, sempre por escrito e em tempo hábil, quaisquer instruções e/ou 
procedimentos a serem adotados em relação aos serviços;  
 
22.5. Expedir, após vencido o prazo do contrato, o Termo de Encerramento do Contrato, a ser 
assinado entre ambas as partes;  
 
22.6. Cumprir, também, as responsabilidades constantes do Anexo I.  
 
23. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
A Qualificação Técnica das licitantes será comprovada mediante a apresentação dos seguintes 
documentos:  
 
23.1. No mínimo 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica emitido por empresa pública ou privada, 
comprovando que a licitante executou serviços de características semelhantes ao objeto licitado.  
 
23.2. Declaração que o profissional que executará os serviços de instalação, configuração, 
atualização de versões, transferência de conhecimento (treinamento) e suporte técnico possuirá, 
quando da contratação, no mínimo, a seguinte qualificação: 
 
23.3. Deverá ter em seu Corpo Técnico, profissional habilitado, Contador, Analista de T.I. e Suporte, 
com vistas a atender às necessidades exigidas pela Legislação contábil vigente, tanto na 
programação e adaptações quanto na assistência técnica. 
 
23.4. comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando 
exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 
cumprimento das obrigações objeto da licitação; 
 
24. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
24.1. A concorrente licitante considera que a sua participação neste trabalho implica na verificação 
e no dimensionamento das dificuldades técnicas inerentes à execução dos serviços, inclusive com 
informações adicionais às fornecidas pela ALE, em decorrência deste Termo de Referência de 
modo suficiente para assumir o compromisso de executá-lo conforme o contrato que vier a ser 
assinado.  
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24.2. Poderão participar desta licitação quaisquer empresas, individualmente, que comprovem 
possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste Termo de Referência e que tenham 
especificado no estatuto ou contrato social atividade pertinente com o objeto da presente licitação.  
 
24.3. Não poderão participar, direta ou indiretamente:  
 
a) consórcio de empresas, qualquer de seja sua forma de constituição;  
 
b) empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Termo de 
Referência;  
 
c) empresas que se encontrem em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação 
extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação;  
 
d) empresas que tenham sócios, gerentes ou responsáveis técnicos que sejam servidores ou 
dirigentes de órgão ou entidade da Administração Pública Estadual;  
 
e) suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar com o Estado de Rondônia, 
conforme art. 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993, durante o prazo da sanção aplicada;  
 
f) empresas impedidas de licitar, conforme art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002, durante o prazo da 
sanção aplicada;  
 
g) empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação;  
 
h) sociedades estrangeiras não autorizadas a funcionar no País;  
 
i) empresas integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham 
diretores, sócios, representantes legais ou representantes técnicos comuns, ou que utilizem 
recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem 
representando interesse econômico em comum; e  
 
j) Não será aceita nenhuma justificativa ou alegação por parte da licitante, com ênfase para a 
vencedora da licitação, de desconhecimento do local da obra, ou das dificuldades a eles inerentes, 
com o intuito de eximir-se de responsabilidades.  
 
25.  CONDIÇÕES GERAIS 
 
25.1. Deverá ser apresentada pela empresa vencedora da licitação relação dos técnicos 
credenciados para efetuar a manutenção do Software;  
 
25.2. Quando do acesso dos técnicos da empresa vencedora da licitação às dependências da ALE 
é obrigatório portar Crachá de Identificação;  
25.3. A empresa Contratada deverá ter ciência de que a base de dados do Software de Controle de 
Material de Consumo é de propriedade exclusiva da Contratante, e a qualquer tempo, quando 
ocorrer o rompimento do contrato, deverá ser fornecida pela contratada em padrão do banco de 
dados em operação.  
 
25.4. Não será permitida a retirada por técnicos da Contratada, qualquer equipamento ou bem sem 
a devida autorização por escrito de pessoa responsável pela Assembléia Legislativa;  
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25.5. Será de responsabilidade da licitante vencedora, quaisquer despesas ou danos causados por 
seus técnicos, nas dependências da contratante, resultantes de atividades alheias ao objeto da 
contratação, bem como àquelas resultantes de imperícia ou inobservância às normas técnicas e de 
segurança.    
 
25.6. A CONTRATADA obrigatoriamente deverá ter representação na cidade de Porto Velho – 
Rondônia, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos após a assinatura do contrato. 

 
Porto Velho/RO, 11 de janeiro de 2016.  

   
Elaborado por: 
 
 

Jamilton da Silva Costa 
Diretor do Departamento de Informática 

 
 

Fredson Barroso Freire 
Chefe do Departamento de Logística 

 
 

Lauricélia de Oliveira e Silva 

Chefe de Divisão de Contabilidade /ALE/RO 

 

 

Eunilson Costa Freitas 

Chefe da Div. Almox. e Patrimônio 

 

 

 

 

Aprovação da Autoridade Superior: 
Aprovo, com fulcro no artigo 7 §º, inciso I da Lei nº. 8.666/93. 
 
 

Arildo Lopes da Silva 
Secretário Geral - 

ALE/RO 
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ANEXO I 

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

Características do software para controle de Almoxarifado e Patrimônio 

  Item 01 - CONTROLE DE ALMOXARIFADO:  
   
1. O software para Controle de ALMOXARIFADO deverá atender nos desempenhos e conter as 
funções abaixo:  
 
2. Requisição de material de consumo com os campos: cabeçalho com os dados do setor 
requisitante, data da requisição, nº. da requisição, nº. de item, tombamento do item, quando houver, 
especificação do item, quantidade, unidade pedida, unidade fornecida, valor unitário e total de item, 
nº. do processo, nº. do empenho, nº. da nota fiscal, campo para assinatura do requisitante e termos 
de recebimento.  
 
3. Requisição de saída de Materiais de consumo com os campos: cabeçalho com os dados 
do Departamento/Gabinete/Setor requisitante, data da emissão da requisição,  nº da requisição, 
data da requisição, situação (processada/não processada), número do pedido, nº da compra, 
campo para informações adicionais, item de material, código de material, descrição, origem do 
material, quantidade (unidade, quantidade pedida, quantidade fornecida) valor (unitário, total), 
campo para assinatura do requisitante, campo de termo de recebimento e conferencia para 
assinatura e data do conferente, no final (ultima folha) totalização com quantidade de itens da 
requisição e valor total da requisição.  
 
4. Balancete mensal analítico emitido por unidade orçamentária contendo: cabeçalho com o nome 
da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, nº de página, data da emissão, nome 
do Departamento/Gabinete/Setor, período (mês, trimestre, etc) grupo de material, código, descrição 
do subgrupo, saldo anterior, entradas, saídas, saldo final, totalização de saldos.  
 
5. Balancete mensal Sintético emitido pela unidade orçamentária contendo: cabeçalho contendo o 
nome da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, nº de página, data da 
emissão, Departamento/Gabinete/Setor, período (mês, trimestre, etc) programa (papi, dst/aids, 
todos, etc), grupo de material, código, descrição do grupo, saldo anterior, entradas, saídas, saldo 
final, totalização de saldos.  
 
6. Relatório de consumo total por classe de material emitido por unidade orçamentária contendo: 
cabeçalho com o nome da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, nº de página, data da 
emissão, nome do setor, período, classe – material de consumo/permanente, período ( _/_/_ a -
/_/_), código do material, descrição do material, unidade, quantidade, preço médio e preço da 
aquisição, valor total, ao final da página o total de itens listados, e o valor total dos itens listados.  
 
7. Relatório de requisições no período emitido por unidade orçamentária contendo: 
cabeçalho com o nome da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, nº de página, período 
(_/_/_ a _/_/_), almoxarifado e Departamento/Gabinete/Setor de origem, situação atual (programa 
específico ou todas), nº de requisição, data de saída, nº do pedido, requisitante, valor total. Situação 
(processada/não processada), total das requisições listadas, total do almoxarifado, total geral.  
 
8. Tela para cadastramento de compra e materiais.  
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9. Tela para cadastramento de requisição de materiais.  
 
10. Relatório de reposição de estoque de almoxarifado.  
 
11. Módulo de controle de almoxarifado.  
 
12. Módulo de atualização de preço médio de material, controle de estoque por preço e consulta de 
preços por compra e por fornecedor.  
 
13. Módulo de relatórios e visões de material de consumo/permanente por campos selecionado 
(tipo de material, fornecedor, período, setor, termo de recebimento, nota fiscal, etc).  
 
14. Termos de recebimento de material com numeração única.  
 
15. A integração dos módulos deve ser adequada de forma a não permitir a redundância de 
informações, dados ou itens de dados pelo sistema.  
 
16. O sistema deve prever backup e módulo de recuperação de dados em caso de falha, por 
dispositivo que deve ser especificado (log, paginação, fuzzi,chekpoint, outro).  
 
17. A segurança será estabelecida por senhas de acesso, com níveis de acesso, limitado ou 
integral, de acordo com o cadastro do usuário. As alterações necessárias serão promovidas pela 
própria empresa, por solicitação da gerência do Sistema de Informática.  
 
18. O Software deverá possuir Controle de auditoria das movimentações, alterações ou exclusões 
efetuadas por cada usuário que utilizar o sistema.  
 
19. A codificação do material de consumo deve seguir a numeração única.  
 
20. O software deve permitir a integração de módulos avulsos customizados.  
 
21. A integração dos módulos deve ser adequada de forma a não permitir a redundância de 
informações, dados ou itens de dados pelo sistema.  
 
22. O desempenho do programa deve permitir a elaboração e acompanhamento de consumo de 
material de consumo, conforme abaixo:  
 
23. Permitir o acompanhamento de gastos com material de consumo, apresentando o último preço, 
o menor e maior preço de compra, os gastos mensais de material por tipo de material por setor e 
totalização de todos os setores.  
 
24. Acompanhar os valores efetivados e controlar o valor atualizado de material de consumo em 
estoque, estabelecendo estoques máximo e mínimo de material, especificado por tipo, grupo e 
subgrupo.  
 
25. Garantir uniformidade, padrão de qualidade e conformidade nas informações de consumo de 
material;  
 
26. Prover mecanismo de implementação de aperfeiçoamentos e atualizações contínuas à 
ferramenta;  
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27. Dar funcionalidades à elaboração de acompanhamento de consumo de material permitindo 
constante alimentação ao sistema, com alta performance, segurança e desempenho, permitindo 
ainda:  
 
28. A consulta e inserção descentralizada de novos itens ao sistema;  
 
29. A simulação do resultado de estoque pretendido por unidade e setor;  
 
30. A análise das despesas;  
 
31. Apresentação dos resultados em todos os níveis da Instituição;  
 
32. Processo de gestão de almoxarifado;  
 
33. Gerar visões de material de consumo, por item eleito ou campo de formulário eleito.  
 
34. O software deve permitir e definir a mensuração de resultados a ser implementados, de modo a 
contemplar:  
 
35. Produtos e ações a serem executada por cada um dos subgrupos de gerência, com acesso ao 
sistema definido por senhas;    
 
36. A demonstração de resultados de trabalho de cada subgrupo de gerência de material de 
consumo e permanente e o monitoramento das ações desses subgrupos;  
 
37. Modelo de atualização de valores, implementado automaticamente no sistema;    
 
38. Gerar visão de descrição de itens por Departamento/Gabinete/Setor especifico.  
 

39.  Gerar visão de descrição de itens eleitos.  

Item 02 - CONTROLE DE PATRIMÔNIO: 
 
1. O software para Controle de PATRIMÔNIO deverá atender nos desempenhos e conter as 
funções abaixo:  
 
2. Requisição de material permanente com os campos: cabeçalho com os dados do setor 
requisitante, data da requisição, nº. da requisição, nº. de item, tombamento do item, quando houver, 
especificação do item, quantidade, unidade pedida, unidade fornecida, valor unitário e total de item, 
nº. do processo, nº. do empenho, nº. da nota fiscal, campo para assinatura do requisitante e termos 
de recebimento.  
 
3. Termo de Recebimento com os campos: cabeçalho com os dados do 
Departamento/Gabinete/Setor, nº. do termo de responsabilidade, unidade, responsável, nome do 
responsável, função do responsável, nº. de tombamento, origem do tombamento, especificação do 
item, preço unitário, preço total, valor total dos itens do termo, data, assinatura do expedidor, 
declaração de conferência do material, data do recebimento do material, assinatura do recebedor. 
 
4. Termo de Responsabilidade com os campos: cabeçalho com os dados do 
Departamento/Gabinete/Setor, nº. do termo de responsabilidade, unidade, responsável, nome do 
responsável, função do responsável, nº. de tombamento, origem do tombamento, especificação do 



 

 

 

Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO 

  

Rua Major. Amarantes, nº 390–Arigolândia–P.Velho/RO 
CEP 76.801-911 – Fone 0xx69 3216-2732 – site 

www.ale.ro.gov.br 
  

Página 35 de 54 
 

item, preço unitário, preço total, valor total dos itens do termo, data, assinatura do expedidor, 
declaração de conferência do material, data do recebimento do material, assinatura do recebedor.  
 
5. Relatório de movimentação no período (baixas): o relatório deverá ser emitido mensalmente, por 
unidade orçamentária, por classe de bens patrimoniais especificando: cabeçalho com os dados 
Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, classe de bens com código de acordo com a 
portaria 488/2002 e especificação por extenso, data da movimentação, código da movimentação, 
nº. do tombamento (plaqueta), descrição do bem, nº. doc/processo, nº. do empenho, observação, 
valor do movimento, totalização do movimento com o nº. de movimentações listadas e na ultima 
folha o valor total das movimentações.  
 
6. Relatório de movimentação no período (incorporações): o relatório deve ser emitido 
mensalmente, por unidade orçamentária, por classe de bens patrimoniais especificando: cabeçalho 
com os dados do setor, classe de bens com código de acordo com a portaria 488/2002 e 
especificação por extenso, data da movimentação, código da movimentação, nº. do tombamento 
(plaqueta), descrição do bem, nº. doc/processo, nº. do empenho, localização atual, valor do 
movimento, e na ultima folha totalização do movimento com o nº. de movimentações listadas e o 
valor total das movimentações.  
 
7. Inventário emitido anualmente, pela unidade orçamentária, por classe de bens patrimoniais 
especificando: cabeçalho do Departamento/Gabinete/Setor, código orçamentário e seu nome por 
extenso, situação dos bens, classe de bens com sua codificação e nome por extenso, código, 
descrição. nº. tombamento (plaqueta), localização, data da incorporação, estado de conservação, 
valor atual e na ultima folha o número de registro listado,  total de valores parciais e o total geral.  
 
8. Relatório sintético de movimentações no período.  
 
9. Relatório sintético do inventário. 
 
10. Relatório sintético do inventário para os Departamento/Gabinete/Setor do poder legislativo.  
 
11. Termo de recebimento de material permanente.  
 
12. Tela para cadastramento de produtos. 
 
13. Tela para cadastramento de requisição.  
 
14. Módulo de controle de patrimônio. 
 
15. Módulo de atualização de valores reais e nominais de patrimônio considerando a tabela de 
duração média para bens patrimoniais. Deve ser aplicado a taxa anual de III da Portaria 448/2002 
Anexo I e III da Portaria 448/2002 e a codificação de agrupamento de material permanente.  
 
16. O sistema deve prever backup e módulo de recuperação de dados em caso de falha, por 
dispositivo que deve ser especificado (log, paginação, fuzzi,chekpoint, outro). 
17. A segurança será estabelecida por senhas de acesso, com níveis de acesso, limitado ou 
integral, de acordo com o cadastro do usuário.  
 
18. O desempenho do programa deve permitir a elaboração e acompanhamento de material 
permanente, conforme abaixo: 
 
19. Permitir elaboração descentralizada de patrimônio, de recursos, aplicações, bens baixados, 
localização de bens por unidade gestora;  
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20. Acompanhar os valores efetivados e controlar o valor atualizado de patrimônio, nos moldes 
legais e normativos (incluindo apresentação de justificativas e elaboração de prestação de contas), 
aproveitando as funções do sistema;  
 
21. Garantir uniformidade, padrão de qualidade e conformidade nas informações de consumo de 
material;  
 
22. Prover mecanismo de implementação de aperfeiçoamentos e atualizações contínuas à 
ferramenta; 
 

23. Dar funcionalidades à elaboração de companhamento patrimonial, conferindo 
permanente alimentação ao sistema, com performance, segurança e desempenho, permitindo 
ainda: 

A consulta e inserção descentralizada de novos itens de patrimônio ao sistema; 

a) A simulação do resultado pretendido por Gabinete/Departamento/Setor específico; 
b) A análise das despesas; 
c) A análise das despesas; 
d) Apresentação dos resultados em todos os níveis da Instituição; 
e) Processo de gestão de patrimônio; 

24. O software deve permitir e definir a mensuração de resultados a ser implementado, de modo a 
contemplar: 
 
25. Produtos e ações a serem executada por cada um dos subgrupos de gerência, com acesso ao 
sistema definido por senhas; 
 
26. A demonstração de resultados de trabalho de cada subgrupo de gerência de material de 
consumo e permanente e o monitoramento das ações desses subgrupos;  
 
27. Modelo de atualização de valores patrimoniais, implementado automaticamente no sistema; 
Gerar visão de descrição de itens patrimônio por Departamento/Gabinete/Setor específico; 
Permitir o acompanhamento de bens patrimoniais, apresentando sua última avaliação e situação 
atual. 
 
28. Gerar visão de descrição de itens patrimônio por Departamento/Gabinete/Setor específico; 
 
29. Permitir o acompanhamento de bens patrimoniais, apresentando sua última avaliação e 
situação atual. 
30. DEPRECIAÇÃO DE BENS: a depreciação deve ser emitida Mensalmente, por Unidade 
Orçamentária, por Classe de Bens patrimoniais, mostrando o Tombamento, Descrição, Valor de 
Mercado, Período de vida Útil (PUB) e Emitir termo de Depreciação para sua assinatura. 
 
31. REAVALIAÇÃO DE BENS: a Reavaliação deve ser emitida Mensalmente, por Unidade 
Orçamentária, por Classe de Bens, mostrando Tombamento, Descrição, Valor de Mercado, Período 
de vida Útil (PUB), Período de Vida Futura (PVU) Valor Atual e emitir termo de Depreciação para 
assinatura. 
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32. VISTORIA DE BENS: A Vistoria deve ser feita por Localização Atual dos Bens, número de 
vistorias, data de vistorias, responsável pelo bem, número de processo, campo de Observação e 
número do Processo emitindo ao término Termo de Vistoria para assinatura.  
 
33. ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL DE BENS: A alteração se dará por setor, onde terá o 
numero de controle, n° do termo de responsabilidade, data e novo responsável, informando o 
tombamento, descrição. O Novo responsável pelo bem e valor do bem ao final emitir termo de 
responsabilidade dos bens alterados para assinatura. 
 
34. FECHAMENTO DO MÊS: Fechamento será mensal, por unidade orçamentária, garantindo que 
no mês fechado nenhuma movimentação possa ser feita.  
 
35. IVENTARIO FISICO FINANCEIRO: emitido por Unidade orçamentária, Anual, conforme 
Instrução Normativa n°13/2004 Tribunal de Contas do Estado de Rondônia anexo TC-15; 
 
36. INVENTÁRIO DO ESTOQUE, em almoxarifado, (anexo TC-13).  
 
37. IVENTARIO FISICO FINANCEIRO dos bens imóveis, (anexo TC-16).    
 
38. Evolução de Compra, onde traz o Histórico de compras do produto selecionado. 
 
39. Relatório Estoque Mínimo e Aviso de Material com Estoque Mínimo 
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ANEXO II 

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

(Em papel timbrado) 
 

 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/ALE/RO 
PROCESSO Nº 14393/2015-55 
 
 
A EMPRESA .................................., devidamente inscrita no CNPJ sob nº ................................., com 
sede rua/av. ..........................., nº ......., bairro .............., cidade .........., UF ........, CEP ................... 
complemento .........................., em conformidade com o disposto no art. 4º, inc. VII, da Lei nº 
10.520/02, DECLARA, sob as penas da lei, que está apta a cumprir plenamente todos os requisitos 
habilitatórios exigidos no edital de licitação que rege o certame acima indicado. 
 
 

Local e data. 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 

RG: ....................... 

CPF: ...................... 
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ANEXO III 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

(Em papel timbrado) 
 

 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/ALE/RO 
PROCESSO Nº 14393/2015-55 
 
A EMPRESA .................................., devidamente inscrita no CNPJ sob nº ............, com sede 
rua/av..............., nº ......., bairro .............., cidade .........., UF ........, CEP ................... complemento 
.........................., em conformidade com o disposto no art.32, §2º, da Lei nº 8.666/93, DECLARA, 
sob as penalidades da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos da sua habilitação 
para o presente processo licitatório, estando ciente, ainda, da obrigatoriedade de declarar as 
ocorrências posteriores. 
 
 

Local e data. 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 

RG: ....................... 

CPF: ...................... 
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ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO MENOR 
(Em papel timbrado) 

 
 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/ALE/RO 
PROCESSO Nº 14393/2015-55 
 
 
A EMPRESA .................................., devidamente inscrita no CNPJ sob nº ................................., com 
sede rua/av. ..........................., nº ......., bairro .............., cidade .........., UF ........, CEP ..................., 
complemento .........................., DECLARA, não possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) 
menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, em qualquer trabalho, 
menores de 16 (dezesseis) anos, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal e 
artigo 27, inciso V, da Lei 8.666/93. 
 
 
Emprega menor na condição de aprendiz, a partir de 14 anos: sim ( ) não ( ) 
 
 

Local e data. 
 
 

 
_______________________________________ 

Assinatura do representante legal 
RG: ....................... 

CPF: ...................... 
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ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO Nº 9, DE 06 DE DEZEMBRO DE 
2005, do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 

(Em papel timbrado) 
 

 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/ALE/RO 
PROCESSO Nº 14393/2015-55 
 
A EMPRESA ......................., devidamente inscrita no CNPJ sob nº................., com sede rua/av. 
..........................., nº ......., bairro .............., cidade .........., UF ........, 
CEP ..................., complemento ........................., DECLARA, sob as penalidades da lei, que não 
possui, em seu quadro de pessoal, empregado (s) que sejam cônjuges, companheiros ou parentes 
em linha reta , colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de 
direção e assessoramento, vinculados a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, nos termos 
da Resolução nº 9, de 06 de dezembro de 2005. 
 
 

Local e data. 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 

RG: ....................... 

CPF: ...................... 
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ANEXO VI 

 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS  

(Em papel timbrado) 
 

 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/ALE/RO 
PROCESSO Nº 14393/2015-55 
 

 
OBJETO 
 
Contratação de empresa especializada para locação de 01 (um) software para controle de 
Almoxarifado, 01 (um) software para controle de Patrimônio, envolvendo a instalação, 
configuração, atualização de versões, transferência de conhecimento (treinamento) e suporte 
técnico, a pedido do Departamento de Logística, com a finalidade de atender as necessidades da 
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia pelo período de 12 (doze) meses, conforme 
especificações técnicas discriminadas no ANEXO I do Termo de Referencia 
 

LOTE ÚNICO 

Item Especificação Unid. 
Valor 

Mensal 

Valor 

Total  

(12 meses) 

01 Locação de 01 (um) Software para controle de Almoxarifado  Serviço   

02 Locação de 01 (um) Software para controle de Patrimônio Serviço   

 
Valor Global: R$___________ (__________________________________________________). 
 
Prazo de validade da Proposta: ___________________ (____________) dias (mínimo 60 dias). 
Prazo para início da prestação dos serviços:___________(____________)(máximo 15 dias). 
 
 
 
Declarando conhecer e concordar plenamente com as cláusulas e condições do 
Edital de Pregão Eletrônico 001/2016/ALE-RO e seus anexos, apresentamos nossa 
proposta de preços para fornecimento do objeto do certame conforme valores e 
especificações técnicas. 
 
 

___________-___, ______de ____________de 2016 
 
 

_______________________________________ 

Assinatura e nome legível do proponente 
 
 
 



 

 

 

Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO 

  

Rua Major. Amarantes, nº 390–Arigolândia–P.Velho/RO 
CEP 76.801-911 – Fone 0xx69 3216-2732 – site 

www.ale.ro.gov.br 
  

Página 43 de 54 
 

Declaramos, para fins que se fizerem necessários que temos pleno conhecimento de todos os 
aspectos relativos à licitação em causa e concordamos, sem restrição, com as condições 
constantes do Edital e seus anexos. 
 
Declaramos que os preços cotados são absolutamente líquidos, já incluídos todos os custos diretos 
ou indiretos, inerente ao objeto (salários, tributos, encargos sociais, fretes, material, etc.). 
 
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 
 (não inferior a 60 (sessenta) dias contados da abertura da sessão) 

 

 
DADOS DA EMPRESA 

 
  

Razão Social: ___________________________________________________ 
 
CNPJ:__________________________________________________________ 
 
Endereço:_______________________________________________________ 
 
Cidade:_______________________CEP: ____________________UF_____________ 
 
Telefone: ____________________Fax:_____________________E-mail:__________ 
 
Banco:_____________    Agência:________________ C/C: ____________________ 
 

 
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL 

 
Nome: ______________________________________________________________ 
 
RG: ________________________________C.P.F.____________________________ 
 
Telefones: ________________________________E-mail: _____________________ 
 

 

 
Local e data. 

 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 

RG: ....................... 

CPF: ...................... 
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ANEXO VII 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 
(Em papel timbrado) 

 
 
 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/ALE/RO 
PROCESSO Nº 14393/2015-55 
 
A EMPRESA .................................., devidamente inscrita no CNPJ sob nº ................................., com 
sede rua/av. ..........................., nº ......., bairro .............., cidade .........., UF ........, CEP ..................., 
complemento ........................., declara, sob as penalidades da lei, que se enquadra na condição de 
MICROEMPRESA-ME OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP, instituídas na forma da Lei 
Complementar nº 123, de 14.12.2006, bem como não contemplam as hipóteses do § 4º do artigo 3º 
da Lei Complementar nº 123/2006. 
 
 

Local e data. 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 

RG: ....................... 

CPF: ...................... 
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ANEXO - VIII 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016/ALE/RO 
PROCESSO Nº 14393/2015-55 

 
A EMPRESA ......................., devidamente inscrita no CNPJ sob nº................., com sede rua/av. 
..........................., nº ......., bairro .............., cidade .........., UF ........, 

CEP ..................., complemento ........................., DECLARA, sob as penas  da lei, em especial o 

art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:  

 
a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o  conteúdo da proposta anexa 

não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de 
qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão supracitado, por qualquer meio ou 
por qualquer pessoa; 

 
b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de 

qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão em destaque, por qualquer meio ou 
por qualquer pessoa; 

 
c) Não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de  qualquer outro 

participante potencial ou de fato do pregão acima citado quanto a participar ou não da referida 
licitação;  

 
d) O conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão 
acima antes da adjudicação do objeto da referida licitação;  

 
e) O conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado 

a, discutido com ou recebi do de qualquer integrante da Superintendência de Compras e 
Licitações - SCL antes da abertura oficial das propostas; e  

 
f) Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos  

poderes e informações para firmá-la.  

 
Local e data. 

 
 

_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 

RG: ....................... 

CPF: ...................... 



 

 

 

Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO 

  

Rua Major. Amarantes, nº 390–Arigolândia–P.Velho/RO 
CEP 76.801-911 – Fone 0xx69 3216-2732 – site 

www.ale.ro.gov.br 
  

Página 46 de 54 
 

ANEXO IX 

MINUTA DO CONTRATO 
 
 

MINUTA DO CONTRATO A SER APRECIADA PELA ADVOCACIA GERAL, QUANTO A EVENTUAIS 
INCONGRUÊNCIAS E ALTERAÇÕES QUE JULGAR PERTINENTE VISANDO A ELABORAÇÃO DO  CONTRATO. 

 
 
 

 
Pregão Eletrônico nº 001/2016/ALE/RO 

Processo Administrativo nº 14393/2015-55 

 

 
CONTRATO N

o
 ____/2016/ALE-RO 

 
 
 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DE RONDÔNIA E A EMPRESA 
_________________, PARA OS FINS QUE 
ESPECIFICA. 

 
 
 
 
Aos _____ dias do mês de ___________ do ano de __________, a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RONDÔNIA, inscrito no CNPJ sob o n

o
 04.801.221/0001-10, com sede na Av. 

Presidente Dutra, n
o
 4.229, nesta cidade de Porto Velho/RO, doravante designado 

CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Presidente, Deputado _________________e a 
Empresa ____________, inscrita no CNPJ sob o n

o
 __________, com sede na Av. __________, 

nesta Capital, doravante denominada CONTRATADO, representada neste ato por seu 
representante legal Senhor(a) ________________________, inscrito(a) no CPF sob o n

o
 

___________, pactuam o presente Contrato, cuja celebração foi autorizada em decorrência do 
Processo Administrativo n

o
  14393/2015-55, e que se regerá pelas Leis Federais n

os
 10.520/02 e 

8.666/93, e posteriores alterações, atendidas as Cláusulas e condições que se seguem: 
 
DO AMPARO LEGAL 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – O respaldo jurídico do presente contrato encontra-se consubstanciado na 
Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e Processo Administrativo nº 14393/2015-55. 
 
DO OBJETO 

 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto do presente termo é a Contratação de empresa especializada 
para locação de 01 (um) software para controle de Almoxarifado, 01 (um) software para 
controle de Patrimônio, envolvendo a instalação, configuração, atualização de versões, 
transferência de conhecimento (treinamento) e suporte técnico, com a finalidade de atender as 
necessidades da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, conforme especificações técnicas 
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e condições minuciosamente descritas nos Anexos do Edital de Pregão Eletrônico nº 
001/2016/ALE/RO, partes integrantes e inseparáveis do mesmo, que constituem o Processo nº 
14393/2015-55 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – São partes integrantes do presente Contrato, independente de sua 
transcrição, a proposta do CONTRATADO, o edital de Pregão Eletrônico nº 001/2016/ALE/RO 
acompanhado de seus anexos, e os demais elementos constantes do Processo nº 14393/2015-55. 
 
DO VALOR 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – O presente Contrato será pago mensalmente de acordo com os 
serviços prestados, calculado pelos preços unitários, discriminados na tabela abaixo: 
 
 

Lote Único 

Item Especificação Unid. 
Valor 

Mensal 

Valor 

Total  

(12 meses) 

01 Locação de 01 (um) Software para controle de Almoxarifado  Serviço   

02 Locação de 01 (um) Software para controle de Patrimônio Serviço   

 

 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
CLÁUSULA QUARTA – As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta dos 
recursos consignados a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, no corrente exercício, 
por conta da seguinte programação: Programa atividade 01.122.1020.2062.0000, elemento de 
despesa 33.90.39 – Fonte – 0100 – Recursos Proprios. 

 
DA VIGÊNCIA 
 
CLÁUSULA QUINTA – A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, iniciando-se em 
_____________, podendo ser prorrogado conforme conveniência da Administração, como disposto 
no art. 57 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
DO REAJUSTE  
 
CLÁUSULA SEXTA – Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que 
solicitado pelo contratado e observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, em conformidade com a 
Lei 10.192/01, contado na forma apresentada a seguir, o valor consignado neste termo poderá 
sofrer atualização, competindo ao contratado justificar e comprovar a variação dos custos, 
apresentando memória de cálculo e planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação do 
contratante. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Para os custos sujeitos à variação de preços de mercado, que não sejam 
relativos à mão de obra (vinculados à data-base da categoria profissional), o interregno mínimo para 
concessão de reajuste será contado a partir da data limite para apresentação das propostas 
constante do Edital de licitação, aplicando-se a variação anual do Índice Geral de Preços do 
Mercado (IGP-M), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice que vier a substituí-lo. 
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I. O prazo para o CONTRATADO solicitar o reajuste encerra-se na data da prorrogação 

contratual; 
 

II. Caso o CONTRATADO não solicite o reajuste tempestivamente, dentro do prazo acima 
fixado, ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste; 

 
III. Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, novo reajuste só poderá 

ser pleiteado após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado da data de 
apresentação da proposta; 

 
IV. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido possível ao CONTRATANTE 

ou ao CONTRATADO proceder aos cálculos devidos, deverá ser inserida cláusula no termo 
aditivo de prorrogação para resguardar o direito futuro ao reajuste, a ser exercido tão logo 
se disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusão; 

 
V. Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terão suas vigências iniciadas 

observando-se o seguinte: 
 

a) a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa ao reajuste; ou em data futura, 

desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade 

para concessão das próximas repactuações futuras 

 
DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regula-se 
pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os 
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, 
da Lei nº 8.666/93, combinado com o inciso XII, do artigo 55, do mesmo diploma legal. 
 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
CLÁUSULA OITAVA – Compete ao CONTRATADO: 

 
I. Cumprir os prazos e condições estabelecidas; 

II. Publicar, quando solicitado, os avisos pertinentes a Assembleia Legislativa do Estado de 
Rondônia, devendo obedecer ao padrão enviado e, obrigatoriamente, com fonte Arial, 
tamanho 8; 

III. Republicar os avisos publicados com incorreção quando o erro for cometido pela Contratada, 
sem ônus para o contratante; 

IV. Republicar os avisos com publicações ilegíveis ou publicados em cadernos diferentes do 
contratado, sem ônus para o contratante; 

V. Observar o princípio da economicidade nas publicações dos avisos dimensionando-os a 
ocuparem o menor espaço possível, mantendo a legibilidade da matéria;   

VI. Indicar ao Contratante o nome do seu preposto ou funcionário que será o contato usual para 
equacionar os problemas relativos à prestação dos serviços, bem como seu telefone direto e 
e-mail de contato; 

VII. Emitir, mensalmente, Nota Fiscal dos serviços prestados que deverá vir acompanhada de 
todas as certidões de regularidade fiscal (Federal, Estadual, Municipal, INSS, FGTS e 
Trabalhista); 
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VIII. Ressarcir a ALE/RO ou terceiros, por danos causados a bens ou materiais de sua 
propriedade, por seus empregados ou prepostos, durante a execução do fornecimento; 

IX. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes do fornecimento, inclusive locomoção, 
fretes, seguros, tributos, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas e quaisquer 
outras que forem devidas, quer em relação à execução do fornecimento, quer em relação aos 
empregados; 

X. Cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável à execução dos serviços contratados, 
especialmente os referentes à segurança e medicina do trabalho; 

XI. Dar ciência à CONTRATANTE, imediatamente, de qualquer anormalidade que se verificar na 
execução dos serviços, mesmo que esses não sejam de sua competência; 

XII. Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, a respeito da execução 
dos serviços;  

XIII. Manter, durante toda a execução do serviço, em compatibilidade com as obrigações a serem 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas em licitação; 

XIV. Os casos omissos ou excepcionais serão avaliados pelo CONTRATANTE, que decidirá 
motivadamente. 

 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
CLÁUSULA NONA – São responsabilidades e obrigações do CONTRATANTE: 
 

I. Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, anotando em registro próprio as 
falhas detectadas e comunicando as ocorrências de fatos que, a seu critério, exijam a adoção 
de medidas por parte do CONTRATADO; 

 

II. Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo CONTRATADO; 
 

III. Proporcionar todas as facilidades para que o CONTRATADO possa cumprir suas obrigações 
dentro das normas e condições contratuais; 

 
IV. Assegurar que os serviços descritos neste instrumento somente sejam realizados pelo 

CONTRATADO, sendo vedada a interveniência de terceiros estranhos ao contrato, salvo se 
autorizado prévia e expressamente; 

 

V. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ou bens entregues em desacordo com as obrigações 
assumidas pelo CONTRATADO; 

 
VI. Certificar-se do atendimento às exigências elaboradas para a presente contratação, 

condicionantes da assinatura deste Termo; 
 

VII. Zelar pelo cumprimento das obrigações das partes, constantes nos documentos que precedem 
e integram o presente contrato, mesmo as não transcritas neste Termo; 

 

VIII. Notificar por escrito o Contratado a respeito de qualquer irregularidade constatada na prestação 
dos serviços; 

 
IX. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o contrato; 
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X. Efetuar o pagamento à empresa contratada, no máximo em 30 (trinta) dias após o recebimento 

definitivo dos serviços pelo fiscal do contrato, de acordo com as condições de preço e 
pagamento contratados; 

 
XI. Efetuar a publicação deste termo contratual na forma da lei. 
 
 
DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS COMERCIAIS E FISCAIS 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – Caberá ao CONTRATADO, ainda: 

 
I. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 

previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época 
própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o 
CONTRATANTE; 

 

II. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem 
vítimas os seus empregados no decorrer do fornecimento e do desempenho dos serviços ou 
em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE; 

 

III. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 
execução deste contrato. 

 

IV. A inadimplência do CONTRATADO, com referência aos encargos estabelecidos nesta 
cláusula, não transfere à Administração do CONTRATANTE a responsabilidade por seu 
pagamento, nem poderá onerar o objeto deste contrato, razão pela qual o CONTRATADO 
renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o 
CONTRATANTE. 
 

DA FISCALIZAÇÃO 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Durante a vigência do contrato, a prestação do serviço será 
acompanhada e fiscalizada pelo servidor responsável da Secretaria Executiva de Licitações e 
Contratos, ou outro servidor por ele designado, representando o CONTRATANTE, permitida a 
contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – O representante do CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução dos serviços mencionados, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
 
DAS PENALIDADES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O licitante que deixar de entregar documentação exigida no 
edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 
cometer fraude fiscal, garantida a prévia e ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a 
Administração e será descredenciado do Cadastro de Fornecedores da Assembleia Legislativa do 
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Estado de Rondônia, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital 
e das demais cominações legais. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de 
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual – CAGEFIMP 
(Lei nº. 2.414, de 18 de fevereiro de 2011, regulamentada pelo Decreto n° 16089, de 28 de julho de 
201). 

 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Penalidades a que está sujeito o contratado inadimplente: 
 

I. Advertência; 

 
 

II. Multa, sobre o valor contratado, nos seguintes percentuais: 
 
a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por hora sobre o valor da fatura, no caso de 

atraso na entrega do objeto do contrato ou na substituição de bens ou serviços, ou 
ainda, por ocorrência de descumprimento contratual (quando sua expectativa de 
solução também for auferida em horas), limitado a 10% (dez por cento); 

 
b) nas hipóteses em que o atraso no adimplemento das obrigações seja medido em dias, 

aplicar-se-á mora de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia sobre o valor da 
fatura, limitado a 10% (dez por cento); 

 
c) em caso de reincidência no atraso de que trata as alíneas “a” e “b”, a partir da 3ª 

(terceira) vez, poderá ser aplicada a sanção prevista na Cláusula Décima Segunda, 
Parágrafo Segundo, inciso III deste Termo, concomitantes e sem prejuízo de outras 
cominações; 

 
d) caso a mora ultrapasse os limites fixados nas alíneas “a” e “b”, poderá ser aplicada a 

sanção prevista na Cláusula Décima Segunda, Parágrafo Segundo, inciso III deste 
Termo, concomitantes e sem prejuízo de outras cominações; 

 
e) na hipótese da empresa recusar-se a assinar o Termo de Contrato no prazo informado, 

durante a vigência da proposta, assim como não cumprir o objeto do certame, 
caracteriza-se a inexecução da obrigação assumida, sujeitando-a à aplicação da 
sanção prevista na Cláusula Décima Segunda, Parágrafo Segundo, inciso III deste 
Termo. 

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

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

 
IV. Impedimento de licitar e contratar, aplicados conforme a seguinte gradação das faltas 

cometidas: 
 

a) Gravíssima: Suspensão do direito de licitar e contratar com o Estado de Rondônia pelo 
prazo de 5 (cinco) anos, mais declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. Compreende os casos de crime na execução do contrato, inexecução total 
e a recusa em assinar o termo contratual; 
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b) Grave: Suspensão do direito de licitar e contratar com o Estado de Rondônia, pelo 

prazo de 4 (quatro) anos. Compreende os casos de retardamento da execução do 
objeto com prejuízo à Administração; 

 
c) Retardamento da execução do objeto, sem prejuízo à Administração: Suspensão do 

direito de licitar e contratar com o Estado de Rondônia, pelo prazo de 3 (três) anos; 
 
d) Às demais ocorrências, não previstas no inciso II do Parágrafo Segundo, será aplicada 

a TABELA disposta no item 20.3 do Termo de Referencia. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – A aplicação de quaisquer das penalidades ora previstas não impede a 
rescisão contratual. 
 
PARÁGRAFO QUARTO – A aplicação das penalidades será precedida da concessão de 
oportunidade para exercício da ampla defesa e do contraditório, por parte do contratado, na forma 
da lei. 
 

PARÁGRAFO QUINTO – Reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade será 

concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada. 

 
PARÁGRAFO SEXTO – Os prazos para adimplemento das obrigações contratuais admitem 
prorrogação nos casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93, devendo a 
solicitação dilatória, sempre por escrito, ser fundamentada e instruída com os documentos 
necessários à comprovação das alegações, recebida contemporaneamente ao fato que ensejá-la, 
sendo considerados injustificados os atrasos não precedidos da competente prorrogação. 

 
DO PAGAMENTO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – O pagamento será efetuado através de ordem bancária e 
depósito em conta corrente indicada pelo Contratado, à vista da fatura/nota fiscal por ele 
apresentada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo dos serviços 
prestados, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencadas nas 
disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as legislações 
e instruções normativas vigentes. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no 
ato da atestação, houver erro na fatura, ou se os serviços não estiverem em perfeitas condições de 
funcionamento ou de acordo com as especificações apresentadas e aceitas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Saneadas as condições impeditivas do pagamento, serão 
contabilizados os dias decorridos desde a sua comunicação formal, e adicionados ao prazo de 
pagamento restante. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – O CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar os valores 
correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo CONTRATADO nos termos deste contrato. 
 
PARÁGRAFO QUARTO – Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a CONTRATADA não 
tenha concorrido, de alguma forma, para o atraso, fica convencionado que a taxa de compensação 
financeira devida, entre a data acima referenciada e a correspondente ao efetivo adimplemento da 
obrigação, será calculada com a aplicação da seguinte formula: 



 

 

 

Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO 

  

Rua Major. Amarantes, nº 390–Arigolândia–P.Velho/RO 
CEP 76.801-911 – Fone 0xx69 3216-2732 – site 

www.ale.ro.gov.br 
  

Página 53 de 54 
 

 

EM = I x N x VP 
Onde: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 
VP valor da parcela paga; 
I = Índice de compensação financeira = 0,000328767, assim apurado: 
I = (TX)  I = (1/100)  I = 0,000328767 
     365         365 
TX = Percentual da taxa anual = 12% 

 
PARÁGRAFO QUINTO – O recebimento do objeto se fará em conformidade com o 

procedimento descrito no edital de licitação que precedeu o presente termo, no Item 14.1 e seus 
subitens. 

 
DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65, 
da Lei nº 8.666/93, desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas 
justificativas, adequadas às condições do Termo de Referência e Instrumento Convocatório. 
 
DA RESCISÃO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a possibilidade 
de sua rescisão, a critério da Administração, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 
8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A rescisão deste contrato será formalmente motivada nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e poderá ser: 
 

I. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se o CONTRATADO com a 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 

 
II. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo licitatório, desde que 

haja conveniência para a Administração; 
 

III. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 
 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização 
escrita e fundamentada da autoridade competente. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO – O CONTRATADO reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso 
de rescisão Administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
DO FORO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – As partes elegem o foro da Comarca de Porto Velho, Estado de 
Rondônia, para dirimir as dúvidas ou omissões oriundas do presente Contrato que não possam ser 
dirimidas administrativamente, renunciando qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
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E, para firmeza e validade do que foi pactuado, é lavrado o presente Contrato em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, o qual depois de lido e achado conforme, é assinado pelo CONTRATANTE e 
pelo CONTRATADO, dele sendo extraídas as cópias que se fizerem necessárias para sua 
publicação e execução. 
 
 

Porto Velho/RO, ______de ____________________ de 2016. 
 

 
CONTRATANTE 

 
 

MAURO DE CARVALHO 
Dep. Presidente da ALE/RO  

 
 

CONTRATADA 
 
 

_________________________________________ 
Representante legal do CONTRATADO 

 
 
 

VISTO:      
 Advocacia Geral/ALE 
 

 


