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PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016 

 

 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 
Razão Social: ___________________________________________________________________________________________ 

CNPJ nº _________________________________________________________________________________________________ 

Endereço: ______________________________________________________________________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________________________________________________ 

Cidade: _____________________________________ Estado: _______________ CEP:_____________________________ 

Telefone: _______________________________________________________ Fax: __________________________________ 

Pessoa para contado: _________________________________________________________________________________ 

Recebemos nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.                                      

   

 

Local:_____________________, _____ de _____________ de 2016. 

 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

Nome Completo: _____________________________ RG: _______________________ 

 

 

Senhor Licitante, 

Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Rosario Oeste e essa empresa, 

solicitamos à Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter ao Setor de Licitações por meio 

do e-mail licitacaorosario@hotmail.com . 

O não preenchimento do recibo exime a COMISSÃO JULGADORA DE LICITAÇÕES da 

comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer 

informações adicionais. 

 
 

 



 

 

 

 PMRO 
Fls._______ 
Rub.______ 

 

 

 

Pregão Presencial nº 004/2016 

Av. Otavio Costa, s/n – Bairro: Santo Antonio – Rosário Oeste/MT. CEP 78.470.000Fone: (065 3356.1209) 
email: licitacaorosario@hotmail.com 

Governo do Estado de Mato Grosso 

Prefeitura Municipal de Rosário Oeste 

 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016 
 
 
 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES 
DE MATERIAIS PERMANENTES, INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS PARA 
ATENDER O MUNICIPIO DE ROSÁRIO OESTE/MT 

 
 
 
 

DATA DO JULGAMENTO: 29/02/2016  
HORÁRIO: 09:30 HORAS 
 
 
 
 
Entrega dos Envelopes: Até as 09:30 horas, do dia   29/02/2016. 
Edital Completo: Afixado no endereço da Prefeitura Municipala e pelo e-mail: 
licitacaorosario@hotmail.com. Abertura dos envelopes: Às 09:30 horas  do dia  29/02/2016, no 
endereço acima. 
 
Fundamento Legal: Regida pela Lei nº 10.520, de 18 de julho de 2002, Decreto Federal nº 
7.892/2013 e subsidiariamente pela Lei 8.666 de 21/06/93 (com alterações da Lei 8883/94 e da Lei 
nº 9.648/98) 

    
 

Rosário Oeste/MT, 12 de Fevereiro  de 2016. 
 

 
 

Eziéle Regina B. de Santana 

Pregoeira Oficial 
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EDITAL 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016 
  

1. PREÂMBULO 
  
1.1 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE, pessoa jurídica de direito público interno,  
localizada na Av. Otavio Costa, s/n.º, Bairro: Santo Antonio, ROSARIO OESTE – MT – CEP. 78.470-000, 
TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quantos possam interessar a abertura de procedimento 
licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO do tipo “Menor Preço 
por Item”, de acordo com o que determina a Lei Federal nº 10.520/02, Decreto federal 7.892/2013 
e, subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, a ser regida pelos mencionados diplomas legais e pelas cláusulas e condições que seguem: 
  
1.2  A sessão de processamento do citado Pregão será realizada na Sala de Licitações na sede da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE/MT, no endereço citado acima. 
 
1.3 A documentação do credenciamento e os envelopes contendo a Proposta de Preços e os 
Documentos para Habilitação definidos no objeto deste edital e seus anexos, deverão serem 
entregues a Pregoeira até as 09:30 horas do dia 29 de Fevereiro de 2016, no endereço acima 
citado e será conduzido pela Pregoeira, com o auxílio da sua Equipe de Apoio, designados nos autos 
do processo epigrafado.  
 
1.4  Os interessados deverão apresentar no início da sessão os seguintes documentos, os quais 
deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus anexos, que dele fazem 
parte integrante: 
a)  Termo de Credenciamento; 
b)  Declaração de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação; 
c)  Contrato social da empresa e copia dos documentos  pessoais de todos os sócios; 
c)  Envelope proposta de preços; 
d)  Envelope com os documentos de habilitação.  
   

2. OBJETO DO PREGÃO 
  
2.1 A presente Licitação tem por objeto a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS 
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES, INFORMATICA E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER 
O MUNICIPIO DE ROSÁRIO OESTE/MT, conforme especificações que  seguem no ANEXO I – TERMO 
DE REFERÊNCIA. 
2.2. Nenhuma pessoa física ou jurídica, ainda que credenciada por procuração legal, não poderá 
representar mais de uma Licitante.  
2.3. Integram este Edital todos os seus Anexos. 
 

3.  DO TIPO DO PREGÃO 
 
3.1 Este Pregão é do tipo MENOR PREÇO POR ITEM. 
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4.   DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RECURSOS FINANCEIROS 
  
 4.1 Os recursos para atendimento das respectivas despesas constam dos orçamentos para o 
exercício de 2.016. 
 
Órgão: 06 – Secretária Municipal de Saúde 
Projeto/Atividade: 1125 - Aquisição de equipamentos e material permanente 
Elemento de Despesa – 06.001.10.301.0022.1125.4490.52.00.00.00 
 

 
5.  DA PARTICIPAÇÃO 

  
5.1  Poderão participar deste certame todas as empresas que preencherem as condições de 
credenciamento constantes deste Edital, e ainda, estejam de acordo com a legislação vigente 
(Federal, Estadual e Municipal) que o regulamente. 
  
5.2  Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, de 
interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e 
liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, estando também 
abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar e 
contratar com a PREFEITURA, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 
 

6.  DA IMPUGNAÇÃO 
 
6.1. Decairá do direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste Edital aquele que não 
o fizer até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura dos envelopes, apontando de 
forma clara e objetiva as falhas ou irregularidades que entende viciarem o mesmo. As petições 
deverão ser protocoladas, devidamente instruídas (assinatura, endereço, razão social e telefone para 
contato), junto ao Serviço de Protocolo desta Prefeitura ou diretamente com a Pregoeira Oficial desta 
Prefeitura, que tem o prazo de 24 (vinte e quatro) horas  para respondê-las. 
6.2. Se a impugnação ao edital for reconhecida e julgada procedente, serão corrigidos os vícios e, caso 
a formulação da proposta seja afetada, nova data será designada para a realização do certame; 
6.3. Ocorrendo impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o retardamento da 
execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, 
aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei n. 10.520/02 e legislação vigente. 
6.4. Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a realização 
de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção, de 6 (seis) meses a 2 
(dois) anos, e multa, nos termos do artigo 93, da Lei 8.666/93. 
   

7.   DO CREDENCIAMENTO 
  
7.1 – Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
 
a) As empresa deverão apresentar na fase de credenciamento cópia do estatuto social, contrato 
social, e/ou outro instrumento de registro comercial, registrados na Junta Comercial ou,  -  tratando-
se de sociedades civis, o ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de 
Pessoa Jurídica, no qual estejam expressos seus poderes para exercer e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura, devendo ainda apresentar cópia autenticada de documento de 
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identificação que contenha foto,  tais como RG,  Carteira de Habilitação. Carteira de Trabalho, Carteira 
Profissional (com validade em todo território nacional). Os documentos de todos os sócios da 
empresa. 
 
b) Quando se tratar de PROCURADOR, além dos documentos exigidos acima (6.1) para os 
representantes legais, apresentar INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA e ou PARTICULAR, 
com firma reconhecida no qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preços, 
interpor e/ou desistir de sua interposição e, ainda, para praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame. Modelo conforme ANEXO V. 
 
c) O representante legal da licitante que for descredenciado por não cumprir a fase de 
credenciamento nos termos deste certame ou não apresentar o Anexo II - Declaração da 
Proponente de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, ficará impedido de ofertar 
lances, de se manifestar durante a sessão, de responder pela empresa e interpor recursos em 
qualquer fase, apenas sendo aproveitada a sua proposta escrita.   
 
7.2 – Será admitido apenas 01 (um) representante para cada proponente credenciada. 
 
7.3 – A ausência do credenciado através do representante legal ou procurador que não apresentar o 
Documento de Credenciamento ficará impedido de apresentar lances, não poderá se manifestar 
durante a sessão e ficará impossibilitado de responder pela empresa e interpor recurso em qualquer 
fase. Somente será aproveitada a sua proposta escrita. 
 
7.4 – As microempresas ou empresas de pequeno porte deverão apresentar declaração de 
comprovação de enquadramento em um dos dois regimes (declaração fora do envelope), para que 
possa ter o beneficio do tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do 
disposto na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, conforme Minuta de Declaração de ME/EPP, 
ANEXO VIII. 

7.4.1 - A declaração de microempresas ou empresas de pequeno porte deverá estar acompanhada da 
CERTIDÃO EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL, a fim de que se comprove o devido enquadramento. 

7.5 – Todos os documentos que se apresentarem como cópias deverão estar devidamente 
autenticadas por cartório competente e não serão autenticados no ato da sessão pelo pregoeiro ou 
equipe. 
 
 
8. DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DA 
FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS E 
HABILITAÇÃO  
  
8.1  Cada Licitante deverá apresentar a Declaração da Proponente de Pleno Atendimento aos 
Requisitos de Habilitação, conforme Anexo II, e deverá ser apresentada fora dos Envelopes de 
proposta de preços e habilitação. 
  
8.2 A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 
(dois) envelopes fechados e indevassáveis, constando em sua face frontal o nome da empresa e o 
endereço completo da proponente, além dos dizeres:  
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ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE 
PREGÃO PRESENCIAL N.  
RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL E N. DO C.N.P.J. DO LICITANTE. 
ENDEREÇO COMPLETO DO LICITANTE, TELEFONE E E-MAIL. 

 
 

ENVELOPE 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE 
PREGÃO PRESENCIAL N.  
RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL E N. DO C.N.P.J. DO LICITANTE. 
ENDEREÇO COMPLETO DO LICITANTE, TELEFONE E E-MAIL. 

 
 8.3  A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua 
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas 
seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões e/ou entrelinhas e, ainda, ser datada e assinada 
pelo representante legal da proponente ou por procurador legítimo e legalmente constituído, 
conforme requisitos discorridos neste edital. 
  
8.4 Os documentos necessários tanto ao credenciamento, quanto à proposta e à habilitação deverão 
ser apresentados em vias originais, caso sejam cópias deverão esta autenticadas por cartório legal, 
não sendo permitida autenticação pelo pregoeiro ou equipe, exceto as extraídas via Internet, as quais 
poderão, a qualquer momento, ser diligenciadas pela Pregoeira ou por qualquer membro de sua 
Equipe de Apoio. 
   

9.   CONTEUDO DO ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇO 
 
9.1       A proposta de preços deverá conter os seguintes dados: 
a)   Nome empresarial,  CNPJ e inscrição estadual ou municipal da proponente, que efetivamente irá 
fornecer o objeto da licitação, endereço completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail), 
este último se houver, para contato, número da conta corrente bancária e agência respectiva.  
b) Valor global para a aquisição do produto objeto do presente Edital, devendo estar inclusos no 
valor todas as despesas relacionadas às obrigações contidas neste edital e quaisquer outros ônus que 
incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado e constante da proposta, em conformidade com 
as especificações deste Edital, serão considerados na proposta com até 02 (dois) dígitos após a 
vírgula, em algarismos arábicos,  devendo todas as folhas ser rubricadas; 
c)   Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias; 
d)   O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável. 
e) Uma única cotação, contendo preços unitários e totais, em moeda corrente nacional, expressos em 
algarismos fracionados até o limite dos centavos (duas casas decimais após a vírgula) e por 
extenso, sem previsão inflacionária. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão 
considerados os primeiros, e entre os valores expressos em algarismo e por extenso, será 
considerado este último; 
 
9.2. A não identificação na Proposta do nome do responsável abaixo da assinatura não constitui 
motivo de desclassificação da licitante, contudo esta informação deverá ser fornecida na fase de 
julgamento; 
9.3. Os valores ofertados devem ser compatíveis com os preços praticados no mercado sob pena de 
desclassificação da proposta;  
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9.4. Não será admitida proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços dos insumos de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda 
que o ato convocatório não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a 
materiais e instalações de propriedade da própria licitante, para os quais renuncie à parcela ou à 
totalidade da remuneração. 
 
9.5. A Pregoeira poderá, caso julgue necessário, solicitar maiores esclarecimentos sobre a 
composição dos preços propostos; 
9.6. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pela Pregoeira; 
9.7. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada, quanto ao seu mérito, a proposta apresentada, tanto 
no que se refere às condições de pagamento, prazo ou quaisquer outras que importem em 
modificação nos seus termos originais, ressalvadas àquelas quanto ao preço declarado por lance 
verbal ou às destinadas a sanar evidentes erros materiais devidamente avaliadas e justificadas à 
Pregoeira. 
 
9.8. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas: 
9.8.1. que não atenderem as especificações e exigências do presente Edital e seus Anexos ou da 
Legislação aplicável; 
9.8.2. omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de 
dificultar o julgamento; 
9.8.3. que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições estabelecidas 
neste Edital; 
9.9. A simples participação neste certame implica em: 
9.9.1. plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, 
bem como no dever de cumpri-las, correndo por conta das empresas interessadas todos os custos 
decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas, não sendo devida nenhuma 
indenização às licitantes pela realização de tais atos; 
9.9.2. que a empresa vencedora deverá apresentar proposta realinhada aos lances ofertados em até 
48 (quarenta e oito) horas, exceto no caso de justificativa aceita pela Prefeitura de Rosário Oeste, que 
estabelecerá novo prazo; 
 
9.9.3 comprometimento da empresa vencedora em fornecer os equipamentos objeto desta licitação 
em total conformidade com as especificações do Edital e seus anexos; 
 
9.10. O critério de julgamento das propostas será o de menor preço por Item, onde será verificado 
o menor valor global das propostas apresentadas. 
9.11. Após a abertura dos envelopes contendo as propostas, a equipe de apoio ordena-las-á em 
ordem decrescente de preços e em seguida identificará a proposta de menor preço, classificando o 
seu autor, cujo conteúdo atenda as especificações do Edital e em seguida as propostas com valores 
sucessivos e superiores de até 10 (dez) pontos percentuais relativamente à de menor preço; 
9.12. O conteúdo das propostas do subitem anterior será analisado, desclassificando aquelas cujo 
objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no edital; 
9.13. Não havendo, no mínimo, 03 (três) propostas válidas nos termos do subitem 9.11. serão 
selecionadas até três melhores propostas e os seus autores convidados a participar dos lances 
verbais, quaisquer que sejam os preços por lote oferecidos nas propostas escritas; 
9.12. Em caso de empate das melhores propostas, todos os proponentes com o mesmo preço serão 
convidados a participar dos lances verbais; 
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9.13. A Pregoeira convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma sequencial, a 
apresentar lances verbais, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e 
crescentes para o desconto sobre o Valor de Referência. 
9.14. Será vedado, portanto, a oferta de lance com vista ao empate. 
9.15. Os lances deverão ficar adstritos à redução dos preços, não se admitindo ofertas destinadas a 
alterar outros elementos da proposta escrita; 
9.16. Quando convidado a ofertar seu lance, o representante da licitante poderá requerer tempo, 
para analisar seus custos ou para consultar terceiros, podendo, para tanto, valer-se de telefone 
celular e outros; 
9.17. A ausência de representante credenciado ou a desistência em apresentar lance verbal, quando 
convocado pela Pregoeira, implicará a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na 
manutenção do preço apresentado por ele, para efeito de ordenação das propostas; 
9.18. O encerramento da fase competitiva dar-se-á quando, indagados pela Pregoeira, as licitantes 
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances; 
9.19. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 
menor preço e o valor estimado para a contratação; 
9.20. Ocorrendo a hipótese acima e havendo empate na proposta escrita, a classificação será 
efetuada por sorteio, na mesma sessão; 
9.21. Declarada encerrada a etapa de lances serão classificadas as ofertas na ordem decrescente de 
valor, consubstanciado nos descontos oferecidos; 
9.22 Não poderá haver desistência dos lances ofertados; 
9.23. A Pregoeira examinará a aceitabilidade da proposta, quanto ao valor apresentado pela primeira 
classificada, decidindo motivadamente a respeito; 
9.24. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias da licitante 
que a tiver formulado. 
9.25. Se a oferta não for aceitável, a Pregoeira examinará as ofertas subsequentes, na ordem de 
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda todas as exigências; 
9.26. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento aos requisitos estabelecidos neste Edital 
e seus Anexos, a licitante será declarada desclassificada pela Pregoeiro; 
9.27. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital e seus 
Anexos. 
 

10.   CONTEUDO DO ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
10.1. Será considerado habilitado o licitante que apresentar os documentos a seguir listados, 
observando que: 
10.1.2. A licitante que declarar que cumpre os requisitos de habilitação e não os cumprir será 
inabilitado e sujeito às penalidades legais; 
10.1.3. Constituem motivos para inabilitação da licitante, ressalvada a hipótese de saneamento da 
documentação, prevista no subitem 10.1.3.5: 
10.1.3.1. a não apresentação da documentação exigida para habilitação; 
10.1.3.2. a substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de requerimento 
de certidão; 
10.1.3.3. a apresentação de documentação de habilitação que contrariar qualquer dispositivo deste 
Edital e seus Anexos; 
10.1.3.4. Os documentos que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não 
excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para apresentação das propostas, 
exceto atestado; 
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10.1.3.5. Os documentos necessários à Habilitação que puderem ser extraídos via internet 
comprovando sua validade, serão impressos, excepcionalmente, pela Pregoeira ou um dos membros 
da equipe de apoio, apenas para efeitos de comprovação de autenticidade daqueles apresentados; 
10.2  O Envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos relacionados adiante 
especificados: 
 
10.1.1 Habilitação Jurídica 
  

a) Registro comercial, para empresa individual, caso não tenha sido entregue por ocasião do 
credenciamento. 

 b) Ato constitutivo em vigor, devidamente registrado, para as sociedades comerciais, e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus 
administradores, caso não tenha sido entregue por ocasião do credenciamento.  

c) 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. 

d)Documentos pessoais dos sócios da empresa. 
   
10.1.2. Regularidade Fiscal 
  
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); onde a mesma poderá 
ser retirada no site: www.receita.fazenda.gov.br; 
b)  Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, onde a mesma poderá ser 
retirada no site: www.receita.fazenda.gov.br; 
c) Certidão Negativa de Débito Fiscal Estadual (CND) específica para participar de licitações, onde 
a mesma poderá ser retirada no site:  www.sefaz.mt.gov.br, ou expedida pela Agência Fazendária da 
Secretaria de Estado de Fazenda do respectivo domicílio tributário;  
d) Certidão Negativa de Débito de competência da Procuradoria Geral do Estado (PGE), onde a 
mesma deverá ser retirada no respectivo domicílio tributário;  
d1) Poderão ser apresentadas as respectivas Certidões descritas nas alíneas “c” e “d”, de forma 
consolidada, de acordo com a legislação do domicílio tributário do licitante.  
e) Certidão Negativa de Débito Municipal, expedida pela Prefeitura do respectivo domicílio 
tributário; 
f) Certidão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a mesma pode ser retirada no 
site: www.caixa.gov.br ; 
g) Certidão do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), a mesma pode ser retirada no site: 
www.inss.gov.br; 
h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (www.tst.jus.br); 
i). A prova de regularidade deverá ser feita por Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de 
Negativa; 
 

10.1.3. Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Certidão de que conste a existência de 
créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora; 
ou cuja exigibilidade esteja suspensa por moratória, ou depósito de seu montante integral, ou 
reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo 
ou concessão de medida liminar em mandado de segurança. 
 

10.1.4.  Para a habilitação, as ME e EPP deverão apresentar, mesmo se contiver alguma restrição, 
toda a documentação constante do item 9.1.2 letras “a” a “h” e suas alíneas, que será 



 

 

 

 PMRO 
Fls._______ 
Rub.______ 

 

 

 

Pregão Presencial nº 004/2016 

Av. Otavio Costa, s/n – Bairro: Santo Antonio – Rosário Oeste/MT. CEP 78.470.000Fone: (065 3356.1209) 
email: licitacaorosario@hotmail.com 

Governo do Estado de Mato Grosso 

Prefeitura Municipal de Rosário Oeste 

devidamente conferida pela Comissão. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 
fiscal, será assegurado o prazo de dois dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 
que o proponente ME ou EPP for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a 
critério da administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão 
negativa. Incluído por determinação do Decreto nº 6.204/2007. 

10.1.5  Documentação  relativa à avaliação econômico-financeira 

a) Certidão negativa de Falência e Concordata expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, com prazo de expedição não superior a 90 (noventa) dias da data de sua emissão. 

10.1.6. Outras Comprovações 
a) Declaração da proponente, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante 
legal, de que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos e menores de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 
anos, conforme Lei Federal nº 9.854/99, Anexo III; 
b) Declaração da proponente, elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante 
legal, assegurando a inexistência fatos supervenientes impeditivos à habilitação para licitar ou 
contratar com a Administração, inclusive em virtude das disposições da Lei Federal nº 10.520/02 
e Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Anexo IV; 
c) Declaração da própria Empresa de que não existe em seu quadro de empregados, servidores 

públicos exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão (Anexo IV). 
 

 10.1.7. Disposições Gerais da Habilitação  
• Será considerado habilitado o licitante que apresentar os documentos necessários solicitados 

neste edital.  
• O licitante que declarar que cumpre os requisitos de habilitação e não cumpri-los, será 

inabilitado e estará sujeito às penalidades previstas no Item 11 deste Edital.  
• Constituem motivos para inabilitação do licitante, ressalvada a hipótese de saneamento da 

documentação prevista no item 9.1.3, bem como das hipóteses elencadas na Lei 
Complementar n.º 123/2006, a qual será devidamente analisada pela Comissão.  

• A não apresentação da documentação exigida para habilitação;  
• A apresentação de documentos com prazo de validade vencido;  
• A apresentação de documentos comprobatórios da regularidade fiscal referente à filial;  
• A substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de requerimento de 

certidão;  
• Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por publicação em órgão de 
imprensa oficial, ou ainda, extraído via internet.  

• Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração 
aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de 
apresentação das propostas.  

• Os documentos poderão preferencialmente ser apresentados ordenadamente, numerados 
seqüencialmente por item da habilitação, de modo a facilitar sua análise.  

• A pequena ou micro empresa deverá apresentar toda a documentação exigida para 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que contenha alguma restrição ou esteja com a 
validade vencida e, caso seja declarada vencedora, ser-lhe-á assegurado o prazo de 5 (cinco) 
dias para saneamento do defeito.  
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10.1.8. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, a Pregoeira poderá suspender a sessão e 
fixar as licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova habilitação, 
escoimados os vícios apontados para cada licitante, conforme determina o art. 48, §3° da Lei 
8.666/93, mantendo-se a classificação das propostas e lance verbais. 
 
10.1.9. Da suspensão da sessão pública de realização do pregão será lavrada ata 
circunstanciada com todos os vícios apontados de todas as licitantes, assinada pelos 
representantes presentes, pela Pregoeira e pela Equipe de Apoio. 
 
 

10.1.10 –  DA AUTENTICAÇÃO 
 

a) TODAS AS XEROX DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS NESTA FASE DE HABILITAÇÃO 
SOMENTE SERÃO ACEITOS DEVIDAMENTE AUTENTICADAS EM CARTÓRIO 
COMPETENTE,  

 
10.1.11 – Será realizada a fase de habilitação somente após os lances de todos os itens do presente 
edital. 
10.1.12 – A empresa somente será declarada como vencedora do Item que apresentar menor lance. 
  

11. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO 
  
11.1. No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, 
iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.  
11.2. Após os respectivos credenciamentos, os licitantes entregarão a Pregoeira a declaração de 
pleno atendimento aos requisitos de habilitação, devidamente preenchida e assinada, de acordo com 
o estabelecido no Anexo II ao Edital, e em envelopes separados, a proposta de preços e os 
documentos de habilitação.  
11.3. Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por 
conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.  
11.4. A análise das propostas pela Pregoeira visará ao atendimento das condições estabelecidas 
neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:  
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;  
 
11.5. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 
aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais 
erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas 
para apuração do valor da proposta.  
11.6. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.  
11.7. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância 
dos seguintes critérios:  
 

a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) 
superiores àquela;  

b) Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições 
definidas na alínea “a”, o pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de 
três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos 
nas propostas escritas.  
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c) no caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes.  
11.8. Para efeito de seleção será considerado o preço por item.  
11.9. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 
lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem 
decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.  
11.10. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em 
relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.  
11.11. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta 
de menor preço, com diferença de no mínimo dois dígitos do lance anterior.  
11.12. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinar da formulação de lances.  
11.13. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas 
para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o 
último preço ofertado.  
11.14. A pequena ou micro empresa melhor classificada, dentro do intervalo percentual de até 5% 
(cinco por cento) superior ao melhor lance, será convocada a, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos 
após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, apresentar nova proposta.  
11.15. A pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do 
preço.  
10.16. Após a negociação, se houver o pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 
decidindo motivadamente a respeito.  
11.17.  A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação 
das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos 
por ocasião do julgamento.  
11.18. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 
documentos de habilitação de seu autor.  
11.19. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão 
ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão.  
11.20. A verificação será certificada pela pregoeira e deverão ser anexados aos autos os documentos 
passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.  
11.21. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados 
os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.  
11.22. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 
habilitada e declarada vencedora do certame, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou 
proposta.  
11.23. A adjudicação será realizada por item.  
11.24. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências editalícias, o 
pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma 
proposta aceita, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste 
Edital e seus Anexos.  
11.25. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, em que serão registradas as ocorrências 
relevantes que, ao final, será assinada pelo pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes 
presentes.  
11.26. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste 
Edital e seus Anexos, a proposta será desclassificada.  
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12.  DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
  
12.1. Os recursos deverão ser interpostos, verbalmente, no final da sessão, após a declaração do 
vencedor pelo Pregoeiro, devendo a licitante interessada indicar o(s) ato(s) atacado(s) e a síntese 
das suas razões (motivação), que serão registrados em ata; 
12.2. A Pregoeira indeferirá liminarmente recursos intempestivos, imotivados ou propostos por 
quem não tem poderes, negando-lhes, desse modo, processamento, devendo tal decisão, com seu 
fundamento, ser consignada em ata; 
12.3. Interposto o recurso e apresentada sua motivação sucinta na reunião, a licitante poderá juntar, 
no prazo de 03 (três) dias, contados do dia subsequente à realização do pregão, memoriais contendo 
razões que reforcem os fundamentos iniciais. Não será permitida a extensão do recurso, nos 
memoriais mencionados, a atos não impugnados na sessão; 
12.4 As demais licitantes, ficando intimadas desde logo na própria sessão, poderão apresentar suas 
contrarrazões no mesmo local e no mesmo lapso do subitem anterior, contado do encerramento do 
prazo do recorrente para a apresentação das razões, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 
12.5. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da 
sessão deste Pregão, implicará decadência e preclusão desse direito da licitante, podendo o Pregoeiro 
adjudicar o objeto à vencedora; 
12.6. Preenchidas as condições da admissibilidade, o recurso será processado da seguinte forma: 
12.6.1. A Pregoeira aguardará os prazos destinados à apresentação dos memoriais de razões e 
contrarrazões; 
12.6.2. Encerrados os prazos acima, a Pregoeira irá analisar o recurso impetrado por escrito, suas 
razões e contrarrazões, podendo reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, nesse 
mesmo prazo, fazê-lo subir à autoridade superior devidamente informado, devendo, nesse caso, a 
decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso; 
12.7. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento; 
12.8. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados no Setor de Licitação, em dias 
úteis, no horário de 07 às 13 horas; 
12.9. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais pelo Prefeito, este 
adjudicará o objeto do Pregão Presencial e homologará o procedimento licitatório; 
12.10. A homologação desta licitação não obriga a Prefeitura de Rosário oeste à contratação do 
objeto licitado; 
12.11. O resultado do recurso será divulgado mediante publicação no Diário Oficial do municípios 
AMM/MT; 
12.12. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo quanto à disputa. 
12.13. Ocorrendo manifestação ou interposição de recurso de caráter meramente protelatório, 
ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº 
10.520/02 e legislação vigente. 
 

13.  DAS PENALIDADES 
 
13.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Pregão, serão aplicadas 
as penalidades previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002, e nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, e 
também aplicar-se-ão as seguintes sanções administrativas, garantida sempre a ampla defesa e o 
contraditório:  
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13.2. Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá, obrigatoriamente, constar de 
justificativa protocolada no órgão emitente da Nota de Empenho, dirigida à autoridade competente, 
até o 2º (segundo) dia útil anterior à data prevista para o fornecimento do material;  
13.3. Não acolhida a justificativa de atraso ou não tendo sido apresentada, o contratado sujeitar-se-á 
a multa nos seguintes termos:  
1 – multa de 10% (dez por cento) pelo atraso injustificado sobre o valor total do Contrato ou da Nota 
de Empenho, conforme o caso e correção diária conforme abaixo:  

a) 0,33 % ao dia, até o décimo quinto dia, incidente sobre o valor da etapa;  
b) 0,66 % ao dia a partir do décimo sexto dia de atraso na execução do Contrato, sem prejuízo da 

sanção prevista no item anterior, conforme o caso. Ultrapassado o trigésimo dia de atraso, será o 
Contrato rescindido ou a Nota de Empenho cancelada, conforme o caso;  
 
13.4. pela inexecução total ou parcial do Contrato/Nota de Empenho a Administração poderá, 
garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação, aplicar à 
contratada, sem prejuízos das demais, as seguintes sanções:  

a) – advertência;  
b) – multa de 30% sobre o valor total do Contrato/Nota de Empenho;  
c) – declaração de inidoneidade para licitar ou 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, que será concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada, 
onde caberá no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação do ato, pedido de reconsideração;  

d) – Se o valor da multa não for recolhido pela contratada, será automaticamente descontado 
da primeira parcela do pagamento a que fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito 
da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou inscrito como Dívida Ativa do 
Município de ROSARIO OESTE/MT e cobrado judicialmente;  

e) – À licitante vencedora se recusar, injustificadamente, a assinar a ata de Registro de Preços 
ou Contrato, receber a Nota de Empenho, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
notificação que lhe será encaminhada, caracterizando o descumprimento da obrigação assumida, 
será aplicada a multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do Contrato/Nota de Empenho, 
podendo a Administração convidar a aceitar o Contrato/Nota de Empenho as demais licitantes, na 
sua ordem de classificação final, mantendo-se o prazo e as mesmas condições da vencedora.  
 
13.5. O licitante que convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o 
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Cadastro de 
Fornecedores da Prefeitura Municipal de ROSARIO OESTE/MT, pelo prazo de até cinco anos, sem 
prejuízo das multas previsto neste edital.  
 

14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 
14.1. As obrigações decorrentes deste PREGÃO consubstanciar-se-ão em Ata de Registro de Preço, 
cuja minuta consta do Anexo VIII; 
14.2. A Ata de Registro de Preço terá sua vigência por 12 (doze) meses, contados da data de sua 
assinatura; 

14.2.1. O prazo para entrega dos itens objetos desta Licitação será de 05 (cinco) dias corridos, 
contados do recebimento da nota de empenho e respectiva assinatura do instrumento contratual. 
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14.3. O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preço será de 5 (cinco) dias úteis, contados da 
convocação formal da adjudicatária; 
14.4. A ARP deverá ser assinada pelo representante legal da adjudicatária, mediante apresentação do 
contrato social ou documento que comprove os poderes para tal investidura e cédula de identidade 
do representante, caso esses documentos não constem dos autos do processo licitatório, e uma vez 
atendidas as exigências do subitem anterior; 
14.5. A critério da administração, o prazo para assinatura da Ata poderá ser prorrogado, desde que 
ocorra motivo justificado, mediante solicitação formal da adjudicatária e aceito por esta prefeitura; 
14.6. Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro de Preços as situações referidas 
nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, bem como as previstas neste Edital; 
14.7. Publicada na imprensa oficial a Ata de Registro de Preço terá efeito de compromisso de 
fornecimento; 
14.8. A adjudicatária deverá, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas contadas da data da 
convocação, comparecer ao Setor Competente para retirar a nota de empenho; 
14.9. Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
apresentar a situação regular de que trata o edital ou se recusar a retirar a nota de empenho, sem 
justificativa comprovada e aceita, será adotado o procedimento descrito no Art. 4º, inciso XXIII, da 
Lei 10.520/02, 
sem prejuízo das cominações legais previstas neste Edital. 
 

15. DO ACRESCIMO 
 
15.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive 
o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 

16. CONTROLE DE PREÇOS 
 
16.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao 
órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições 
contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
16.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos 
preços aos valores praticados pelo mercado. 
 

16.2.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo 
mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

16.2.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 
valores de mercado observará a classificação original. 

 
16.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 
puder 
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

16.3.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e 
comprovantes apresentados; 

16.3.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 



 

 

 

 PMRO 
Fls._______ 
Rub.______ 

 

 

 

Pregão Presencial nº 004/2016 

Av. Otavio Costa, s/n – Bairro: Santo Antonio – Rosário Oeste/MT. CEP 78.470.000Fone: (065 3356.1209) 
email: licitacaorosario@hotmail.com 

Governo do Estado de Mato Grosso 

Prefeitura Municipal de Rosário Oeste 

16.3.3. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 
da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 

 
17. CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTO DE PREÇOS 

 
17.1. O proponente terá o seu registro de preços cancelado, por intermédio de processo 
administrativo específico, a pedido, sem prejuízo da aplicação das penalidades legais previstas, caso 
as razões do pedido não sejam saneadas, após protocolado em até 05 (cinco) dias úteis, contados a 
partir da constatação das hipóteses a seguir explicitadas: 
17.1.1. Comprovar, por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, notas fiscais de 
aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivos à época da elaboração da 
proposta e do pedido de desoneração do compromisso, estar impossibilitado de cumprir as 
exigências da Ata, por ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro que torne seu preço 
inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo das 
aquisições/contratações; 
17.1.2. Ocorrer fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual 
decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados. 
17.2. Por iniciativa da Prefeitura de Rosário Oeste, o registro será cancelado: 
 
17.2.1. Quando o proponente: 
17.2.1.1. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; 
17.2.1.2. Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo 
licitatório; 
17.2.1.3. Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
17.2.1.4. Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, da Nota de Empenho, 
decorrente da Ata de Registro de Preços; 
17.2.2. A Prefeitura poderá cancelar o registro de preços, ainda, por razões de interesse público, 
devidamente motivado e justificado. 
 

18. DO CONTRATO 
 
18.1. Poderá ser formalizado com a empresa vencedora da licitação um contrato administrativo, 
conforme minuta constante do Anexo VII deste edital, o qual se regerá pelas suas cláusulas e pelos 
preceitos de direito público, inclusive quanto ao prazo de vigência e a possibilidade de prorrogação, 
aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de 
direito 
privado. 
18.2. O contrato terá vigência a partir da sua assinatura, até o recebimento definitivo do seu objeto 
admitido a prorrogação nas hipóteses previstas no artigo 57, da Lei 8.666/93.  
18.3. O prazo para assinatura do contrato será de até 05 (cinco) dias úteis contados a partir da 
intimação do adjudicatário, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, desde que ocorra 
motivo justificado e aceito pela Administração.  
18.4. Farão parte integrante do contrato este Edital, seus anexos e a proposta apresentada pela 
licitante vencedora.  
18.5. O contrato poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no Art. 65 da Lei 
n.º 8.666/93 e suas alterações.  
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18.6. O contrato poderá ser rescindido conforme o disposto no artigo 78 com os desdobramentos 
dos artigos 79 e 80 da Lei 8.666/93.  
 
 

19. DO PRAZO,  DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO. 
  
19.1 - Os itens que compõem o objeto deste pregão serão entregues em perfeitas condições de uso e 
recebido provisoriamente no âmbito estabelecido neste Edital e seus Anexos, para efeito simultâneo 
ou posterior verificação, conforme o caso da compatibilidade com as especificações pactuadas, 
envolvendo a qualidade, quantidade, perfeita adequação, resultando no recebimento definitivo, 
observado o prazo de entrega que é de 5 (cinco) dias úteis apos a ordem de fornecimento.  O itens 
adquiridos serão entregues na Sede da Prefeitura Municipal de ROSARIO OESTE/MT, na Av. Otavio 
Costa, s/n – Santo Antonio -  ROSARIO OESTE/MT. 
 
19.2 - Serão recebidos de acordo com o que dispões o as alíneas a e b, II, art. 73, Lei 8.666/93. 
 
19.3 – O Município reserva para si o direito de recusar os materiais entregues de forma incompatível, 
de qualquer forma com as descrições do edital e da proposta da vencedora e ainda que apresente 
defeito de qualquer natureza, sendo que em qualquer caso deverá fundamentar sua decisão.     
 
19.4 – Se os materiais não for recebido por ser incompatível com o descrito na proposta e exigido no 
edital ou que apresentar defeitos de fabricação ou por manuseio indevido no transporte, deverá,   a 
critério da administração, ser substituído imediatamente,  por outro de igual ou melhor descrição 
que será recebido nos mesmos moldes previstos para os demais. 
19.5 - Pelo não cumprimento deste item, os materiais será tido como não entregue, aplicando-se as 
sanções adiante estipuladas para o caso de inadimplemento.   
19.6    Ficarão a cargo da(s) vencedora(s) deste certame, as despesas de seguros, entrega, transporte, 
descarga, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto desta 
licitação. 
  
19.7    A Prefeitura se reserva o direito de recorrer ao fornecedor em caso de verificação 
posterior de irregularidade no objeto. 
  
19.8    Em caso de não aceitação do objeto deste Pregão, fica a Contratada obrigada a retirá-lo e 
substituí-lo no prazo de 5 (cinco) dias, contados da notificação a ser expedida pela Contratante, ou 
imediatamente, sob pena de incidência nas sanções capituladas na cláusula 156 e administrativas 
estabelecidas pelas leis federais nº 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações. 
19.9 O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da proponente adjudicatária, nos termos 
das prescrições legais. 
 

20. DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
20.1. O pagamento será efetuado em ate 15 (quinze) dias, após a entrega, bem como da data de 
apresentação da Nota Fiscal/fatura, conforme pedido do departamento de compras.  
20.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 
vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida.  
20.3. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo 
relacionados:  
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I – Certidão Negativa de Débitos – CND, emitida pelo INSS – Instituto Nacional de Seguridade 

Social, devidamente atualizada (Lei n.º 8.212/91);  
II – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido 

pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90);  
 

21. DA CONVOCAÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
21.1. A convocação do fornecedor dos materiais de construção, hidráulico e elétrico, pela Prefeitura 
de Rosário oeste/MT, será formalizada e conterá o endereço e o prazo máximo em que deverão 
comparecer 
para retirar a Nota de Empenho; 
21.2. O não comparecimento do fornecedor convocado na forma do subitem anterior o sujeitará às 
sanções previstas neste Edital; 
21.3. O fornecimento deverá ser realizado de acordo com os requisitos deste edital e seus anexos. 
 

22. DAS SANÇÕES 
 
22.1. Caso a licitante adjudicada não mantenha sua proposta, apresentá-la sem seriedade, falhar ou 
fraudar no fornecimento dos itens licitados, comportarem-se de modo inidôneo, fizer declaração 
falsa ou cometer fraude fiscal, será sancionado com o impedimento de contratar com a 
Administração, sem prejuízo das multas previstas em edital, contrato e das demais sanções previstas 
na legislação, estando sujeita às seguintes cominações:  

a) Multa de 10% (dez por cento) do valor da contratação;  
b) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal de ROSARIO OESTE/MT, pelo prazo de até 2 (dois) anos;  
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, enquanto 

perdurarem os motivos.  
22.2 Sem prejuízo das penalidades previstas nos subitens anteriores, o pregoeiro poderá 
desqualificar a licitante ou desclassificar a proposta de preço, bem como, a Prefeitura Municipal de 
ROSARIO OESTE/ MT, poderá rescindir o Contrato, sem que isto gere direito indenizatório ou de 
reembolso, caso tome conhecimento de fato ou circunstância que desabone a idoneidade comercial 
ou afete a capacidade financeira, técnica, jurídica ou de produção da licitante;  
22.3 A multa por atraso na entrega do material, por culpa do fornecedor, será representada por 
percentual do valor total contratado, não excedendo a 10% (dez por cento) do referido valor do 
contrato.  
22.4. O valor da multa será automaticamente descontado da primeira parcela a que o licitante vir a 
fazer jus, sem prévio aviso.  
 

23. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
23.1. Lavrar-se-ão atas das reuniões públicas do pregão que, depois de lidas e aprovadas, serão 
assinadas pelos seus membros e pelos representantes das licitantes presentes;  
23.1.1. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na 
própria ata.  
23.1.2. Os demais atos licitatório serão registrados no processo da licitação.  
23.2. A licitante deverá examinar nitidamente as disposições contidas neste Edital e seus anexos, pois 
a simples apresentação da PROPOSTA COMERCIAL e da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
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submete o licitante à aceitação incondicional de seus termos, independente de transcrição, bem como 
representa o conhecimento do objeto em licitação, não sendo aceita alegação de desconhecimento de 
qualquer pormenor;  
23.2.1. No caso de eventual divergência entre o Edital de licitação e seus anexos, prevalecerão às 
disposições do primeiro.  
23.3. A Prefeitura Municipal de ROSARIO OESTE/MT, reserva a si, o direito de revogar a presente 
licitação por razões de interesse público ou anulá-la, no todo ou em parte por vício irreparável ou 
ilegalidade, bem como prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO ou da PROPOSTA COMERCIAL, desqualificar qualquer licitante ou desclassificar 
qualquer proposta, caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, técnica ou 
comercial da licitante, sem que isto gere direito à indenização ou ressarcimento de qualquer 
natureza;  
23.4. É facultada ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo;  
23.5. Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.  
23.5.1. Os esclarecimentos de dúvidas quanto ao Edital e seus anexos poderão ser solicitados, 
preferencialmente, através de expediente protocolado, dirigido ao pregoeiro deste órgão, de segunda 
a Sexta-feira.  
23.6. Quando a licitante adjudicatária não cumprir as obrigações constantes deste Edital, a Prefeitura 
Municipal de ROSARIO OESTE/MT declarará desclassificada convidando a segunda classificada, e 
assim sucessivamente, nas condições do convocado, inclusive quanto ao preço, ou, conforme o caso, 
revogar a licitação.  
23.7. Na hipótese de não conclusão do processo licitatório dentro do prazo de validade da proposta 
deverá a licitante, independente de comunicação formal da Prefeitura Municipal de ROSARIO 
OESTE/MT revalidar, por igual período, sua proposta comercial, sob pena de ser declarada desistente 
do feito licitatório;  
23.8. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitadas à igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o 
interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.  
23.9. Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas 
serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.  
23.10. O resultado do presente certame será divulgado com a publicação no Jornal declarado Oficial 
pela Prefeitura de ROSARIO OESTE/MT.  
23.11. Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão, 
sendo que a petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital.  
23.12. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame.  
23.13. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados à luz da Lei 10.520/02 e Lei no 
8.666/93, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios Gerais de Direito.  
23.14.  Integram o presente Edital: 
  
ANEXO I -  TERMO DE REFERÊNCIA 
ANEXO II -   Declaração do proponente de pleno atendimento aos requisitos de habilitação; 
ANEXO III -  Declaração formal da empresa de situação regular perante o Ministério do Trabalho; 
ANEXO IV - Declaração assegurando a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 
ANEXO V -  Modelo Referencial de Instrumento Particular de Procuração; 



 

 

 

 PMRO 
Fls._______ 
Rub.______ 

 

 

 

Pregão Presencial nº 004/2016 

Av. Otavio Costa, s/n – Bairro: Santo Antonio – Rosário Oeste/MT. CEP 78.470.000Fone: (065 3356.1209) 
email: licitacaorosario@hotmail.com 

Governo do Estado de Mato Grosso 

Prefeitura Municipal de Rosário Oeste 

ANEXO VI – Minuta da ATA; 
ANEXO VII – Minuta do Contrato; 
ANEXO VIII – Declaração para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte para Beneficio do 
Tratamento Diferenciado (Lei Complementar Nº 123 De 14/12/2006) 
ANEXO IX –     Termo de Credenciamento; 
ANEXO X –  Declaração de Garantia 
ANEXO XI  - Modelo de proposta 
23.15. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este Edital ou o Contrato 
vinculado a esta licitação, a empresa licitante deve se subordinar ao Foro da Comarca de Rosário 
Oeste/MT, excluindo qualquer outro, por mais especial que seja.  
23.16. Não será permitido durante a abertura e julgamento das propostas a utilização de aparelhos 
celulares pelos licitantes dentro da sala de licitação.  
23.17. Os itens não cotados e considerados desertos, a critério da Administração, poderão ser 
dispensados com base no artigo 24, inciso V, da lei 8.666/93, desde que atendidas as condições 
estabelecidas no referido artigo e seu inciso.  
23.18. Para conhecimento público, expede-se o presente Edital, publicado por “AVISO DE 
LICITAÇÃO”, no Diário Oficial do Estado, Jornal Oficial dos Municípios - AMM e afixado em seu inteiro 
teor no local de costume da Prefeitura Municipal. 
 

Prefeitura do Município de ROSARIO OESTE – MT, 12 de Fevereiro de 2016. 
 

Eziéle Regina B. de Santana 

Pregoeira Oficial 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

 

1 - CATEGORIA DE INVESTIMENTO: 
(  ) Capacitação 
(x) Materiais Permanente/informática 
(  ) Consultoria/Assessoria 
(  ) Despesa de Custeio 
(  ) Bens de Consumo 
 
2 – OBJETO 
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTE, INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER 
A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ROSÁRIO OESTE/MT 
 
3 – JUSTIFICATIVA(S) TÉCNICA: 
Este Termo de Referência tem como finalidade a aquisição de MATERIAL PERMANENTE, 
INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS, para atender as secretarias da Prefeitura do Município de 
Rosário Oeste/MT. 
 
4– PRAZO: 
Os materiais deverão ser entregues em até 05 dias após o recebimento da ordem de entrega. 
 
5 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
O pagamento deverá ser feito, após a apresentação da nota fiscal devidamente visada e atestada pelo 
Setor responsável pelo recebimento. 
 
6. GESTOR DO CONTRATO 
Será designado pela administração. 

 
7 – GARANTIA 
Se, a qualquer tempo, vier a observar qualquer tipo de dano ao material, ou desconformidade com 
sua especificação, este deverá ser substituído, sendo de inteira responsabilidade da empresa a ser 
contratada, 
nos termos da lei pertinente. 
 
 

Rosário Oeste/MT, 12 de Fevereiro de 2016. 
 
 
 

Eziéle Regina B. de Santana 

Pregoeira Oficial 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERENCIA  

 
 
1.1 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS 
PERMANENTES, INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE 
DO MUNICIPIO DE ROSÁRIO OESTE/MT, conforme especificações e quantidades estabelecidas 
abaixo: 
 

ITENS ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANT V. 
ESTIMADO 

01 
 
 

AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, MODO E OPERAÇÃO ANALÓGICA, 
CAMARA DE ESTERILIZAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE MINIMA 
DE 21 LITROS. 

UNIDADES 
 
 

21 
 
 

2.800,00 

02 
AR CONDICIONADO, CLIMATIZAÇÃO APENAS FRIO,  SPLIT MÍNIMO DE 
12.000 BTUS, 220V. 

UNIDADES 
 

21 
 

1.000,00 

03 AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS, 220v UNIDADE 05 3.980,00 

04 
ARMARIO 1,60X0,40M/MADEIRA, DIMENSÕES MIM/MAT. 
CONFECÇÃO, NA COR CINZA. 

UNIDADES 
 

28 
 

700,00 

05 

ARQUIVO MADEIRA/MDP/MDF OU SIMILAR COM 04 GAVETAS, 
MEDINDO 1,35 X 0,47 X 0,69M, SISTEMA DESLIZAMENTO DE GAVETAS 
COM PATINS DE NYLON, CAPACIDADE APROXIMADA DE 20KG POR 
GAVETAS, NA COR CINZA 

UNIDADES 
 
 
 

08 
 
 
 

700,00 

06 
CARRO DO TIPO MACA SIMPLES DE AÇO/FERRO PINTADO COM 
GRADE LATERAIS OBTENDO O ACESSÓRIO COLCHONETE. UNIDADES 05 

1.100,00 

07 
CARRO DE CURATIVO, AÇO INOXIDÁVEL COM ACESSORIO BALDE E 
BACIA. UNIDADES 03 

1.200,00 

08 

CADEIRA GIRATORIA EM AÇO, FERRO PINTADO, ESTOFADO EM 
COURINO COM ASSENTO E ENCOSTO POSSUINDO RODÍZIOS, COM 
BRAÇOS E REGULAGEM DE ALTURA. UNIDADES 23 

210,00 

09 

DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO – DEA, COM 2 ELETRODOS, 
BATERIAS  MINIMO DE 50 CHOQUES POSSUINDO TELA DE ECG. UNIDADES 03 

7.500,00 

10 FOCO REFLETOR AMBULATÓRIO, ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL UNIDADES 03 550,00 

11 
GELADEIRA/REFRIGERADOR  CAPACIDADE MINIMA DE 300 LITROS, 1 
PORTA NA COR BRANCA, PRATELEIRAS DE PORTA EM ACRÍLICO 110V UNIDADES  03 

1.100,00 

12 

GELADEIRA FROSS FREE DE 403 LITROS, DUPLEX 110V, CONSUMO DE 
ENERGIA A, COR BRANCO, PRATELEIRAS DE PORTAS EM ACRÍLICO 
FROST FREE 110V. UNIDADE 03 

2.825,00 

13 MESAS DE EXAMES, AÇO INOX PINTADO, POSIÇÃO DO LEITO FIXO. UNIDADES 05 400,00 

14                           

MESA PARA ESCRITÓRIO EM L COM BASE EM 
MADEIRA/MDF/MDP/SIMILAR, 18CM, 1,20 M X 1,20 M. COM 02 
GAVETAS COM CHAVES, REVESTIDO EM FÓRMICA E BORDAS DE PVC 
RÍGIDO, COR CINZA. 

UNIDADES 
 
 
 

11 
 
 
 

750,00 

15 
LONGARINA 02 LUGARES POSSUINDO ASSENTO/ENCOSTO, 
ESTOFADO. GARANTIA 01 ANO. UNIDADES 03 

270,00 

16 
LONGARINAS 03 LUGARES CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, 
ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO PINTADO. GARANTIA 01 ANO. UNIDADES 27 

380,00 

17 
LONGARINAS 05 LUGARES CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, 
ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO PINTADO. GARANTIA 01 ANO. UNIDADES 03 

398,00 

18 
 
 
 
 
 

MICROCOMPUTADOR – PROCESSADOR CORE I3, 4 GB DE MEMÓRIA 
DDR3 1333 MHZ,  HD 500 GB 800 DPI, 10/100/1000 MBPS, PLACA DE 
VÍDEO INTEL® CORE DE TECNOLOGIA GRÁFICA INTEGRADA 
(INTEL® GRAPHICS TECHNOLOGY), COM SAÍDA HDMI, COM 2 
ENTRADA FRONTAL E 4 ENTRADAS TRASEIRA PARA MICROFONE, 
CAIXA DE SOM E MOUSE, PORTAS USB 02 FRONTAIS E 04 TRASEIRAS 

UNIDADES 
 
 
 
 
 

07 
 
 
 
 
 

2.200,00 
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+  MONITOR -  18,5” (1366X768) LED,   CONSUMO DE ENERGIA 55 W. 
GARANTIA DE 12 MESES 

 
 

 
 

19 MESA DE MAYO AÇO/FERRO PINTADO  UNIDADES 03 300,00 

20 
OFTALMOSCÓPIO, BATERIA CONVENCIONAL, COMPOSIÇÃO MINIMA 
DE 3 ABERTUTAS E 19 LENTES. 

UNIDADES 
 

02 
 

500,00 

21 
 

SELADORA TIPO MANUAL/MESA APLICAÇÃO CONVENCIONAL, 
CONTROLE DE TEMPERATURA NAALÓGICA. 

UNIDADE 
 

03 
 

500,00 

22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TV LCD DE 42 POLEGADAS, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO A TV, 
BRILHO 5000 CD/M, CONTRASTE 40.000:1 CONTRASTE DINÂMICO, 
TEMPO DE RESPOSTA: 8 MS, 2 ENTRADAS HDMI, TIPO DE TELA: LCD 
CONTROLE REMOTO, RETORNO AO ÚLTIMO CANAL CLOSED CAPTION, 
TECLA SAP, TRANSMISSÃO/RECEPÇÃO - SISTEMA DE COR, 
TRINORMA, RECEPÇÃO DE TV A CABO TIMER,  AJUSTE AUTOMÁTICO 
DE VOLUME, SINTONIA AUTOMÁTICA DOS CANAIS, FUNÇÃO NOMEAR 
CANAIS, BLOQUEIO DE CANAIS FAVORITE CHANNEL PROGRESSIVE 
SCAN IDIOMA DO MENU: PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPANHOL BIVOLT 

UNIDADE 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.800,00 
 
 

 

 
 
2. ESPECIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS ITENS 

2.1 – Os itens serão entregues de acordo com este termo de referência e demais elementos técnicos 
constantes do presente instrumento, legislações vigentes, e em conformidade com a proposta 
apresentada pela Contratada.  
 
3. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 
3.1. Cumprir com o município os valores registrados com o município de Rosário Oeste/MT, pelo 
prazo estipulado no item 3.1, conforme normas e condições estabelecidas no presente Pregão, na Lei 
nº 8.666/93 e Legislação complementar em vigor. 
 
3.2. Na falta do produto cotado pela Licitante vencedora, a mesma fica obrigada a entregar outro 
produto similar, ainda que de preço superior, sem qualquer ônus adicional para o “CONTRATANTE”. 
 
3.3 Os itens serão recebido por servidor responsável designado pela administração. 
 
3.4. Fica a CONTRATADA obrigada a ressarcir ao Município o valor recebido, quando constatada a 
má qualidade do produto e/ou prazo de validade. 

 
3.5. Manter as condições de habilitação e qualificação durante a vigência do contrato. 
3.6 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições 
autorizadas no Termo de Referencia ou na minuta do contrato; 
3.7 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciárias, fiscais, 
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras 
que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 
 
4. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
4.1. Compete ao servidor designado pela administração, o acompanhamento e a fiscalização da 
entrega dos itens, bem como as expedições das autorizações de fornecimento, competindo-lhes, 
ainda, atestar as Notas Fiscais/Faturas para fins de pagamento. 
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ANEXO II 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº ____/2016 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. 

 

 
A..............................................................................................(razão social da empresa), CNPJ 

Nº..........................., localizada à ...................................................................., declara, em conformidade com a 

Lei nº10.520/02, que cumpre  todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório 

no Município de __________________ – Estado de Mato Grosso – Pregão Presencial  Nº ___/2016. 

 
 

 
    ................., ......... de ...................   de 2016. 

 
 
 

____________________________________________ 
Diretor ou Representante Legal 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Este documento deverá ser entregue fora do envelope) 
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ANEXO III 
 

MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR 
PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 
  
  

Eu, (nome completo), representante legal da empresa (razão social, CNPJ e 

endereço da proponente), interessada em participar do PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016, 

promovido pela Prefeitura do Município de (NOME DO MUNICÍPIO), declaro, sob as penas da Lei 

Federal nº 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações que, nos termos da Lei Federal nº 9.854/99, a 

empresa (razão social da proponente) não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos 

noturnos e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de 14 (quatorze) anos, conforme disposto no inciso XXXIII, artigo 7º, da Constituição Federal 

Brasileira. 

  
  

-----, -- de ----- de 2016. 
  
  
  

(assinatura) 
(nome do representante legal da empresa proponente) 

  
  
   
  
  

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e 
assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente 
habilitado(s). 
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ANEXO IV 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº  ____/2016 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS E SUPERVENIENTES 
 

 
 

A..............................................................................................(razão social da empresa), CNPJ 
n.º............................................, localizada à ............................................................................., declara, em conformidade 
com o art. 32, parágrafo 2º da Lei nº 8.666/93, que não existem fatos supervenientes a esta licitação 
que sejam impeditivos de sua habilitação para este certame licitatório no Município de ____________ – 
Estado de Mato Grosso – Pregão Presencial  Nº 004/2016. 
  
 
 
Local e data, 
 
 
 
 

______________________________________________________________________ 
(assinatura e identificação do responsável pela empresa) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
(papel timbrado da empresa) 
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ANEXO V 
 

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº  004/2016 
MODELO REFERENCIAL DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO 

 
  

  
                        A (nome da pessoa jurídica), CNPJ nº -----, com sede na -----, através de seu 

representante legal infra-assinado, nomeia e constitui seu bastante procurador o(a) Sr(a) -----, 

portador(a) da cédula de identidade RG nº -----, expedida pela -----, outorgando-lhe plenos poderes 

para representá-la na sessão pública do PREGÃO PRESENCIAL Nº  004/2016, em especial para 

formular lances verbais, interpor recursos e/ou deles desistir, negociar e efetuar as providências 

necessárias para que a outorgante mantenha-se satisfatoriamente neste procedimento. 

  
  
  

-----, -- de ----- de 2016. 
  
  
  

(assinatura) 
(nome do representante legal da empresa proponente) 

  
  
 
 
 
 
 
Obs.: Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa proponente e 

assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente 
habilitado(s), com firma reconhecida. 
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A N E X O  VI 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Ata de R.P. nº 00/2016 
Pregão Presencial  Nº 004/2016 
Validade: 12(doze) meses. 

Registro de preços para REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E 
EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES,  
INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE 
ROSÁRIO OESTE/MT e a empresa........................... 

 
 

Aos  dias do mês de  do ano de dois mil e onze,  reuniram-se 
a Municipalidade de ROSARIO OESTE,  pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 
CNPJ/MF   , situada na   , nº   
 , ROSARIO OESTE – Estado  e  Mato  Grosso,  neste  ato  
Representado  pelo  seu  Prefeito  Municipal  Sr.  JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO,  brasileiro, 
casado, portador do R.G nº      e inscrita 
no CPF sob nº   ,  assistida  pelo  Pregoeira  e  Equipe de apoio 
designada pela Portaria nº 070/2016,  que  conduziram  o  Pregão  nº  004/2016 - Registro  de  
Preços  Nº  000/2016,  e  a empresa ............., situada na rua ............... nº ........, CNPJ nº ..............   – 
neste ato representada por seu ....................., ............, portador do RG nº  ................ e  inscrito no CPF 
sob  nº ................., nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e demais legislação 
aplicável à matéria e consoante as  cláusulas e condições constantes deste instrumento 
convocatório da licitação supracitada, resolvem  efetuar  o  registro   de  preço,  referente ao 
Pregão Presencial nº  004/2016, nas condições em que segue: 

 
1.OBJETO  E  PREÇOS 

1.1. Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços para REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES, INFORMATICA PARA 
ATENDER O MUNICIPIO DE ROSÁRIO OESTE/MT, conforme descrição constante no Anexo I - 
Especificações dos Itens do Edital de PREGÃO PRESENCIAL nº 004/2016, para Registro de Preços 
nº 000/2016. 

1.2. A presente Ata de Registro de Preços tem o valor registrado por item conforme segue: 
 

2. VALIDADE     DO   REGISTRO                             DE  PREÇOS 
 
2.1. A Ata de Registro de Preços, ora firmada, terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data 
da assinatura. 
2.2. Nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93, durante o prazo de validade desta 
Ata de Registro de Preços, o Município de ROSARIO OESTE não será obrigado a aquisição, 
exclusivamente por seu intermédio, os materiais referidos na cláusula primeira, podendo utilizar, 
para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que,  desse fato, caiba recurso ou 
indenização de qualquer espécie à empresa detentora. 

2.3. Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e 
condições constantes do  edital do PREGÃO PRESENCIAL nº 004/2016, que a precedeu e integra o 
presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento 
das partes. 
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3. CONDIÇÕES    DE  FORNECIMENTO,  PRAZOS  E  LOCAIS  DE  ENTREGA 
 
3.1.  O prazo  de  entrega  dos produtos serão 5(cinco) dias úteis  após  o  recebimento  da 
Autorização de fornecimento. 
3.2. Os produtos adquiridos  através  deste  Pregão  deverão  ser  entregues  na  quantidade  
solicitada  pelo departamento   competente,  no  local  indicado,  que  ocorrerá  com 
acompanhamento do Servidor Responsável pelo recebimento em horário normal de expediente. 
3.3.  A  empresa  somente  poderá  efetuar  a  entrega  de  qualquer  produto  mediante  o  
recebimento  da Autorização de Fornecimento e nas quantidades constantes nesta ata. 
3.4. As Notas Fiscais deverão ser emitidas conforme Autorização de Fornecimento.  
3.5. A entrega dos produtos requisitados será acompanhada da Nota Fiscal, bem como da cópia 
reprográfica da nota de empenho. 
3.7. Se a qualidade do produto entregue não corresponder às especificações do objeto da ata, 
aquele será devolvido, aplicando-se as penalidades cabíveis. 
3.8. Se, durante o prazo de validade da ata,  a entrega apresentar quaisquer alterações que impeçam 
ou prejudiquem sua utilização, desde que isto não represente culpa dos agentes da Prefeitura 
Municipal de ROSARIO OESTE/MT, a detentora deverá providenciar a substituição, por sua conta e 
risco, no prazo estabelecido pela Prefeitura. 
 

4. DAS  OBRIGAÇÕES              DA   LICITANTE  VENCEDORA 
4.1. A licitante  vencedora deverá comparecer nos 2 (dois) dias úteis seguintes à notificação, 
para assinar o contrato e retirar a Nota  de Empenho e respectiva Ordem de Fornecimento, sob 
pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste certame.  
Recebida a Requisição, a empresa vencedora do certame obriga-se a: 
4.2.  Atender  a  Ordem  de  Fornecimento  do  Município  fornecendo  os produtos,  nos  preços , 
com os descontos previstos nas propostas; 
4.3.  Repassar  eventuais  baixas  de  preços,  ainda  que,  após  expedida  a  Ordem  de  
Fornecimento  e constando valor superior nas pesquisas de mercado. 
4.4 Entregar e descarregar os produtos em local designado pelo Município, sem que com isso 
haja qualquer custo adicional. 
4.5. Credenciar um representante junto ao Município para prestar esclarecimentos que forem 
solicitados, cujas reclamações se obriga a atender prontamente; 
4.6. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas neste Edital; 
4.7. Assumir a responsabilidade por todos os encargos e obrigações sociais previstos na legislação 
social e trabalhista em vigor, uma vez que os empregados não manterão nenhum vínculo com o 
Município; 

4.8. Responsabilizar-se pelos danos que causar ao Município ou a terceiros, por culpa ou 
dolo, não servindo  como  excludente  ou  redutor  dessa  responsabilidade  o  fato  de  haver  
acompanhamento  e fiscalização por parte do Município; 
4.9. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, cujas reclamações se 
obriga a atender prontamente; 
4.10.  Fornecer  todos  os  dados  necessários  à  fiscalização  e  controle  do  cumprimento  do  
objeto contratado, sempre que solicitado pelo Município de ROSARIO OESTE - MT. 
4.11. Quando ocorrer atraso na entrega do item, por força maior, a prorrogação que vier a ser 
concedida não terá efeito para reajuste de preços, mas tão somente para não aplicabilidade de 
multa. 
4.12. O Município de ROSARIO OESTE – MT, reserva-se o direito de rejeitar qualquer produto que 
não atenda as exigências, cabendo à empresa a reposição, sendo que a rejeição não poderá ser 
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alegada como justificativa para atraso na execução da entrega e também isenta o Município de 
responsabilidades quanto ao cumprimento dos termos de garantia do produto. 

 
4.13. Após o recebimento de Autorização de fornecimento, a empresa vencedora do certame 
deverá entregar o produto no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer nas sanções 
contratuais dispostas  na  Ata  de      Registro  de  Preço. 
4.14. O frete e demais despesas concernentes ao envio/entrega será as expensas da Licitante 
Vencedora. 

  
5.  DAS  OBRIGAÇÕES DO  MUNICÍPIO    DE  ROSARIO OESTE 

 
5.1 Uma vez firmada a ata de preços, o Município se obriga a: 
5.1.1 Garantir a detentora do Registro de Preços, durante toda a vigência desta ata, desde 
que em igualdade de condições, a preferência no fornecimento, sempre que os preços forem 
compatíveis com os preços de mercado, constatado mediante prévia e ampla pesquisa. 
5.1.2. Negociar com a Detentora do Registro de Preços, sempre os preços de mercados 
resultantes da pesquisa de preços estiver menor que os registrados. 
5.1.3. Acompanhar e fiscalizar, através de servidor designado pela Administração, o 
cumprimento dos termos  da  ata  de  registro  de  preços  devidamente  assinada,  anotando  em 
registro  próprio  as  falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu 
critério, exijam medidas corretivas por parte da licitante vencedora; 
5.1.4. Efetuar o pagamento à licitante vencedora, na forma e prazos estabelecidos neste Edital e na 
ata de Registro  de  Preços  a  ser  firmada  entre  as  partes,  procedendo-se  à  retenção  dos  
tributos  devidos, consoante a legislação vigente; 
5.1.5. Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela licitante vencedora, bem como 
sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
 

6.  PENALIDADES 
6.1.  O  descumprimento  injustificado  das  obrigações  assumidas  nos  termos  deste  edital,  
sujeita  a contratada a multas, consoante o caput e § 1º do art. 86 da Lei no 8.666/93, incidentes 
sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte: 
6.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução 
total ou parcial do objeto adjudicado, o Município poderá, garantida a prévia e ampla defesa, 
aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado. 
6.3. Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não 
apresentar situação regular  no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, 
sujeita-se às seguintes penalidades: 
 

6.3.1. Multa de até 10% sobre o valor adjudicado; 
6.3.2.  Suspensão  temporária  de  participar  de  licitações  e  impedimento  de  contratar  
com  a Administração Pública, por prazo de até 02 (dois) anos, e; 
6.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
6.4.  O  descumprimento  injustificado  das  obrigações  assumidas,  sujeita  à  contratada  as  
multas estabelecidas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei no 8.666/93, incidentes sobre o 
valor da Nota de Empenho, na forma seguinte: 

 
6.5. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, e as demais 
estabelecidas neste edital,  pela  inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, a 
Administração poderá  aplicar, garantida a prévia e ampla defesa, as multas e demais penalização 
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prevista na legislação. 
 

6.5.1. Para os casos de infringência contratual comprovada e sem justificativa aceita e 
onde não houver percentual de multa estabelecida, a contratante aplicará multa de 0,05% 
(zero vírgula zero cinco  por  cento)  ao   dia,  estando  caracterizada  inexecução  
contratual,  não  havendo  regra específica, a não regularização da  situação em prazo 
superior a 10 (dez) dias úteis, contatos da notificação. 

 
6.6. Se a adjudicatária não cumprir o objeto, recusar-se a retirar a nota de empenho 
injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida 
prévia e ampla defesa, sujeita-se às seguintes penalidades: 

 
6.6.1. Multa nos termos deste edital; 
6.6.2.  Suspensão  temporária  de  participar  de  licitações  e  impedimento  de  contratar  
com  a Administração por prazo de até 2 (dois) anos, e, 
6.6.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
6.7. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais 
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao Município. 

 
6.8. A decisão de vedação para participar de licitação ou declaração de inidoneidade será 
exarada pelo Município de ROSARIO OESTE (MT). 
6.9. A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da fatura a 
que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada 
não tenha nenhum valor a receber deste Município,  ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não 
sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que  
seja  inscrita na dívida ativa do Município, podendo, ainda proceder a cobrança judicial da multa. 
6.10. A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e 
contratar com o Município pelo prazo de até 05 (cinco anos) e, se for o caso, será descredenciada 
no Cadastro de Fornecedores por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na 
forma da lei. 
6.11. Caso a Contratada não possa cumprir os prazos estipulados para a entrega do produto, total 
do objeto desta contratação, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente 
comprovada, nos casos de ocorrência de fato  superveniente, excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do Contrato e de 
impedimento de execução do Contrato por fato ou ato de terceiros reconhecido pelo Contratante 
em documento contemporâneo à sua ocorrência. 
6.12. A solicitação de prorrogação, com a indicação do novo prazo para a aquisição do veículo, 
deverá ser  encaminhada  ao  Município,  até  o  vencimento  do  prazo  de  entrega  dos 
equipamentos   inicialmente estabelecido, ficando a critério do Contratante a sua aceitação. 
 

7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
7.1.  A  empresa  licitante  deverá  apresentar  juntamente  com  os produtos  as  notas  fiscais 
correspondentes ao fornecimento destas, devidamente processadas em duas vias, com  todos os 
campos preenchidos, sem rasuras e devidamente atestada pelo servidor designado pela 
Administração, devendo ainda estar acompanhada das cópias das Ordens de Fornecimento 
autorizadas. 
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7.2. O pagamento das notas fiscais apresentadas e devidamente atestadas será efetuado através 
de Ordem Bancária, no  prazo máximo de 1 5  (quinze) dias   a partir do recebimento e atestação 
das referidas notas fiscais pelo servidor designado pela Administração para a fiscalização do 
contrato; 
7.3. Se a Nota Fiscal for apresentada com erro, será devolvida à licitante vencedora para 
retificação e reapresentação, acrescentando-se no prazo fixado nos item 7.2, os dias que se 
passarem  entre a data da devolução e a da reapresentação; 
7.4. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 
direito de atualização monetária. 

 
8. READEQUAÇÃO DE PREÇOS 

 
8.1. Os descontos registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de 
Preços; 

 
8.1.1. Considera-se incluso no preço dos produtos todas as despesas e custos, tais  como: 
tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), transporte, 
embalagens, seguros, mão-de-obra e qualquer despesa, acessória e/ou complementar e outras 
não especificadas neste Edital, mas que incidam no cumprimento das obrigações assumidas pela 
empresa detentora da ata na execução da mesma. 

  
8.2. O Município poderá revisar os preços praticados nesta Ata,  deverá decidir sobre a revisão dos 
preços ou cancelamento do preço registrado a qualquer momento. 
8.5. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado fornecedor, banco de dados, 
índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de 
mercado, envolvendo todos  os  elementos  para  fins  de  graduar  a  justa  remuneração  do  
serviço  ou  fornecimento  e  no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido; 

 
9. RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

9.1. A ata poderá ser rescindida de pleno direito, nas hipóteses a seguir relacionadas. 
9.2. A rescisão pela Administração poderá ocorrer  quando: 
9.2.1. a detentora não cumprir as obrigações constantes da ata; 
9.2.2.  a  detentora  não  formalizar  contrato  decorrente  do  registro  de  preços  ou  não  retirar  
o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a Administração não aceitar sua justificativa; 
9.2.3. a detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços; 
9.2.4. em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do 
registro de preços; 
9.2.5. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado e a detentora 
não aceitar a redução; 
9.2.6. por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas pela Administração; 
9.2.7. sempre que ficar constatado que a fornecedora perdeu qualquer das condições de 
habilitação e/ou qualificação exigida na licitação. 
9.3.   A   comunicação   da   rescisão,   nos   casos   previstos   9.2,   será   feita   pessoalmente   ou   
por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos que deram 
origem ao registro  de  preços.  No  caso  de  ser  ignorado,  incerto  ou  inacessível  o  endereço  da  
detentora,  a comunicação  será  feita  por  publicação  no   Diário  Oficial  do  Estado,  por  02  
(duas)  vezes consecutivas, considerando-se cancelado o registro a partir da última publicação. 
9.4. A rescisão pela Detentora poderá ocorrer quando, mediante solicitação por escrito, 
comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências da ata. 
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9.4.1. A solicitação da detentora para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada 
com antecedência de  30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades 
previstas e compatíveis, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 
9.4.2. A rescisão ou suspensão de fornecimento com fundamento no artigo 78, inciso XV, da 
Lei federal nº 8.666/93 deverá ser notificada. 

9.5. A Administração, a seu critério, poderá convocar, pela ordem, as demais licitantes 
classificadas, mediante a sua concordância em assumirem o fornecimento do objeto da ata. 
9.6. Aplica-se no que couber o disposto nos artigos 78 e 79 da Lei 
8.666/93. 

10. AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO 
10.1. As aquisições decorrentes desta ata serão autorizadas, caso a caso, pela autoridade 
competente ou por quem  aquele  delegar competência para fazê-lo. 
10.2. As aquisições decorrentes desta ata serão formalizadas através da emissão da Nota de 
Empenho e respectiva  Ordem de Fornecimento. Caso a unidade necessite de regulamentação não 
prevista neste instrumento, desde que as normas contratuais não colidam com as cláusulas desta 
ata. 

11. DISPOSIÇÕES GERAIS 
11.1.  O  compromisso  de  fornecimento  só  estará  caracterizado  mediante  recebimento  da  nota  
de empenho e respectiva Ordem de Fornecimento ou instrumento equivalente decorrente da ata. 
11.2. A detentora fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da ata, 
ainda que o fornecimento decorrente tenha que ser efetuado após o término de sua  vigência. 

11.3. O preço a ser pago pela Prefeitura Municipal de ROSARIO OESTE/MT é o vigente na data 
em que o pedido for entregue à detentora da ata, independentemente da data de entrega do 
produto, ou de autorização de readequação de preços nesse intervalo de tempo. 
11.4. Na hipótese de a detentora da ata se negar a receber o pedido, este deverá ser enviado 
pelo correio,  registrado, considerando-se como efetivamente recebido na data do registro, para 
todos os efeitos legais. 
11.5. As especificações técnicas do objeto não expressamente declaradas nesta ata deverão 
obedecer às normas técnicas pertinentes. 
11.6. A detentora  da  ata  deverá comunicar toda e qualquer alteração nos dados cadastrais, 
para atualização. 
11.7. O valor inicialmente que se atribui a esta ata é o constante da proposta da Detentora do 
Registro.  
11.8. Como condição de eficácia, cada contratação terá seu extrato publicado na imprensa oficial. 
11.9. Para solucionar quaisquer questões oriundas desta ata é competente, por força de lei, o 
Foro da Comarca de Rosário Oeste/MT, com expressa renúncia de qualquer outro. Nada mais 
havendo a ser tratado a sessão de lavratura da ata é dada por encerrada.  ROSARIO OESTE – MT, 
 de  de 2016.  

______________________________________________ 
JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO 

  Prefeito Municipal 
 
 

____________________________________ 
Contratado 

Sócio 
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ANEXO VII 
MINUTA DE CONTRATO 

 
 
 

 
 
 
O MUNICÍPIO DE (NOME DO MUNICÍPIO), ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede administrativa na  __________________________, (NOME DO MUNICÍPIO) - MT.,   
inscrito no CNPJ _________________, neste ato representado pelo seu Prefeito  Sr. (NOME DO 
PREFEITO),  doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa   ___________________  , 
pessoa jurídica de direito privado,  com sede na rua:________________________________, neste ato 
representado pelo seu sócio diretor, ____________________,____________, _________, ____________ - _______________, 
portador do RG. N.º ______ SSP/___ e CPF N.º ___________, residente e domiciliado na cidade de __________, 
Estado de ________, sito na Av. ___________Nº..___, ___________,  doravante denominada simplesmente 
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato de fornecimento de  __________,  oriundos do 
Pregão Presencial nº  004/2016 que reger-se-á pela Lei 10.520/2002,  e pela  Lei Federal 8.666/93 e 
suas alterações e pelas Cláusulas seguintes:   
 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FINALIDADE 
 
1.1 - O objeto do presente Contrato é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS 
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES, INFORMATICA E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O 
MUNICIPIO DE ROSÁRIO OESTE/MT, conforme termo de referencia. 
 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO  
 
2.1. Para celebração do presente contrato foi instaurado procedimento licitatório na modalidade de 
Pregão Presencial de Nº. 004/2016, o qual a administração encontra–se estritamente vinculada ao 
seu edital e a proponente encontra–se vinculada à sua proposta e ao edital. 
 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 
 
3.1. Dá-se a este Contrato o valor de R$ _______ (______________), pagamento efetuado conforme pedido e 
entrega do objeto solicitado pela secretaria responsável, sendo pagos apos 15 (quinze) dias uteis, 
após entrega do objeto e entrada da Nota Fiscal na Tesouraria.   
3.2. Os pagamentos serão realizados por meio de deposito bancário na Agência nº ------------, 
Conta Corrente nº  ----------------, -----------------------, de titularidade da detentora da ata, conforme 
proposta apresentada no processo Licitatório Pregão Nº 004/2016- Registro de Preços Nº 
000/2016. 
 
3.3. Os pagamentos estão condicionados a apresentação das respectivas faturas, devendo as notas 
fiscais serem emitidas em separado para cada  Item conforme especificado no ANEXO I – TERMO DE 
REFERÊNCIA do Pregão 004/2016, e ao recebimento definitivo do bem. 
3.4. A adjudicatária ficará obrigada a aceitar os acréscimos e supressões que se fizerem 
necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual.    
3.5. As empresas que forem inscritas nos simples, deverão informar esta condição, para fins de 
retenção dos impostos devidos.   

Contrato de Aquisição de material Permanente que 

fazem entre si de um lado o Município de 

_____________________e a  

empresa............................. 
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4. CLÁUSULA QUARTA – DA SUJEIÇÃO DAS PARTES 
 
4.1. Todas as Cláusulas deste Contrato estão sujeitas as normas da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 
1993, e demais legislações complementares, que servirão de base para a solução dos casos omissos a 
este instrumento e não resolvidos na esfera administrativa.  
 

5. CLÁUSULA QUINTA - DA FONTE DE RECURSO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
5.1 Os recursos para atendimento das respectivas despesas constam do orçamento para o exercício 
de 2.016, com as seguintes dotações orçamentárias: 

 
Órgão: 06 – Secretária Municipal de Saúde 
Projeto/Atividade: 1082 - Aquisição de equipamentos e material permanente 
Elemento de Despesa – 06.001.10.301.0018.1082.4490.52.00.00.00 
 

 
6. CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA E DO RECEBIMENTO 

 
6.1. A Vigência do presente contrato começa a contar da data de sua assinatura, ou até o final do 
fornecimento do quantitativo especificado na Clausula Primeira – Item 1.1, prorrogável no interesse 
das partes até o máximo previsto em Lei.  
 
6.2. O objeto será recebido de acordo com  as alíneas a e b, incisos I, art. 73 da Lei 8.666/93. 
 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES  
 
7.1 - Da Contratada 
7.1.1 – Entregar dos itens descrito na Cláusula Primeira no máximo 05 (cinco) dias após a 
entrega da ordem de fornecimento, na sede da Prefeitura Municipal de ROSARIO OESTE/MT, 
livre  de qualquer custo para a CONTRATANTE. 
7.1.2 - Pelo não cumprimento deste item, o bem será tido como não entregue, aplicando-se as 
sanções a adiante estipuladas para o caso de inadimplemento. 
7.1.3 – Responsabilizar civil e criminalmente por danos que vier a causar a terceiros, por si ou por 
seus agentes, na execução do objeto deste contrato. 
7.1.4 - Arcar com todos os custos de reparação e manutenção dentro do prazo e condições da 
garantia estipulada.  
7.1.5 - Cumprir rigorosamente o prazo de entrega, e se for o caso substituição dos bem. 
7.1.6 – Retirar a nota de empenho e assinar o contrato nos prazos estipulados no edital.  
7.1.7 – Manter todas as condições de habilitação durante toda vigência do contrato, especialmente 
com relação a seguridade social (INSS e FGTS).         
7.1.8 – Substituir qualquer bem que apresente defeito de fabricação ou por manuseio inadequado no 
transporte, já, no ato da entrega e nos moldes deste do edital de licitação que precedeu este contrato.            
 
7.2 - Do Contratante 
7.2.1 - Receber os itens conforme termo de referencia do edital Pregão Presencial 004/2016, e 
descrito na proposta da adjudicatária. 
7.2.2 – Efetuar os pagamentos de acordo com o estabelecido na Cláusula Terceira deste 
Contrato. 
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7.2.3 - Garantir  à Contratada o direito ao contraditório e ampla defesa nos casos em que for 
requerida a garantia.  
 
   

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES 
 
8.1. Pela inexecução total ou parcial deste contrato, a Administração poderá garantida a prévia 
defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções:  
8.1.1. advertência;  
8.1.2. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal de ROSARIO OESTE/MT, por prazo não superior a 2 (dois) anos. 
8.1.3. Multa de 50% (cinqüenta por centos) no caso de desistência da entrega dos bens.  
8.1.4. Multa de 0,50% (meio por cento) por dia de atraso na entrega dos bens, calculado sobre o valor 
total da nota de emprenho até no máximo 1/3 desse valor. 
 

9. CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
9.1. Constituem motivo para rescisão deste Contrato, todos aqueles elencados no artigo 78 da Lei 
8.666/93, inerentes ao objeto deste Contrato, bem como, o descumprimento de qualquer de suas 
Cláusulas. 
9.2. A rescisão do contrato não impedirá a administração de aplicar as sanções previstas no item 8.0, 
conforme a situação, além de poder exigir as indenizações por prejuízos que venha sofrer. 
9.3. Reconhece-se o direito da administração de usar das prerrogativas do art. 77 da Lei 8.666/93, no 
caso de rescisão administrativa. 
 

 10. CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZAÇÃO  
 
10.1 – A fiscalização da execução do Contrato será exercida por servidor credenciado, 
independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do objeto 
que venha a ser determinada pela CONTRATANTE, a seu exclusivo juízo. 
 
10.2 – A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz, a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, 
não implica co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus empregados, prepostos ou 
contratados. 
 
10.3 – Todas as ORDENS DE FORNECIMENTO, instruções, reclamações e, em geral, qualquer 
entendimento entre a Fiscalização e a CONTRATADA serão feitos por escrito, nas ocasiões devidas, 
não sendo tomadas em consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou declarações 
verbais. 
10.4 – Da(s) decisão(ões) da Fiscalização poderá a CONTRATADA recorrer à CONTRATANTE, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem efeito suspensivo. 
 

11. CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA  - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
11.1 – O presente Contrato está vinculado em todos os seus termos, ao Edital do Pregão presencial nº 
004/2016 e respectivos anexos, bem como à proposta de preços vencedora. 
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12. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO AOLICAVEL AO CONTRATO E CASOS 
OMISSOS 

 
12.1 – Aplica-se a Lei nº 8.666/93 e o Código Civil Brasileiro ao presente Contrato e em especial aos 
seus casos omissos. 
 

13. CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 
 
13.1. Fica eleito o foro da Comarca de (NOME DO MUNICÍPIO) - Mato Grosso, para dirimir questões 
oriundas deste Contrato, não resolvidas na esfera administrativa, com expressa renúncia de qualquer 
outro por mais privilegiado que seja.  
 

14. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
14.1. Os casos omissos neste contrato serão resolvidos de acordo com o que dispõe a Lei Federal 
8.666/93 e demais leis complementares que versem sobre o assunto. 
14.2. Vincula-se este contrato ao edital e sues anexos, documento este que servirá de base, também, 
para a solução de eventuais divergências.    
 
E por estarem assim justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 05 (cinco) vias 
de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas abaixo qualificadas.  
 
(NOME DO MUNICÍPIO) - MT., ____ de _______  de 2016.    
 
 

(NOME DO PREFEITO) 
Prefeito Municipal 

Contratante 
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Contratado 

 
 

TESTEMUNHAS: 
Assinatura:____________________________________      Assinatura:_______________________________________ 
Nome: _________________________________________      Nome: ____________________________________________ 
R.G. n.º ________________________________________       R.G. n.º ___________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 PMRO 
Fls._______ 
Rub.______ 
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ANEXO VIII  
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ____/2016. 
 

MODELO 
 
 

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

(LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006) 
 

 
 
A empresa:________________, CNPJ nº__________, tendo  como representante o Sr:______________, portador do 
RG: ________ e do CPF nº _____________ .Para fins de participação no pregão presencial º 004/2016,  
declaramos sob as penas da lei, que nossa empresa se enquadra como MICROEMPRESA/EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE, para seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas empresas com 
base nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006. 
 
Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º do 
artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006. 
 
 
__________ _____ de _______________________ de 2016. 
 
 
 

_______________________________________________________________________ 
(nome e assinatura do representante ou sócio da empresa) 

 
 
 
 
(papel timbrado da empresa) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 PMRO 
Fls._______ 
Rub.______ 
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ANEXO IX 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº ____/2016 

 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 
 
 
 
 

    Através do presente, credenciamos o(a) 

Sr.(a).........................................................................., portador(a) do RG n.º..........................e  do CPF 

n.º.............................., a participar da licitação instaurada pelo Município de ___________ – Estado de Mato 

Grosso, na modalidade Pregão Presencial n.º 004/2016, na qualidade de representante legal, 

outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa........................................., bem como 

formular propostas, ofertar lances verbais, renunciar direitos, renunciar ou desistir de recursos e 

praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 
 
 

    ................., ......... de ...................   de 2016. 
 

_______________________________________________________ 
      (assinatura e identificação)  
 
 
 
 

( Este documento deverá ser entregue fora do envelope) 
 

 
(papel timbrado da empresa) 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 
 



 

 

 

 PMRO 
Fls._______ 
Rub.______ 
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ANEXO X 
 
 

(MODELO) 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO NAS ENTREGAS DOS PRODUTOS 
 
 
 
 

A..............................................................................................(razão  social  da  empresa),  CNPJ 

Nº...........................,localizada  à   ....................................................................,  declara,  que 

cumprirá   os prazos de   entrega   dos produtos, conforme estabelecido, referente ao  Edital de  

Pregão  N.º 004/2016. 

 
................., ......... de ...................   de 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

            Diretor ou Representante Legal 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 PMRO 
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ANEXO XI 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
  OBJETO:  

SESSÃO PÚBLICA: ......./......./.....2016, ÀS ............ HORAS. 
LOCAL: PRÉDIO-SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE/MT, SITUADA NA 
AVENIDA OTÁVIO COSTA, S/N, BAIRRO SANTO ANTONIO, ROSÁRIO OESTE/MT SALA DO SETOR 
DE LICITAÇÕES. 

 

 

 

 

 

 

 
ITEM 01 QUANT UND MARCA VALOR V.T 

      

 
*      PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA DE 60 (SESSENTA) DIAS. 
  
*    OS ITENS SERÃO ENTREGUES NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE/MT, NESTA 
CIDADE DE ROSARIO OESTE/MT, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. 
 
* O OBJETO DOS RESPECTIVOS ITENS DEVERÁ SER ENTREGUES CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NAS PROPOSTAS APRESENTADAS, ACOMPANHADO DA RESPECTIVA NOTA FISCAL 
CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
*    FICARÃO A CARGO DA(S) VENCEDORA(S) DESTE CERTAME, AS DESPESAS DE FRETE, SEGUROS, 
ENTREGA, TRANSPORTE, DESCARGA, TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS 
DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO. 

Nome de Fantasia: 
Razão Social: 
CNPJ: Optante pelo SIMPLES? (Sim/Não) 
Endereço: 
Bairro: Cidade: 
CEP: E-mail: 
Telefone: Fax: 
Banco: Conta Bancária: 
Nome e n.º da agência bancária: 
 
Única cotação de preço global, expresso em moeda corrente nacional, em algarismos e por extenso, 
prevalecendo este último, em caso de divergência. 
Indicação da marca, especificações e quaisquer outros elementos que possibilitem evidenciar, com 
absoluta clareza, do material cotado.  
 


