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EDITAL DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 037/2019
REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

PREÂMBULO
O Município de Rosário Oeste/MT, por intermédio do Pregoeiro, designado pela Portaria n.
010/2019, torna público, para conhecimento dos interessados, que estará realizando o
PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2019 PARA REGISTRO DE PREÇO do tipo MENOR
PREÇO POR ITEM, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Rosário Oeste/MT,
em conformidade com as disposições estabelecidas na Lei n.º 10.520, de 17 de julho de
2002, Lei Municipal nº. 1406/2015 e, subsidiariamente a Lei 8.666, de 21 de junho de
1993, bem como as condições a seguir estabelecidas.
1 – LOCAL, DATA E HORA
Data: 27/08/2019.
Credenciamento: 7:30 até as 8 horas;
Recebimento dos Envelopes: 8 horas
Local: Prefeitura Municipal de Rosário Oeste/MT, situada à Avenida Otávio Costa, s/n,
Bairro Santo Antônio, Rosário Oeste/MT.

Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização
do certame na data marcada, ela será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente ao ora fixado.
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2 – OBJETO DA LICITAÇÃO
2.1 REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE
MATERIAIS DE INFORMÁTICA E TONERS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE
ROSÁRIO OESTE/MT.
2.2- O registro de preço será formalizado por intermédio de ata de registro de preço e nas
condições previstas neste Edital.
2.3 - As quantidades descritas no TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO) são estimativas,
não se obrigando a Administração pela aquisição total.
2.4 - Os preços registrados por força deste processo terão validade de 12 (doze) meses,
a contar da data da publicação da Ata de Registro de Preços.
2.5- O uso do Sistema de Registro de Preço se justifica pela necessidade de aquisições
frequentes e pela impossibilidade de se definir previamente o quantitativo a ser
demandado por este Município.
2.6- O Município de Rosário Oeste/MT não se obriga a adquirir os produtos registrados da
licitante vencedora, podendo até realizar licitação específica, hipótese em que, em
igualdade de condições, o beneficiário do registro de preço terá preferência, nos termos
do art. 15, § 4º da Lei nº 8.666/93.
3 – TERMO DE REFERÊNCIA
3.1. Foi elaborado pela Secretaria Interessada, o qual servirá de base para todo o
procedimento licitatório.
4 – DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
4.1. As despesas decorrentes desta aquisição, objeto desta Licitação, correrão à conta dos
recursos próprios previstos no Orçamento Anual do Município do Exercício de 2019, bem
como 2020.
5 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME LICITATÓRIO
5.1. Poderão participar do Pregão as empresas interessadas do ramo de atividade
pertinente ao objeto, que atenderem a todas as exigências deste edital e seus anexos.
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5.2. Os documentos apresentados deverão ser entregues em original, ou por qualquer
processo de cópia desde que autenticada por cartório competente, ou cópia simples que
poderá ser autenticada pelo Pregoeiro ou pelos membros da Equipe de Apoio no decorrer
da sessão desde que o original esteja na posse do representante credenciado, ou
ainda por meio de publicação em órgão oficial expedidos via Internet;
5.2.1. Não serão aceitas cópias ilegíveis.
5.2.2. Não serão aceitos documentos com rasuras, especialmente nas datas.
5.2.3. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento,
sempre que tiver dúvida e julgar necessário.
5.3. As validades para os documentos apresentados serão aquelas constantes de cada
documento ou estabelecidos em lei.
5.3.1. Nos casos omissos, o Pregoeiro considerará como prazo de validade aceitável o de
90 (noventa) dias contados da data de sua emissão.
5.4. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
a) pessoa física;
b) empresas estrangeiras que não funcionem no País;
c) empresa em regime de subcontratação, ou ainda, em consórcio;
d) Sociedades Cooperativas;
e) empresa que estiver sob concurso de credores, dissolução, liquidação, processo de
falência ou recuperação judicial;
f) EMPRESA QUE TENHA SIDO DECLARADA INIDÔNEA PARA CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DIRETA OU INDIRETA, FEDERAL, ESTADUAL OU
MUNICIPAL, OU QUE TENHA SIDO PUNIDA COM SUSPENSÃO DO DIREITO DE
LICITAR E CONTRATAR COM O MUNICÍPIO;
g) Que estejam em situação irregular perante a Fazenda Pública, em qualquer esfera da
Administração, perante o INSS e FGTS;
h) Mantenham, direta ou indiretamente, sociedade ou participação com servidor ou
dirigente ligado ao governo municipal ou qualquer vínculo de natureza técnica, comercial,
financeira ou trabalhista;
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i) Tenham em seu quadro, empregados menores de 18 (dezoito) anos efetuando trabalho
noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados com idade inferior a 16 (dezesseis)
anos, efetuando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, conforme disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal
(anexo).
j) representação de mais de uma empresa pelo mesmo representante.
k) pessoas jurídicas que inadimpliram contratos ou ordens de serviços firmadas junto a
esta Prefeitura de Rosário Oeste/MT;
5.5. A simples apresentação da proposta comercial corresponde à indicação, por parte da
licitante, de que inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente licitação,
eximindo assim a Comissão Permanente da Licitação do disposto no art. 97 da Lei nº
8.666/93.
5.5.1.Fica a licitante obrigada a informar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência
de fato impeditiva da habilitação, se este ocorrer após a abertura do certame.
5.6. A entrega da proposta comercial implica nos seguintes compromissos por parte do
licitante:
5.6.1. Estar ciente das condições da licitação;
5.6.2. Assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos
apresentados;
5.6.3. Fornecer quaisquer informações complementares solicitadas pelo Pregoeiro;
5.6.4. Manter, durante toda a execução do eventual contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições para habilitação exigidas na licitação.
6 – PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
6.1. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e
alterações da lei Complementar nº 147/2014, as microempresas e empresas de pequeno
porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que está apresente alguma restrição.
6.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado
o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
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proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério
da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com
efeito de certidão negativa. Eventual interposição de recurso contra a decisão que declara
o vencedor do certame não suspenderá o prazo supracitado.
6.2. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 6.1.1, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei
no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar para nova
sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação,
ou revogar a licitação.
6.3. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas
situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de
pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada e desde que a melhor oferta inicial não seja de uma microempresa ou
empresa de pequeno porte.
6.4. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
6.4.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação
em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
6.4.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do subitem 6.3, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem
na hipótese do subitem 6.2 e 6.4, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo
direito;
6.4.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 6.3,
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá
apresentar melhor oferta.
6.4.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
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6.5. A microempresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de que
trata a Lei Complementar nº 123/2006 deverá apresentar, na forma da lei, juntamente
com os documentos de habilitação, a declaração de que não se encontra em
nenhuma das situações do §4º do art. 3º do dispositivo supracitado (anexo).
7 – ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
7.1. 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 ao Pregoeiro Oficial desta Prefeitura, que tem o prazo de
24 (vinte e quatro) horas úteis para respondê-las.
7.2. 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;
7.3. 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 nº
10.520/02 e legislação vigente.
7.4. 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
06 (seis) meses a 02 (dois) anos, e multa, nos termos do artigo 93, da Lei 8.666/93.

8– CREDENCIAMENTO
8.1. No horário previsto no preâmbulo deste edital, cada empresa licitante poderá
credenciar apenas um representante (Anexo), o qual deverá identificar-se junto ao
Pregoeiro, exibindo a respectiva cédula de identidade ou documento equivalente e
comprovando, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de propostas
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(lances verbais), oferta de descontos e para a prática dos demais atos inerentes ao
certame.
8.2. Se a empresa for representada por procurador, faz-se necessário o credenciamento
com apresentação de outorga por instrumento público ou particular, neste último caso,
com firma reconhecida em cartório, com menção expressa de que lhe confere amplos
poderes, inclusive para formular ofertas e lances de preços, para recebimento de
intimações e notificações, desistência ou não de recursos, bem como demais atos
pertinentes ao certame.
8.2.1. Deverá acompanhar a Procuração cópia do Ato Constitutivo (contrato social, registro
e outros documentos legalmente aceitos), a fim de demonstrar que o outorgante possui
poderes para tal.
8.3. Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário,
deverá comprovar através de cópia do Ato Constitutivo (contrato social, registro e outros
documentos legalmente aceitos).
8.4. Caso haja a substituição do representante, deverá o novo representante, exibir
documentos probatórios de sua atual condição, para que a licitante possa participar das
demais fases do procedimento licitatório.
8.5. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante.
8.6. A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 8.2 e 8.3. não implicará
a exclusão da empresa em participar do certame, mas impedirá o representante de
manifestar-se na apresentação de lances verbais e demais fases do procedimento
licitatório, enquanto não suprida a falta ou sanada a incorreção.
8.7. O documento de credenciamento deverá ser apresentado junto com os documentos
abaixo, sendo apresentados ao Pregoeiro fora dos envelopes de “Proposta e Habilitação”.
8.7.1. CARTA DE CREDENCIAMENTO E/OU PROCURAÇÃO (obrigatório), menos para
sócio da empresa;
8.7.2. CONTRATO SOCIAL/REGISTRO COMERCIAL COM TODAS AS ALTERAÇÕES;
8.7.2.1. Em caso de Microempreendedor, apresentar o Cadastro MEI;
8.7.3. CÓPIA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO CREDENCIADO;
8.7.4.Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação,
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conforme modelo item 10.3. Letra (a) do edital (ANEXO);
8.7.5.Documento que comprove que a empresas e enquadra nos termos da Lei
Complementar nº 123/2006 na condição de Micro empresa ou de Empresa de Pequeno
Porte, quando for o caso, CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL;
ÚNICO: Os documentos solicitados neste item 8.6.6 servirão apenas para comprovação de
que a empresa é ME ou EPP, isentando-os de qualquer prazo de validade.
8.7.6. A não entrega do documento de Enquadramento de Microempresa ou de Empresa
de Pequeno Porte, implicará na anulação do direito da mesma em usufruir o regime
diferenciado garantido pela Lei Complementar 123/06, e no Decreto 6.204/2007.
8.8. Os documentos apresentados deverão ser entregues em original, ou por qualquer
processo de cópia desde que autenticada por cartório competente, ou cópia simples que
poderá ser autenticada pelo Pregoeiro ou pelos membros da Equipe de Apoio no decorrer
da sessão desde que o original esteja na posse do representante credenciado, ou
ainda por meio de publicação em órgão oficial expedidos via Internet;
8.9. Os documentos de credenciamento serão retidos pelo pregoeiro e equipe de apoio e
juntados ao processo licitatório;

9 - APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
9.1. Declarada aberta à sessão pelo Pregoeiro, o representante da licitante entregará os
dois envelopes não transparentes e lacrados, um contendo a proposta de preços e outro
os documentos de habilitação, independentemente de credenciamento, não sendo aceita,
a partir desse momento, a participação de novos licitantes.
9.2. Os envelopes da Proposta de Preços e documentos de habilitação deverão ser
apresentados fechados, contendo em seu exterior as seguintes informações:
ENVELOPE 1 – PROPOSTA DE PREÇOS.
Á PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE/MT
PREGÃO PRESENCIAL N._____/2019
ABERTURA:
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE:
C.N.P.J. DO LICITANTE.
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ENVELOPE 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Á PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE/MT
PREGÃO PRESENCIAL N _____/2019
ABERTURA:
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE:
C.N.P.J. DO LICITANTE.
9.3. Inicialmente, será aberto o Envelope 1 – Proposta de Preços – e, após, o Envelope 2Documentos de Habilitação.
10 – DA PROPOSTA DE PREÇOS
10.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em uma via datilografada, digitada ou
impressa, preferencialmente no Formulário Padrão de Proposta (anexo) ou impresso pelo
sistema Mediador, redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto às expressões
técnicas de uso corrente, sem alternativas, sem emendas, sem rasuras ou entrelinhas,
devidamente datadas e assinadas na última folha e rubricadas nas demais pelo
representante legal da licitante;
10.1.1. 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;
10.1.2. Folha de identificação da licitante, contendo: Razão Social, endereço completo,
telefone/fax, número do CNPJ/MF e, se possível, número da conta corrente, agência e
respectivo banco, praça de pagamento e endereço eletrônico;
10.1.3. O Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias
corridos, a contar da data de sua apresentação;
10.1.3.1. A proposta que omitir o prazo de validade será considerada como válida pelo
período de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.
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10.1.4. Declaração de que na sua proposta, os valores apresentados englobam todos os
custos operacionais da atividade, incluindo frete, seguros, tributos incidentes, bem como
quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, inclusive, porventura, com serviços de
terceiros, incidentes e necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus
Anexos, sem que caiba ao proponente direito de reivindicar custos adicionais.
10.2. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos na proposta ou
incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por
caracterizar preço inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como
inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer
título, devendo o objeto deste pregão ser fornecido, executado, sem ônus adicionais;
10.3. 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;
10.4. Os valores ofertados devem ser compatíveis com os preços praticados no mercado
sob pena de desclassificação da proposta;
10.5. 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.
10.6. O Pregoeiro poderá, caso julgue necessário, solicitar maiores esclarecimentos sobre a
composição dos preços propostos;
10.7. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro;
10.8. 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 Pregoeiro.
10.9. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas:
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10.9.1. Que não atenderem as especificações e exigências do presente Edital e seus
Anexos ou da Legislação aplicável;
10.9.2. Omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos
capazes de dificultar o julgamento;
10.9.3. Que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições
estabelecidas neste Edital;
10.10. A simples participação neste certame implica em:
10.10.1. 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;
10.10.2. Que a empresa vencedora deverá apresentar proposta realinhada aos lances
ofertados em até 48 (quarenta e oito) horas, exceto no caso de justificativa aceita pelo
Pregoeiro, que estabelecerá novo prazo;
10.10.3 comprometimento da empresa vencedora em prestar os serviços objeto desta
licitação em total conformidade com as especificações do Edital e seus anexos;
10.11. Após encerramento do certame, a proposta realinhada da licitante vencedora, com
base no seu último lance, será gerada automaticamente pelo sistema do pregão, para que
seja carimbada e assinada pela licitante vencedora.
11 – ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DISPUTA DE LANCES VERBAIS
11.1. No horário e local indicado no preâmbulo deste será aberta a Sessão pública de
processamento deste Pregão Presencial com Registro de Preço, iniciando com o
credenciamento das proponentes que se cadastraram e compareceram para participar do
certame, e em seguida receberá os envelopes dos proponentes;
11.2. Abertos os envelopes, as propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro;
11.3. Lido os preços, o Pregoeiro relacionará todas as propostas em ordem crescente. Em
seguida, as classificará;
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11.4. A classificação se dará em ordem crescente dos preços cotados, sendo considerada
vencedora da etapa de lances, a PROPONENTE que cotar/negociar o MENOR PREÇO
POR ITEM.
11.5. Na abertura dos envelopes de propostas de preços, classificarão para a etapa de
lances todas as propostas das licitantes cadastradas que poderão fazer novos lances
verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.
11.6.Não havendo pelo menos 03(três) ofertas nas condições definidas no item11.5,
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03(três), oferecer novos
lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejamos preços oferecidos.
11.7. Para o julgamento das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO POR
ITEM, observado o prazo para a prestação dos serviços, as especificações técnicas, os
parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade, tributos e encargos, custos diretos e
indiretos e as demais condições definidas neste Edital.
11.11. Analisadas as propostas apresentadas e concluída a etapa de lances verbais,a
classificação finaldar-se-á pela ordem crescente dos preços, observando-se, quando
aplicável, a Lei Complementar nº 123/2006.
12 – FOMULAÇÃO DE LANCES
12.1. O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO POR ITEM, onde
será verificado o menor valor dos itens das propostas apresentadas.
12.2. Após a abertura dos envelopes contendo as propostas, a equipe de apoio ordenálas-á em ordem decrescente de preços e em seguida identificará a proposta de menor
preço, classificando o seu autor, cujo todas as propostas com valores sucessivos e
superiores conteúdo atenda as especificações do Edital e em seguida das licitantes
cadastradas que poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do
vencedor;
12.3. O conteúdo das propostas do subitem anterior será analisado, desclassificando
aquelas cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no edital;
12.4. Não havendo, no mínimo, 03 (três) propostas válidas nos termos do subitem 12.2.
Serão selecionadas até três melhores propostas e os seus autores convidados a participar
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dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços por lote oferecidos nas propostas
escritas;
12.4.1. Em caso de empate das melhores propostas, todos os proponentes com o mesmo
preço serão convidados a participar dos lances verbais;
12.5. O Pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma
seqüencial, a apresentar lances verbais, que deverão ser formulados de forma sucessiva,
em valores distintos e crescentes para o desconto sobre o Valor de Referência.
12.5.1. Será vedado, portanto, a oferta de lance com vista ao empate.
12.6. Os lances deverão ficar adstritos à redução dos preços, não se admitindo ofertas
destinadas a alterar outros elementos da proposta escrita;
12.7. 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;
12.7.1. O Pregoeiro poderá fixar em até 05 (cinco) minutos o tempo máximo para os
lances verbais, devendo avisar aos licitantes quando decidir pela última rodada de lances
que poderá, inclusive, ocorrer antes do exaurimento do tempo máximo anteriormente
estipulado;
12.7.2. O pregoeiro poderá aceitar que o licitante faça consulta com a sua empresa para
oferta de lances através de telefone celular, não podendo ultrapassar o limite de 05 (cinco)
minutos estabelecidos e o representante não poderá se ausentar da sala para efetuar a
consulta.
12.7.3. Durante a fase de lances o representante da licitante que se ausentar da sala da
sessão sem a devida autorização do pregoeiro, ficará a partir do momento impedido de
participar dos lances dos itens seguintes;
12.8. A ausência de representante credenciado ou a desistência em apresentar lance
verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão da licitante da etapa de
lances verbais e na manutenção do preço apresentado por ele, para efeito de ordenação
das propostas;
12.9. O encerramento da fase competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, as
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances;
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12.10. Casos não se realizem lances verbais serão verificados a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação;
12.10.1. Ocorrendo a hipótese acima e havendo empate na proposta escrita, a
classificação será efetuada por sorteio, na mesma sessão;
12.11. Declarada encerrada a etapa de lances serão classificadas as ofertas na ordem
decrescente de valor, consubstanciado nos descontos oferecidos;
12.12 não poderá haver desistência dos lances ofertados;
12.13. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta, quanto ao valor apresentado
pela primeira classificada, decidindo motivadamente a respeito;
12.14. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias
da licitante que a tiver formulado.
12.15. Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na
ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda todas as exigências;
12.16. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento aos requisitos estabelecidos
neste Edital e seus Anexos, a licitante será declarada desclassificada pelo Pregoeiro;
12.17. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste
Edital e seus Anexos.
13 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
13.1. Será considerado habilitado o licitante que apresentar os documentos a seguir
listados, observando que:
13.1.2. A licitante que declarar que cumpre os requisitos de habilitação e não os cumprir
será inabilitado e sujeito às penalidades legais;
13.1.3. Constituem motivos para inabilitação da licitante, ressalvada a hipótese de
saneamento da documentação:
13.1.3.1. A não apresentação da documentação exigida para habilitação;
13.1.3.2. A substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de
requerimento de certidão;
13.1.3.3. A apresentação de documentação de habilitação que contrariar qualquer
dispositivo deste Edital e seus Anexos;
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13.1.3.4. Os documentos que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos
com data não excedente a 03 (três) meses;
13.1.3.5. Os documentos necessários à Habilitação que puderem ser extraídos via internet
comprovando sua validade, serão impressos, excepcionalmente, pelo Pregoeiro ou um
dos membros da equipe de apoio, apenas para efeitos de comprovação de autenticidade
daqueles apresentados;
13.1.3.6. O envelope referente aos documentos de habilitação deverá conter os
documentos em originais atualizados, ou cópia de cada documento individualmente
autenticada, ou ainda, cópias simples que poderão ser autenticadas pelo Pregoeiro ou sua
Equipe de Apoio no ato de abertura da documentação de habilitação, devendo estar
acompanhadas dos respectivos originais, não se aplicando aos documentos que puderem
ser extraídos via internet.
13.2. Os documentos de habilitação, que deverão ser apresentados na sessão pública, de
forma numerada, seqüencial e inseridos no envelope nº 02, são os seguintes:

13.3. DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAÇÃO JURIDICA
13.3.1. Registro comercial, no caso de empresa individual. Apresentar apenas a última
alteração, em vigor, devidamente registrado;
13.3.2. Ato constitutivo,estatuto ou contrato social. Apresentar apenas a última alteração
ou consolidado, em vigor devidamente registrada, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição
de seus administradores;
Único: O Registro Comercial e/ou Contrato Social apresentado no credenciamento não;
13.3.3. Em caso de Microempreendedor, apresentar o Cadastro MEI;
13.3.4. Cópia do RG e CPF dos sócios da empresa;
13.4. – RELATIVOS A REGULARIDADE FISCAL
13.4.1. Prova de Inscrição no cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
13.4.2.Prova de Inscrição na Fazenda Estadual (se houver);
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13.4.3. Cópia do Alvará de Funcionamento da Empresa em vigor ou outro documento que
comprove a regularidade do funcionamento do licitante, expedido pela Prefeitura
Municipal;
13.4.4. Certidão Conjunta de Tributos Federais, INSS e Dívida Ativa da União;
13.4.5. Certificado de Regularidade junto à Fazenda Estadual;
13.4.6. Certidão Negativa de Dívida referente a Tributos Municipais da sede do licitante,
incluindo a Dívida Ativa, fornecida pela Prefeitura Municipal;
13.4.7. Certidão da regularidade relativa ao Fundo de Garantia Tempo de Serviço (FGTS);
13.4.8.Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
13.4.9. A prova de regularidade deverá ser feita por Certidão Negativa ou Certidão Positiva
com efeitos de Negativa;
13.5. – RELATIVOS A QUALIFICAÇÃO ECÔNOMICA E FINANCEIRA
13.5.1 Certidão de Falência e Recuperação Judicial, emitida pelo Distribuidor da sede da
licitante, com validade máxima de 90 (noventa) dias;
13.6. – RELATIVOS A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
13.6.1. Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público
ou privado (que não seja participante do presente certame), em favor do licitante, que
comprove a prestação do serviço, de forma satisfatória, compatíveis em características
com o objeto desta licitação.
13.5.1.1. O atestado deverá ser fornecido em papel timbrado, contendo razão social,
CNPJ, endereço e telefone da pessoa jurídica que emitiu o atestado, data de emissão e
identificação do responsável pela emissão do atestado (nome, cargo e assinatura).
13.5.1.2. Caso o Atestado seja emitido por empresa privada deverá ser reconhecido firma
da assinatura do subscritor em cartório.

13.7.DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:
a) DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE, (ANEXO);
b) DECLARAÇÃO DE REQUISITOS LEGAIS,(ANEXO);
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c) DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM O EDITAL,(ANEXO);
d) DECLARAÇÃO DE ME/EPP,(ANEXO);

13.7.Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação
deverão estar:
13.7.1. Em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e como
endereço respectivo:
13.7.1.1.Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estarem nome da
matriz;ou
13.7.1.2. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estarem nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, for em
emitidos somente em nome da matriz;
13.8. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
14 – ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
14.1. Encerrada a fase de lance para o Item, o Pregoeiro procederá à abertura do
envelope contendo os documentos de habilitação da licitante que apresentou a melhor
proposta, verificando sua regularidade;
14.2. Constatado o atendimento das exigências editalícias, a licitante será declarada
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame, caso não haja interposição de
recursos;
14.3. Caso a licitante classificada em primeiro lugar seja inabilitada, o Pregoeiro examinará
a habilitação das licitantes com as ofertas subseqüentes e a qualificação destas, na ordem
de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda aos requisitos do Edital;
14.4. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, o Pregoeiro 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.
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14.5. 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, pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio.
15 – RECURSOS
15.1 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;
15.2 O Pregoeiro 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;
15.3. Interposto o recurso e apresentada sua motivação sucinta na reunião, a licitante
poderá juntar, no prazo de 03 (três) dias, contados do dia subseqüente 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;
15.4. 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, sendolhes assegurada vista imediata dos autos;
15.5 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;
15.6. Preenchidas as condições da admissibilidade, o recurso será processado da
seguinte forma:
15.6.1 O Pregoeiro aguardará os prazos destinados à apresentação dos memoriais de
razões e contrarrazões;
15.6.2. Encerrados os prazos acima, o Pregoeiro irá analisar o recurso impetrado por
escrito, suas razões e contrarrazões, podendo reconsiderar sua decisão no prazo de até
05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir à autoridade superior
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devidamente informado, devendo, nesse caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de
até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso;
15.7 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento;
15.8. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais,
bem como os encaminhados por fax, correios ou entregues pessoalmente.
15.9. Decairá do direito de impugnar perante a Administração, os termos desta licitação,
aquele que os aceitando sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou
irregularidades que a viciaria, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
15.10. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados na Equipe de
Apoio do Pregoeiro, na sede da Prefeitura Municipal, em dias úteis, no horário de 07 às 13
horas;
15.11. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais pelo
Prefeito, este adjudicará o objeto do Pregão Presencial e homologará o procedimento
licitatório;
15.12 A homologação desta licitação não obriga a prefeitura à contratação do objeto
licitado;
15.13 O resultado do recurso será divulgado no Diário Oficial dos Municípios-AMM
diariomunicipal.org/mt/amm/;
15.14 O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo quanto à disputa.
15.15. 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 n. 10.520/02 e legislação vigente.
15.16 Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados,
na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE/MT, na Avenida Otávio
Costa, s/n, Bairro Santo Antônio, Rosário Oeste/MT.
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16 – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
16.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre
que não houver recurso.
16.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo
pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
16.3. No caso do adjudicatário, se convocado, não assinar a Ata de Registro de Preços e o
contrato, vindo a decair do direito a execução do objeto dessa licitação, este Município
poderá revogá-la, ou convocar os licitantes remanescentes, na ordem em que foram
classificados, para contratar em igual prazo e nas mesmas condições em que a primeira
classificada teria sido contratada.
17 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
17.1. As obrigações decorrentes deste Pregão consubstanciar-se-ão em Ata de Registro de
Preço, cuja minuta consta do anexo;
17.2. A Ata de Registro de Preço terá sua vigência por 12 (doze) meses, contados da data
de sua assinatura;
17.3. O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preço será de 05 (cinco) dias úteis,
contados da convocação formal da adjudicatária;
17.4. 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;
17.5. 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;
17.6. 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 no item 20 deste Edital;
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17.7. Publicada na imprensa oficial a Ata de Registro de Preço terá efeito de compromisso
de prestar os serviços;
17.8. 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;
17.9. 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.
18 – USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
18.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que
couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93, no art. 86 do
Decreto Estadual nº 7.218/2010, relativo à utilização do Sistema de Registro de Preços;
18.2. Caberá ao(s) fornecedor(es) beneficiário(s) da Ata de Registro de Preços,
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da prestação
dos serviços, desde que não seja prejudicial às obrigações anteriormente assumidas e que
a consulta ao órgão gerenciador seja positiva;
18.3. A Prefeitura Municipal de Rosário Oeste/MT será o órgão responsável pelos atos de
controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação.
19 – ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
19.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preço
inclusive o acréscimo de que trata o §1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
19.2. A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços obedecerá
ao disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93.
19.3. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados,
observando o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

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

PMRO
Fls._______
Rub.______

19.4. O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no
prazo de validade da ata de registro de preços.

20 – DAS ALTERAÇÕES
20.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência deste
Instrumento, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico financeira
inicial deste instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o
repasse do percentual determinado.
20.2. Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços
praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor
originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.
20.3. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o Município
solicitará ao fornecedor/consignatária, mediante correspondência, redução do preço
registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado.
20.4. Fracassada a negociação com o primeiro colocado o Município poderá rescindir esta
ata e convocar, nos termos da legislação vigente, e pelo preço do 1º (primeiro) colocado,
as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de
preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação.
20.5. Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem
iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de
estimativa de preços.
21 – CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
21.1. 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:
21.1.1. 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
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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;
21.1.2. Ocorrer fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução
contratual decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.
21.2. Por iniciativa da Prefeitura Municipal de Rosário Oeste/MT, o registro será
cancelado:
21.2.1. Quando o proponente:
21.2.1.1. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior
àqueles praticados no mercado;
21.2.1.2. Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no
processo licitatório;
21.2.1.3. Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
21.2.1.4. Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, da Nota de
Empenho, decorrente da Ata de Registro de Preços;
21.2.2. A Prefeitura Municipal de Rosário Oeste/MT poderá cancelar o registro de preços,
ainda, por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado.
22 – DO CONTRATO
22.1. Poderá ser formalizado com a empresa vencedora da licitação um contrato
administrativo, conforme minuta constante 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.
22.2. Caso a firma adjudicatária for convocada e não assine o Contrato no prazo de 5
(cinco) dias e condições estabelecidas, o Pregoeiro poderá convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para nova negociação até chegar a um
vencedor ou recomendar a revogação da licitação independentemente da cominação
prevista no artigo 81, da Lei n.º 8.666/93.
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23 – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
23.1. Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora possa
executar o objeto adjudicado dentro das especificações;
23.2. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados;
23.3. Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização do objeto deste
Instrumento;
23.4. Notificar, por escrito, à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições
no curso da prestação dos serviços, objeto da Ata, fixando prazo para sua correção;
23.5. Fiscalizar livremente a prestação dos serviços, não eximindo a licitante vencedora de
total responsabilidade;
23.6. Acompanhar a prestação dos serviços, podendo intervir durante a sua execução,
para fins de ajuste ou suspensão da entrega; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, a
prestação dos serviços executados fora das especificações deste Edital;
24 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
24.1. Acatar as decisões e observações feitas pelo Município de Rosário Oeste/MT.
24.2. A prestação dos serviços, objeto deste certame nos termos estabelecidos no Edital
de Licitação e seus anexos, especialmente os previstos no Termo de Referência.
24.3. Não realizar subcontratação total ou parcial da prestação dos serviços, sem
anuência do Município de Rosário Oeste/MT. No caso de subcontratação autorizada pelo
Contratante, a Contratada continuará a responder direta e exclusivamente pelos produtos
e pelas responsabilidades legais e contratuais assumidas.
24.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo, relativos à execução da contratada ou em conexão com ele,
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o fato de haver fiscalização ou
acompanhamento por parte da Contratante.
24.5. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações, em caso de acidentes de
trabalho com seus empregados, em virtude da execução da presente contratação ou em
conexão com ele, ainda que ocorridos em dependências da Prefeitura ou das Secretarias
Municipais.
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24.6. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, a critério
da Administração, referentes a prestação dos serviços, nos termos da Lei vigente.
24.7. Será de inteira responsabilidade da empresa Contratada quaisquer danos que
venham a ocorrer ao Município de Rosário Oeste/MT ou a terceiros, decorrentes da
prestação dos serviços.
24.8. A empresa contratada deverá manter as mesmas condições de habilitação e
qualificação durante toda a prestação dos serviços.
25 – DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO
FISCALIZAÇÃO
25.1. A CONTRATANTE é obrigada a acompanhar, fiscalizar, conferir a prestação dos
serviços, objeto do presente certame, através de um Gestor/Fiscal a ser designado, por
intermédio de Portaria, o qual deverá anotar em registro próprio, as falhas detectadas e
comunicar por escrito a autoridade superior todas as ocorrências de quaisquer fatos que, a
seu critério, exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA;
25.1.1. A fiscalização será exercida no interesse do Município de Rosário Oeste/MT e não
exclui nem reduz a responsabilidade da licitante CONTRATADA, inclusive perante
terceiros,

por

quaisquer

irregularidades,

e

na

sua

ocorrência,

não

implica

corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos;
25.1.2. Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle no cumprimento do Contrato;
25.1.3. Caberá ainda ao Gestor do Contrato as seguintes atribuições:
25.1.3.1 Conferência dos produtos;
25.1.3.2 Registrar no ato do recebimento dos produtos, eventuais ocorrências existentes;
25.1.3.3 Atestar tanto a quantidade, como a qualidade dos produtos, sendo responsável por
essas declarações;
25.1.3.4 Aplicar as penalidades previstas neste edital e no presente instrumento, na
hipótese da CONTRATADA, não cumprir o contrato, arcando a referida empresa com
quaisquer prejuízos que tal ato acarretar à CONTRATANTE;
25.1.3.5 Deverá certificar, para fins de quitação das Notas Fiscais/Faturas, os documentos
de regularidade fiscal da empresa.
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26 – DOS PAGAMENTOS
26.1. O pagamento será feito após a apresentação da nota fiscal devidamente vistada e
atestada pelo Fiscal do Contrato.
26.2. Realizado a prestação dos serviços a licitante vencedora deverá apresentar, a(s)
nota(s) fiscal(is)/fatura(s), emitida(s) para fins de liquidação e pagamento, acompanhada(s)
dos seguintes documentos:

26.2.1. Ofício solicitando o pagamento;
26.2.2. Certidão Negativa de Débitos – CND, referente às contribuições previdenciárias e às
de terceiros;
26.2.3. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF;
26.2.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – TRT.

26.3. O pagamento será efetuado pelo Município de Rosário Oeste/MT no prazo de até 30
(trinta) dias consecutivos, contado da data de protocolização da nota fiscal/fatura e dos
respectivos documentos comprobatórios, mediante ordem bancária, emitida através do
Banco do Brasil, creditada em conta corrente da licitante vencedora.
26.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora, na pendência de qualquer
uma das situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou
compensação financeira:
26.4.1. Atestação pelo Fiscal do Contrato, com relação ao cumprimento do objeto desta
licitação, das notas fiscais emitidas pela licitante vencedora.
26.5. A contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, a descrição completa dos
objetos fornecidos a esta Prefeitura Municipal, além do número da conta, agência e nome
do banco onde deverá ser feito o pagamento:
26.5.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão
devolvidas a contratada, para as necessárias correções, com as informações que
motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas
fiscais/faturas.
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26.5.2. Nenhum pagamento isentará o contratado das suas responsabilidades e obrigações,
nem implicará aceitação definitiva dos produtos entregues.
26.6. O Município de Rosário Oeste/MT não efetuará pagamento de título descontado, ou
por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por
intermédio da operação de factoring.
26.7. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças
serão de responsabilidade do Contratado.
27 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
27.1. A licitante vencedora que descumprir quaisquer das condições deste instrumento
ficará sujeita às penalidades previstas na Lei nº 10.520/2002, bem como nos art. 86 e 87 da
Lei 8.666/93, quais sejam:
27.1.1. Por atraso injustificado na prestação dos serviços:
27.1.1.1 Atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,25% (vinte e cinco centésimos por
cento), sobre o valor da nota de empenho;
27.1.1.2 Atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,50% (cinquenta centésimos por
cento) sobre o total dos dias em atraso, aplicado sobre o valor da nota de empenho, sem
prejuízo das demais cominações legais;
27.1.1.3. No caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, incidirá nova multa sobre o
valor devido, equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) até 10 (dez) dias de atraso e
0,40% (quarenta centésimos por cento) acima desse prazo, calculado sobre o total dos dias
em atraso.
27.1.2. Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas neste ato
convocatório, a Prefeitura Municipal de Rosário Oeste/MT poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar, também, as seguintes sanções:
27.1.2.1. Advertência,
27.1.2.2. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor homologado, atualizado,
recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, sem
embargo de indenização dos prejuízos porventura causados a Prefeitura Municipal de
ROSÁRIO OESTE/MT;
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27.1.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e
contratar com a administração pública, bem como o cancelamento de seu certificado de
registro cadastral no cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal de ROSÁRIO
OESTE/MT por prazo não superior a 02 (dois) anos;
27.2. As multas serão descontadas dos créditos da empresa detentora da ata ou cobradas
administrativa ou judicialmente;
27.3. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa,
consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa detentora da ata, da reparação
das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura Municipal de
Rosário Oeste/MT;
27.4. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais,
quando cabíveis;
27.5. Nas hipóteses de apresentação de documentação inverossímil, cometimento de
fraude ou comportamento de modo inidôneo, a licitante poderá sofrer, além dos
procedimentos cabíveis de atribuição desta instituição e do previsto no art. 7º da Lei
10.520/02, quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas
cumulativamente:
27.5.1. Desclassificação ou inabilitação caso o procedimento se encontre em fase de
julgamento;
27.5.2. Cancelamento da ata de registro de preços, se esta já estiver assinada,
procedendo-se a paralisação da prestação dos serviços;
28 – DISPOSIÇÕES FINAIS
28.1. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da
sessão pública;
28.2. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Rosário Oeste/MT o direito de, no interesse
da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente
licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente;
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28.3. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação;
28.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente da Prefeitura Municipal de Rosário Oeste/MT;
28.5. O Pregoeiro, no interesse público, poderá sanar, relevar omissões ou erros puramente
formais observados na documentação e na proposta, desde que não contrariem a
legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo;
28.6. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura
aquisição;
28.7. As questões decorrentes da execução deste edital, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas pelo foro da Comarca de Rosário
Oeste/MT, com exclusão de qualquer outro;
28.8. O Pregoeiro poderá, se julgar conveniente, adotar o procedimento de re-pregoar,
devendo as licitantes, neste caso, permanecerem até o final da sessão;
28.9. As decisões do Pregoeiro serão comunicadas mediante publicação no Diário Oficial
dos Municípios de Mato Grosso-AMM, salvo com referência àquelas que, lavradas em ata,
puderem ser feitas diretamente aos representantes legais das licitantes presentes ao
evento, ou, ainda, por intermédio de ofício, desde que comprovado o seu recebimento,
principalmente, quanto ao resultado de:
a) Julgamento deste Pregão;
b) Recurso porventura interposto.
28.10. A Cópia do Edital do Pregão Presencial n. 037/2019 e de seus Anexos poderão ser
obtidos

através

do

site

https://www.rosariooeste.mt.gov.br/,via

e-mail:

licitacaorosario@hotmail.com ou diretamente no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal
de Rosário Oeste/MT, situada na Avenida Otávio Costa, s/n, Bairro Santo Antônio, Tel: 65.
3356-1209.
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28.11. Os envelopes não abertos, ficarão à disposição das licitantes para retirada na
Gerência Municipal de Contratos, Convênios e Licitações, pelo período de 30 (trinta) dias
úteis, contados do encerramento da Licitação (transcorrido o prazo regulamentar para
interposição de recurso contra o resultado da licitação ou, se for o caso, denegados os
recursos interpostos), após o que a Prefeitura Municipal de Rosário Oeste/MT se reserva o
direito de fragmentá-los;
28.12. Aos casos omissos aplicam -se as disposições constantes da Lei 10.520/2002, da
Lei 8.666/93 e, no que couber, ao Decreto Estadual nº 7.207/2006.
29 – DOS ANEXOS DO EDITAL DE LICITAÇÃO
29.1. São partes integrantes, indissociáveis e atreladas ao conteúdo deste Edital, os
seguintes anexos, cujo teor vincula totalmente os licitantes:
ANEXOI– Termo de referência;
ANEXO II– Modelo de Proposta de Preços;
ANEXOIII- Modelo de Carta de Credenciamento;
ANEXOIV– Modelo de Declaração de Idoneidade;
ANEXOV– Modelo de Declaração de Requisitos Habilitação;
ANEXO VI – Modelo de Declaração de Requisitos Legais;
ANEXOVII- Modelo de Declaração de Concordância com o Edital;
ANEXOVIII- Modelo de Declaração de ME/EPP;
ANEXOIX- Minuta da Ata;
ANEXOX- Minuta do Contrato;
Rosário Oeste/MT, 02 de agosto de 2019.

FAGNER CAMARGO SAMPAIO
PREGOEIRO OFICIAL
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO
O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E
EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E TONNERS PARA
ATENDER O MUNICIPIO DE ROSÁRIO OESTE/MT.

2. DA JUSTIFICATIVA
2.1. A aquisição dos bens abaixo elencados atenderá às necessidades das Secretarias e
suas unidades, considerando a necessidade de adequações para atendimento aos
usuários dos serviços prestados pelo Município; para substituições de equipamentos
danificados: e ainda para atender novas unidades que entrarão em funcionamento.

3. CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO
3.1. A contratação de pessoa jurídica para o fornecimento dos produtos, objeto deste
Termo de Referência, se enquadra como serviço comum, através de licitação na
modalidade Pregão, tipo Menor Preço por item, observado o disposto na Lei nº. 10.520, de
7 de julho de 2002 e, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei nº. 8.666, de 21
de junho de 1993, com suas alterações subseqüentes e a Lei complementar nº 123/2006.

4. DAS ESPECIFICAÇÕES E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1. A licitante vencedora deverá executar os serviços em estrita conformidade com
disposições e especificações do edital da licitação.
4.2. Todos os serviços descritos no termo de referência deverão ser feitos com material de
primeira qualidade e de acordo com as especificações constantes no mesmo.
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DAS ESPECIFICAÇÕES
LOTE I – MATERIAL DE INFORMÁTICA
ITEM
01

02

03

04

DESCRIÇÃO
ADAPTADOR
PARA TOMADA:
ESPECIFICAÇÃO: ADAPTADOR 3
SAÍDAS, SIMPLES. CORRENTE 10
A, TENSÃO 127V-250V, CABO PP
PLANO COM DUPLA ISOLAÇÃO,
COM
PLUGUE
E
TOMADA
PRODUZIDOS
EM
TERMOPLÁSTICO
DE
ENGENHARIA
ANTI-CHAMA
E
COMPONENTES CONDUTORES E
PINOS MACIÇOS EM LIGA DE
COBRE,
TODOS
OS
COMPONENTES
DEVEM
SER
CERTIFICADOS.
ADAPTADOR VEICULAR 12 V
INVERSOR PARA 110V
COM
SAIDAS DE TOMADAS
ALICATE: ESPECIFICAÇÃO: PARA
CRIMPAR CONECTORES RJ-11 (4
PINOS), RJ-12 (6 PINOS) E RJ-45 (8
PINOS); CABO ERGONÔMICO COM
REVESTIMENTO EM PLÁSTICO,
CORPO EM METAL DE ALTA
RESISTÊNCIA,
MATERIAL
DE
PRIMEIRA LINHA. O PRODUTO
DEVERÁ
CONTER
IDENTIFICAÇÃO,
MARCA
DO
FABRICANTE, E GARANTIA DO
FORNECEDOR CONTRA DEFEITO
DE FABRICAÇÃO.
APARELHO
DE
TELEFONE:
ESPECIFICAÇÃO: COM FIO, COM
BASE DISCADORA E HEADSET,
FUNÇÃO FLASH (TEMPO DE
FLASH AJUSTÁVEL), MUTE (COM
INDICADOR
VISUAL),
PAUSE,
REDISCAGEM, TRANSFERÊNCIA
DE
CHAMADA,
MODO
TOMPULSO;
HEADSET
COM
DISTÂNCIA
MICROFONE-BOCA
AJUSTÁVEL E TIARA ADAPTÁVEL
PARA
AJUSTE
NA
CABEÇA,
TAMANHO MÍNIMO DO FIO DO
HEADSET DE 150 CM; BASE
ANTIDERRAPANTE;
LED
INDICADOR DE USO; CONEXÃO
DE TELEFONE PADRÃO (RJ11);
CONTROLE DE VOLUME DO

QTD
50

UNID
Unidade

Valor Un.
R$ 10,42

Valor Tot.
R$ 521,00

30

Unidade

R$ 51,90

R$ 1.557,00

10

Unidade

R$ 55,00

R$ 550,00

20

Unidade

R$ 87,36

R$ 1.747,20
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05

06

07
08

ÁUDIO
DE
TRANSMISSÃO,
CONTROLE DE VOLUME DE
CAMPAINHA; HOMOLOGADO PELA
ANATEL; DEVERÁ ACOMPANHA
MANUAL DE INSTRUÇÕES EM
PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA
DE 12 MESES.
APARELHO
DE
TELEFONE:
ESPECIFICAÇÃO: SEM FIO, NA
COR PRETA, FREQUÊNCIA DE 1,9
A 2,4 GHZ, COM DISPLAY/TELA
ILUMINADO, 20 CANAIS BUSCA
AUTOMÁTICA, FUNÇÃO FLASH,
MUTE,
REDISCAGEM,
TRANSFERÊNCIA DE CHAMADA,
AGENDA PARA NO MÍNIMO 70
NOMES E NÚMEROS, BLOQUEIO
PROGRAMÁVEL, CIRCUITO DE
REDUÇÃO DE RUÍDOS, MÍNIMO DE
04 TIPOS DE CAMPAINHA COM
OPÇÃO DE VOLUME, MÍNIMO DE
10 MEMÓRIAS DE DISCAGEM
RÁPIDA, LOCALIZADOR DE FONE,
CONSUMO DE ENERGIA NO
MÁXIMO
DE
1,60
KW/MÊS,
AUTONOMIA DA BATERIA DE NO
MÍNIMO DE 96 HORAS EM
REPOUSO E 5 HORAS EM USO
CONTÍNUO,
TENSÃO
DA
ENTRADA:
110/220
V,
SINALIZAÇÃO DE LINHA: PULSO E
TOM
DURAÇÃO
DO
FLASH
PROGRAMÁVEL 100 A 1000 MS,
GARANTIA DE NO MÍNIMO 12
MESES.
BATERIA: ESPECIFICAÇÃO: DE
LÍTIO, TENSÃO 3 V, MODELO
CR2032, PARA PLACA MÃE DE
MICROCOMPUTADOR
BOBINA TÉRMICA PARA RELÓGIO
DE PONTO 55MM X 300M
CABO DE REDE: ESPECIFICAÇÃO:
CATEGORIA 5E, CABO DE 4
PARES TRANÇADOS COMPOSTOS
DE CONDUTORES SÓLICOS DE
COBRE, ISOLADOS POR UM
COMPOSTO
ESPECIAL.
CAPA
EXTERNA COM MATERIAL PVC

20

Unidade

R$ 151,63

R$3.032,60

100

Unidade

R$1,25

R$125,00

350

Unidade

R$ 25,68

R$ 8.988,00

30

Caixa

R$ 597,00

R$ 17.910,00
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CABO HDMI: ESPECIFICAÇÃO:
COM NO MINIMO 1,80 METROS DE
COMPRIMENTO, COM TAXA DE
TRANSFERENCIA
COM
NO
MINIMO 2.2 GBPS, SUPORTE A
IMAGENS A2- ARC, SUPORTE
PARA RESOLUCAO DE VIDEO 4K X
2K, RESOLUCAO 1080P FULL HD E
AUDIO
7.1
SEM
PERDA,
BLINDAGEM
TRIPLA
PARA
MAXIMA
ISOLACAO
A
INTERFERENCIAS
EXTERNAS,
CAPA EXTERNA EM PVC DE ALTA
QUALIDADE.
A
EMBALAGEM
DEVERA
CONTER
IDENTIFICACAO,
MARCA
DO
FABRICANTE, E GARANTIA DO
FORNECEDOR CONTRA DEFEITO
DE FABRICACAO.

20

Unidade

R$35,00

R$700,00

10

CABO VGA E DVI - CABO DE
TRANSFERENCIA DE IMAGEM DO
TIPO VGA E DVI
CADEIRA - PARA ESCRITORIO
COM ENCOSTO - COM RODAS
PARA ESCRITORIO
CENTRAL
TELEFONICA
:
ESPECIFICAÇÃO:
PABX,
ALIMENTACAO: FONTE EXTERNA
127 V / 220 V, 50 / 60 HZ;
CAPACIDADE MINIMA DE LINHAS
E RAMAIS: 2 LINHAS E 8 RAMAIS;
COMUTACAO NA FALTA DE
ENERGIA; TRANSFERENCIA DE
CHAMADA;
SISTEMA
DE
BLOQUEIO
POR
RAMAL;
CONTROLE
DE
DURACAO;
CONFERENCIA;
COMPATIVEL
COM
IDENTIFICADOR
DE
CHAMADAS;
CONEXAO
POR
PLUG: RJ11; RAMAIS: TOM E
PULSO.
COMPUTADOR - INTEL CORE I5 8
GERACAO - 8GB RAM - 1TB HD MONITOR 20POL - CAIXAS DE
SOM - MOUSE E TECLADO.
CONECTOR
RJ45:
ESPECIFICAÇÃO: MACHO, 8 VIAS
CATEGORIA 5E, UTILIZADO EM
CABO DE REDE 8 VIAS EM
MATERIAL TERMOPLÁSTICO NÃO
PROPAGANTE A CHAMA.

10

Unidade

R$71,33

R$713,00

90

Unidade

R$165,66

R$14.909,40

04

Unidade

R$726,00

R$2.904,00

50

Unidade

R$2.779,00

R$ 103.950,00

2000

Unidade

R$0,20

R$400,00

11

12

13

14
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16

17

18

19

DISCO DE CD: ESPECIFICAÇÃO:
GRAVÁVEL,
COMPACTO,
CAPACIDADE
DE
ARMAZENAMENTO: 700 MB / 80
MINUTOS, VELOCIDADE MÍNIMA
DE GRAVAÇÃO DE 52X, EM
EMBALAGEM PLÁSTICA.
DISCO DE DVD: ESPECIFICAÇÃO:
GRAVÁVEL,
COMPACTO,
CAPACIDADE
DE
ARMAZENAMENTO: 4.7 GB / 120
MINUTOS, APRESENTAÇÃO EM
EMBALAGEM
PLÁSTICA,
VELOCIDADE
MÍNIMA
DE
GRAVAÇÃO 8X
DISCO DE ESTADO SOLIDO - HD
SSD: ESPECIFICAÇÃO: SSD, COM
CAPACIDADE MÍNIMA DE 240
GIGABYTES, INTERFACE SATA III
OU
SUPERIOR,
TAXA
DE
TRANSFERÊNCIA MÍNIMA DE 6.0
GB POR SEGUNDO, LEITURAS
SEQUENCIAIS: MÍNIMO DE 550
MB/S, GRAVAÇÕES SEQUENCIAIS:
MÍNIMO 490 MB/S. TAMANHO
APROXIMADO: 100.0 X 69.9 X 7.0
MM. GARANTIA MINIMA DE 12
MESES
DISCO RÍGIDO: ESPECIFICAÇÃO:
COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1 T
BYTES, INTERFACE SATA II, TAXA
DE TRANSFERÊNCIA MÍNIMA DE
3.0 GB POR SEGUNDO, CACHE DE
32 MB, 7200 RPM.

40

Unidade

R$ 2,21

R$88,40

40

Unidade

R$2,21

R$88,40

20

Unidade

R$282,38

R$5.647,60

20

Unidade

R$395,00

R$7.900,00

DISCO
RÍGIDO
EXTERNO:
ESPECIFICAÇÃO: DE 1 (UM)
TERABYTE,
ROTAÇÕES
POR
MINUTO: MÍNIMAS DE 5.400, TAXA
DE TRANSFERÊNCIA: MÍNIMA DE
480 MBPS, INTERFACE USB 3.0 OU
SUPERIOR, COMPATÍVEL COM
WINDOWS XP, VISTA, 7, MAC OS
X OU SUPERIOR, O DISCO RÍGIDO
DEVERÁ
VIR
ACOMPANHADO
COM O CABO PARA CONEXÃO.
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

10

Unidade

R$328,00

R$3.280,00
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21

22

23

24
25

26

DISCO
RÍGIDO
EXTERNO:
ESPECIFICAÇÃO: DE 2 (UM)
TERABYTE,
ROTAÇÕES
POR
MINUTO: MÍNIMAS DE 5.400, TAXA
DE TRANSFERÊNCIA: MÍNIMA DE
480 MBPS, INTERFACE USB 3.0 OU
SUPERIOR, COMPATÍVEL COM
WINDOWS XP, VISTA, 7, MAC OS
X OU SUPERIOR, O DISCO RÍGIDO
DEVERÁ
VIR
ACOMPANHADO
COM O CABO PARA CONEXÃO.
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
ELETROCALHA : ESPECIFICAÇÃO:
ELETROLITICA, PERFURADA, COM
TAMPA. TAMANHO: 50 X 50 X 3000
MM, EM ACO GALVANIZADO E
CHAPA 24 SEM VIROLA.
EMENDA
INTERNA
PARA
ELETROCALHA
ELETROLITICA.
TAMANHO 50 X 50 MM, EM ACO
GALVANIZADO.
FILTRO
DE
LINHA:
ESPECIFICAÇÃO: COM NO MÍNIMO
6
TOMADAS
PARA
EQUIPAMENTOS
PADRÃO
NBR14136; POTÊNCIA MÁXIMA DE
NO MÍNIMO: 1000VA; CORRENTE
MÁXIMA:
10A;
TENSÃO
DE
ALIMENTAÇÃO
127/220V;
POTÊNCIA MÁXIMA - 1270VA PARA
127V OU 2200VA PARA 220V;
PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM
UNIDADE RESERVA; BOTÃO DE
LIGA/DESLIGA
COM
LED
INDICATIVO DE STATUS; TIPOS
DE PROTEÇÃO: SOB TENSÃO /
SOB CORRENTE.
FIO PARA TELEFONE EXTERNO
FE – 80
FONTE
DE
ALIMENTAÇÃO:
ESPECIFICAÇÃO:
PARA
MICROCOMPUTADOR,
ATX,
POTÊNCIA MÍNIMA DE 200 W
REAIS, 24 PINOS CHAVEADA
BIVOLT, PARA GABINETE, COM
NO MÍNIMO 2 CONEXÕES IDE, 2
CONEXÕES SATA E 1 PARA
DISQUETE.
IMPRESSORA JATO DE TINTAS
COLORIDA,
COM
SCANER/
COPIADORA, COM CARTUCHO -

10

Unidade

R$515,00

R$5.150,00

200

Metros

R$13,83

R$2.766,00

150

Metros

R$10,57

R$1.585,50

20

Unidade

R$30,94

R$618,80

400

Metros

R$0,87

R$348,00

35

Unidade

R$215,00

R$7.525,00

20

Unidade

R$979,90

R$19.598,00
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IMPRESSORA FOTO COPIADORA
COM CARTUCHO COLORIDO
IMPRESSORA JATO DE TINTAS
COLORIDA,
COM
SCANER/
COPIADORA,
COM
RESERVATÓRIO
DE
TINTA
EXTERNO - IMPRESSORA COM
RESERVATORIO EXTERNO COM
TINTAS C-M-K-Y

20

Unidade

R$1.199,00

R$23.980,00
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IMPRESSORA:
ESPECIFICAÇÃO:
LASER
MULTIFUNCIONAL
DUPLEX: IMPRESSAO, COPIA,
DIGITALIZACAO
E
FAX;
ESPECIFICACOES
MINIMAS:
IMPRESSORA COM TECNOLOGIA
LASER;
QUALIDADE
DE
RESOLUCAO
DE
IMPRESSAO
MINIMA OTIMIZADA DE 1200 X
1200
PPP
(PONTOS
POR
POLEGADA); VELOCIDADE MINIMA
NOMINAL DE ATE 40 PPM
(PAGINAS
POR
MINUTO);
TAMANHOS
DE
PAPEL
SUPORTADOS: A4, A5, A6 E B5;
TIPOS DE PAPEL SUPORTADOS:
PAPEL
(NORMAL,
PARA
IMPRESSAO
A
LASER),
ENVELOPES, TRANSPARENCIAS,
ETIQUETAS,
CARTOLINA,
POSTAIS;
CAPACIDADE
DE
ENTRADA DE NO MINIMO 100
FOLHAS NA BANDEJA I E 250
FOLHAS
NA
BANDEJA
II,
ALIMENTADOR AUTOMATICO DE
DOCUMENTOS DE NO MÍNIMO 50
FOLHAS; CAPACIDADE DE SAIDA
DE NO MINIMO 150 FOLHAS;
IMPRESSAO FRENTE E VERSO
AUTOMATICA (STANDART) CICLO
DE TRABALHO DE 80.000 PAGINAS
POR MES; CONECTIVIDADE: 1
(UMA) INTERFACE USB 2.0 OU
SUPERIOR, 1 (UMA) INTERFACE
USB 2.0 OU SUPERIOR PARA
CONEXAO DIRETA; 1 (UMA)
PORTA DE REDE ETHERNET
10/100/1000, 1 (UMA) RJ-11, WI - FI
INCORPORADO;
VELOCIDADE
MÍNIMA DO PROCESSADOR: 1200
MHZ; MEMORIA MINIMA DE 256
MB; ALIMENTACAO ELÉTRICA:
FONTE
DE
ALIMENTACAO,
ADAPTADOR
EXTERNO
PARA
CORRENTE
ALTERNADA,
OFERECER
SUPORTE
AS
TENSOES DE ENTRADA DE 110 E
220
VOLTS,
COM
AJUSTE
AUTOMATICO OU MANUAL, NAO
SENDO PERMITIDO O USO DE
NENHUM
DISPOSITIVO
TRANSFORMADOR EXTERNO; A

20

Unidade

R$2.507,00

R$50.140,00
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TENSAO DE SAIDA DA FONTE
DEVERA SER COMPATIVEL COM A
TENSAO
DE
ENTRADA
SUPORTADA
PELO
EQUIPAMENTO;
TIPO
DE
DIGITALIZACAO: BASE PLANA,
ALIMENTADOR AUTOMATICO DE
DOCUMENTOS; FORMATOS DOS
ARQUIVOS DIGITALIZADOS: JPEG,
TIF, PDF, GIF, TXT E BMP;
RESOLUCAO
DO
SCANNER:
MINIMO DE 1200 X 1200 DPI;
TAMANHO DA DIGITALIZACAO: 216
X 297 MM; E EM ADF TAMANHO
MAXIMO
DE
216
X
355,6;
RESOLUCAO DE COPIA: MINIMO
DE
600
X
600
DPI;
REDUCAO/AMPLIACAO DE COPIA:
DE 25% ATE 400%; SOFTWARE,
DOCUMENTACAO E ACESSORIOS
COMPATIVEL COM O SISTEMA
OPERACIONAL WINDOWS XP,
VISTA E 7 OU SUPERIOR;
ESPECIFICACOES
DO
FAX:
VELOCIDADE
MINIMA
DE
TRANSMISSAO:
3
SEGUNDOS
POR PAGINA, MEMORIA MINIMA
DE 4 MB, RESOLUCAO MINIMA:
300
X
300
DPI;
DEVERA
FORNECER
AS
MIDIAS
DE
INSTALACAO E RECUPERACAO;
DEVERA
FORNECER
DOCUMENTACAO
TECNICA
NECESSARIA A INSTALACAO E
OPERACAO DO EQUIPAMENTO
EM
PORTUGUES;
DEVERA
ACOMPANHAR
CARTUCHO
ORIGINAL 100% CHEIO PARA
IMPRESSAO; DEVERA FORNECER
OS
RESPECTIVOS
CABOS
NECESSARIOS
AO
FUNCIONAMENTO; GARANTIA: A
GARANTIA DE FUNCIONAMENTO
SERÁAPELO PERIODO MINIMO DE
12 (DOZE) MESES CONTADA A
PARTIR
DO
RECEBIMENTO
DEFINITIVO DO EQUIPAMENTO,
SEM PREJUIZO DE QUALQUER
POLITICA
DE
GARANTIA
ADICIONAL OFERECIDA PELO
FABRICANTE.
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IMPRESSORA;
ESPECIFICAÇÃO:
LASER
MULTIFUNCIONAL,
BANDEJA 1 (CAPACIDADE PARA
100
FOLHAS),
BANDEJA
2
(CAPACIDADE PARA 250 FOLHAS),
IMPRESSÃO
DÚPLEX
AUTOMÁTICA,
CONEXÃO LAN
ETHERNET 10/100/1000 COM IPV4
E IPV6, USB 2.0 DE ALTA
VELOCIDADE,
PORTA USB DE
IMPRESSÃO IMEDIATA, SERVIDOR
DA
IMPRESSORA
PARA
CONECTIVIDADE DE REDE SEM
FIO, ACESSÓRIOS DE NEAR FIELD
COMMUNICATION (NFC)
PARA
IMPRESSÃO DE DISPOSITIVOS
MÓVEIS, WI-FI DIRECT PARA
IMPRESSÃO DE DISPOSITIVOS
MÓVEIS, PAINEL DE CONTROLE
DA TELA DE TOQUE COLORIDA,
IMPRIME
38
PÁGINAS
POR
MINUTO (PPM) EM PAPEL A4 E 40
PPM EM PAPEL DE TAMANHO
CARTA, ARMAZENAMENTO DE
TRABALHO
E
IMPRESSÃO
PARTICULAR, IMPRESSÃO DE
FÁCIL ACESSO USB (NÃO É
NECESSÁRIO UM COMPUTADOR),
COPIA E DIGITALIZA ATÉ 26
PÁGINAS POR MINUTO (PPM),
ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS,
50 PÁGINAS, COM DIGITALIZAÇÃO
CABEÇA
DUPLA;
CÓPIA
E
DIGITALIZAÇÃO
DÚPLEX
EM
PASSADA ÚNICA, ALIMENTADOR
DE DOCUMENTOS, 50 PÁGINAS
PARA CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO
SIMPLEX, OPÇÕES DIGITALIZAR
PARA E-MAIL, SALVAR NA USB E
SALVAR NA PASTA DE REDE,
COMPATÍVEIS COM OS SISTEMAS
OPERACIONAIS WINDOWS® XP
SP2 OU POSTERIOR, 32 BITS,
WINDOWS VISTA® DE 32 BITS E
64 BITS, WINDOWS SERVER 2003
SP1 OU POSTERIOR DE 32 BITS,
WINDOWS 7 DE 32 BITS E 64 BITS,
WINDOWS 8 DE 32 BITS E 64 BITS,
WINDOWS 8.1 DE 32 BITS E 64
BITS, WINDOWS 10 DE 32 BITS E
64 BITS, WINDOWS SERVER 2008
SP2 DE 32 BITS, WINDOWS

25

Unidade

R$2.800,00

R$70.000,00
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31

SERVER 2008 SP2 DE 64 BITS,
WINDOWS SERVER 2008 R2, SP 1
DE 64 BITS, OS X 10.8 MOUNTAIN
LION, OS X 10.9 MAVERICKS E OS
X 10.10 YOSEMITE
MEMORIA RAM : ESPECIFICAÇÃO:
DDR3
E/OU
DDR4
DE
4
GIGABYTES, FREQUÊNCIA DE
1.333 MHZ, COM DOCUMENTAÇÃO
TÉCNICA QUE POSSIBILITE, SEM
NECESSIDADE
DE
USO
DE
NENHUM OUTRO RECURSO, A
COMPLETA AVERIGUAÇÃO DE
CONFORMIDADE
COM
ESTAS
ESPECIFICAÇÕES, TODAS AS
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
OBRIGATÓRIAS DEVERÃO SER
COMPROVADAS POR MEIO DE
CATÁLOGOS,
MANUAIS
E
FOLDERS DO FABRICANTE DE
CADA
COMPONENTE
DO
EQUIPAMENTO,
OS
QUAIS
DEVERÃO
SER
ENTREGUES
JUNTAMENTE
COM
AS
RESPECTIVAS
PROPOSTAS
TÉCNICAS, GARANTIA ON-SITE DE
12
MESES
PRESTADA
POR
ESCRITO PELO FABRICANTE DO
EQUIPAMENTO,
DIRETAMENTE
OU POR MEIO DE SUA REDE DE
ASSISTÊNCIA
TÉCNICA
AUTORIZADA, A PARTIR DA DATA
DE ENTREGA. EMBALAGEM: O
EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR
IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE,
NUMERO DE SERIE DEVE ESTAR
ACONDICIONADO
COM
PROTEÇÃO
ESPECIALMENTE
DESENVOLVIDA PARA SUPORTAR
VIBRAÇÕES, O EQUIPAMENTO
FORNECIDO DEVERA SER NOVO,
NÃO
TENDO
SIDO
AINDA
UTILIZADO.
SUJEITO
A
DEVOLUÇÃO DO PRODUTO NO
ATO DO RECEBIMENTO CASO
NÃO
ATENDA
AS
ESPECIFICAÇÕES.
MINI RACK DE PAREDE 5U X
450MM
PADRÃO
19
DIMENSÕESPESO:
10KGLARGURA:56ALTURA:27PRO
FUNDIDADE:45

32

Unidade

R$342,00

R$10.944,00

20

Unidade

R$352,30

R$7.046,00
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33

34

35

36

MODEM ADSL2+ - MODEM ADSL2+
- MODEM ADSL SEM WIFI
MOUSE: ESPECIFICAÇÃO: SEM
FIO COM CONEXAO USB; COM
INTERFACE ERGONOMICA, COM
DESENHO APROPRIADO PARA
UTILIZACAO TANTO PELA MAO
ESQUERDA COMO PELA DIREITA,
COM 5 BOTOES, MAIS UM BOTAO
PARA ROLAGEM DE TELA E
SIMULACAO DE DUPLO CLIQUE,
OPTICO;
FUNCAO
SCROLL;
RESOLUÇCAO DE NO MINIMO 800
DPI; COMPORTA UM PILHA AA;
TRANSMISSAO VIA RADIO COM
FREQUENCIA DIGITAL DE NO
MINIMO 2,4 GHZ; DISTANCIA
MINIMA DE OPERACAO DE 10
METROS. A COR SERA DE
ACORDO COM A ESCOLHA DO
SOLICITANTE.

04

R$118,66

R$474,64

60

Unidade

R$32,69

R$1.961,40

MOUSE PAD: ESPECIFICAÇÃO:
COM APOIO ERGONÔMICO PARA
O
PULSO
EM
MATERIAL
GELATINOSO, SUPERFÍCIE EM
TECIDO E BASE EM BORRACHA
ANTIDERRAPANTE, DIMENSÕES
APROXIMADAS: 16,5 X 20 CM
MOUSE TIPO 2 : ESPECIFICAÇÃO:
COM
CONEXÃO
USB;
COM
INTERFACE ERGONÔMICA, COM
DESENHO APROPRIADO PARA
UTILIZAÇÃO TANTO PELA MÃO
ESQUERDA COMO PELA DIREITA,
COM 2 BOTÕES, MAIS BOTÃO DE
ROLAGEM DE TELA E SIMULAÇÃO
DE DUPLO CLIQUE, ÓPTICO;
FUNÇÃO SCROLL; RESOLUÇÃO
DE NO MÍNIMO 800 DPI; TAMANHO
MÍNIMO
DE
10
CM
DE
COMPRIMENTO,
5,5
CM
DE
LARGURA E 3 CM DE ALTURA.
NOBREAK: POTÊNCIA MÍNIMA DE
1000 VA; BIVOLT AUTOMÁTICO:
ENTRADA 115/127 V OU 220 V E
SAÍDA 115 V; POSSUIR NO MÍNIMO
DE 4 TOMADAS DE SAÍDA
PADRÃO
NBR
14136;
ESTABILIZADOR
INTERNO;
PERMITIR QUE O NOBREAK SEJA
LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE

40

Unidade

R$26,31

R$1.502,40

80

Unidade

R$11,66

R$932,80

12

Unidade

R$583,00

R$6.996,00
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ELÉTRICA;
TEMPO
DE
AUTONOMIA
MÍNIMA
DE
15
MINUTOS NA CONFIGURAÇÃO
MICROCOMPUTADOR
MAIS
MONITOR
15
POLEGADAS;
RECARGA
AUTOMÁTICA
DAS
BATERIAS,
MESMO
COM
O
NOBREAK DESLIGADO (LIGADO
APENAS
NA
TOMADA);
POSSIBILITAR A RECARGA DAS
BATERIAS MESMO COM NÍVEIS
MUITO
BAIXOS
DE
CARGA;
POSSUIR
LEDS
NO
PAINEL
FRONTAL PARA INDICAÇÃO DAS
CONDIÇÕES
DE
FUNCIONAMENTO;
POSSUIR
ALARME
AUDIOVISUAL
PARA
SINALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO
QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO E
SOBRETENSÃO, ENTRE OUTRAS
INFORMAÇÕES; POSSUIR PORTA
FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE
RESERVA;
O
EQUIPAMENTO
DEVERÁ
POSSUIR
IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE
E NÚMERO DE SÉRIE, BEM COMO
DEVERÁ ESTAR ACONDICIONADO
NA
EMBALAGEM
ORIGINAL.
POSSUIR SELO DO INMETRO.
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
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38

39

NOTEBOOK: ESPECIFICAÇÕES :
INTEL® CORE™ I7 8ª GERAÇÃO I77500U, 2.7 GHZ - 3.5 GHZ COM
FUNÇÃO TURBO BOOST, 4 MB
CACHE, TELA 15,6" POLEGADAS,
RESOLUÇÃO
1920
X
1080,
MEMÓRIA 8G EXPANSÍVEL ATE
20G(2
SLOTS
NO
TOTAL),
BARRAMENTO
DA
MEMÓRIA
DDR4, CLOCK DA MEMÓRIA 2133
MHZ, HD CAPACIDADE 1TB 5400
RPM OU SUPERIOR, SISTEMA
OPERACIONAL
MODELO
WINDOWS,
CONEXÃO
HDMI,
BLUETOOTH
4.0,
TIPO
DE
TECLADO PORTUGUÊS PADRÃO
ABNT 2 TECLADO NUMÉRICO
INTEGRADO,
WEBCAMSIM
WEBCAM HD / HDR ACER
CRYSTAL EYE COM RESOLUÇÃO
DE 1280 X 720, LEITOR DE
CARTÃO SD, PLACA DE REDE
COM ENTRADA PADRÃO RJ-45
TIPO GIGABIT 10/100/1000, PLACA
WIRELESS PADRÃO - 802.11
B/G/N/AC, 2 CONEXÕES USB 2.0 1
CONEXÃO USB 3.0 ENERGIZADA 1
SAÍDA HDMI COM SUPORTE HDCP
USB TYPE-C PORT: USB 3.1 GEN 1
1 LEITOR DE CARTÃO SD 1
ENTRADA
PARA
FONTE
CARREGADORA DE BATERIA 1
PORTA NO PADRÃO COMBO PARA
MICROFONE / FONE DE OUVIDO 1
PORTA DE REDE NO PADRÃO RJ45, CABO DE ENERGIA, KIT DE
MANUAIS
E
TERMO
DE
GARANTIA,
ADAPTADOR
AC,
GARANTIA DE NO MÍNIMO 12
MESES
PARAFUSO:
ESPECIFICAÇÃO:
ROSCA SOBERBA, 4,8 X 45 MM
(BITÓLA X COMPRIMENTO), PARA
BUCHA 8, MATERIAL AÇO
PASTA
TERMICA:
ESPECIFICAÇÃO:
EMBALAGEM
COM
100G
GRAMAS.
PARA
DISSIPACAO DE CALOR, EM
SILICONE MODIFICADO, ADITIVO:
PRATA
COLOIDAL.
NA
EMBALAGEM
DEVERA
TER
IDENTIFICACAO DO FABRICANTE,

25

Unidade

R$3.165,99

R$79.149,75

200

Unidade

R$0,69

R$138,00

05

Unidade

R$34,30

R$171,50
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IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR;
CARACTERISTICAS DO PRODUTO;
QUALIDADE; QUANTIDADE; DATA
DE FABRICACAO; PRAZO DE
VALIDADE E PESO LIQUIDO.
40

41

PEN
DRIVE:
ESPECIFICAÇÃO:
CAPACIDADE
DE
ARMAZENAMENTO DE 16 GB OU
SUPERIOR, INTERFACE USB 2.0
OU SUPERIOR, TECNOLOGIA DE
ARMAZENAMENTO
MEMÓRIA
FLASH,
NÃO
VOLÁTIL,
COMPATIBILIDADE
COM
WINDOWS 98SE, ME, 2000, 2003,
XP, VISTA E 7, DETECTADO
AUTOMATICAMENTE
(PLUG
&
PLAY), ALIMENTAÇÃO VIA PORTA
USB, GERENCIAMENTO POR MEIO
DE
LED
INDICADOR
DE
TRANSFERÊNCIA
DE
DADOS,
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
PLACA
DE
REDE:
ESPECIFICAÇÃO:
ADAPTADOR/PLACA DE REDE PCI
EXPRESS, INTERFACE PCI - E 32
BIT, COM CONECTOR RJ-45, COM
TOTAL COMPATIBILIDADE COM
REDE ETHERNET, PADROES E
PROTOCOLOS: IEEE 802.3, IEEE
802.3U, IEEE 802.3AB, IEEE 802.3X,
IEEE
802.1Q,
IEEE
802.1P,
CSMA/CD E TCP/IP; TAXA DE
TRASMISSAO
DE
10/100/1000
MBPS
HALF
DUPLEX
E
20/200/2000 MBPS FULL- DUPLEX,
TECNOLOGIA WAKE ON LAN.
INDICADOR DE LED. ACOMPANHA
UM CD DE RECURSOS E GUIA DE
INSTALACAO

30

Unidade

R$27,80

R$834,00

30

Unidade

R$50,99

R$1.529,70

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

PMRO
Fls._______
Rub.______

42

PROJETOR
MULTIMIDIA:
ESPECIFICAÇÃO:
3.500
ANSI
LUMENS NO MÍNIMO; CONTRASTE
MÍNIMO DE 10.000:1; POSSUIR
TECNOLOGIA 3 LCD; PORTÁTIL,
PESO MÁXIMO DE 4 KG; NÍVEL DE
RUÍDO DE ATÉ 37 DB (ALTA
LUMINOSIDADE) E 29 DB (BAIXA
LUMINOSIDADE); ZOOM ÓPTICO
MÍNIMO DE 1,2 E FOCO MANUAL;
A DURAÇÃO DE UMA LÂMPADA
DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 5.000
HORAS EM ALTO BRILHO OU 6.000
HORAS NO MODO ECONÔMICO;
DISTÂNCIA DA PROJEÇÃO DE NO
MÍNIMO ENTRE 01 E 10 METROS
OU SUPERIOR; TAMANHO DA
TELA DE PROJEÇÃO DE, NO
MÍNIMO, 30 POLEGADAS E, NO
MÁXIMO, 300 POLEGADAS OU
SUPERIOR;
LÂMPADA
DE
POTÊNCIA
MÁXIMA
200
W;
CONECTIVIDADE:
ENTRADAS:
HDMI X 1, VGA RGB : D-SUB 15PINOS X 1, S-VÍDEO: MINI DIN X 1,
USB TIPO B X 1, IEEE 802.11B: 11
MBPS / IEEE 802.11G: 54 MBPS /
IEEE802.11N:
130
MBPS;
RESOLUÇÃO
MÍNIMA
SVGA
(1024X768); RESOLUÇÃO MÍNIMA
COMPATÍVEL: VGA, XGA E SXGA;
ASPECTO PADRÃO DA IMAGEM
4:3; DIMENSÕES APROXIMADAS L
X A X P (COM LENTE): 29 X 8 X 23
CM;
CONTROLE
REMOTO;
CORREÇÃO
DE
KEYSTONE
(EFEITO TRAPÉZIO) PARA EVITAR
DISTORÇÕES; DEVERÁ POSSUIR
MALETA PARA TRANSPORTE; O
EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR
IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE,
NÚMERO DE SÉRIE E DEMAIS
INFORMAÇÕES
EXIGIDAS
NA
LEGISLAÇÃO EM VIGOR, BEM
COMO
DEVERÁ
ESTAR
ACONDICIONADO
NA
EMBALAGEM
ORIGINAL,
DEVENDO GARANTIR PROTEÇÃO
DURANTE
TRANSPORTE
E
ESTOCAGEM.
DEVERÁ
FUNCIONAR AUTOMATICAMENTE
COM 110 OU 220 V. GARANTIA

08

Unidade

R$2.000,00

R$16.000,0

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

PMRO
Fls._______
Rub.______

MÍNIMA DE 12 MESES.
43

ROTEADOR
WIRELESS:
ESPECIFICAÇÃO: 300 MBPS, PARA
REDE SEM FIO, SUPORTE AOS
PADRÕES:
IEEE802.11N,
IEEE802.11G,
IEEE802.11B;
SUPORTE À TECNOLOGIA CCATM,
SUPORTE AOS PROTOCOLOS:
TCP/IP, NAT, PPPOE, DHCP, UDP,
DDNS, VPN; INTERFACES: 1
PORTA WAN 10/100 MBPS RJ45 E
4 PORTAS LAN 10/100 MBPS RJ45;
SEGURAÇA: WPA, WPA2 E WEP
64/128-BITS, DISTÂNCIA MÍNIMA
DE TRANSMISSÃO: 100 METROS
EM AMBIENTE FECHADO E 300
METROS EM AMBIENTE ABERTO;
TENSÃO DE ENTRADA DA FONTE:
100-240V
BIVOLT
COM
CHAVEAMENTO
AUTOMÁTICO,
DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO
TRÊS ANTENAS DE NO MÍNIMO 3
DBI
CADA,
SUPORTAR
ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE.
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

20

Unidade

R$225,00

R$4.500,00
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SCANNER: ESPECIFICAÇÃO: TIPO
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE
DOCUMENTOS,
DIGITALIZAÇÃO
DUPLEX;
MODOS
DE
DIGITALIZAÇÃO:
COLORIDO,
ESCALA DE CINZA E PRETO E
BRANCO; VELOCIDADE MÍNIMA
DE
DIGITALIZAÇÃO
DE
25
PÁGINAS
POR
MINUTO;
FORMATOS
DOS
ARQUIVOS
DIGITALIZADOS:
PDF,
PDF
PESQUISÁVEL, JPEG, DOC, XLS,
PPT.
RESOLUÇÃO
DE
DIGITALIZAÇÃO
ÓTICA:
NO
MÁXIMO DE 600 DPI (COLORIDO),
NO MÍNIMO DE 100 DPI E NO
MÁXIMO DE 1200 DPI (PRETO E
BRANCO);
TAMANHO
DA
DIGITALIZAÇÃO, MÍNIMO DE 50,8 X
50,8 MM E MÁXIMO DE 216 X 360
MM.; RESOLUÇÃO ÓTICA: 600 X
600
DPI;
CAPACIDADE
DO
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE
DOCUMENTOS: MÍNIMO DE 50
FOLHAS; CONECTIVIDADE: USB
3.0 OU SUPERIOR E INTERFACE
WI-FI
PADRÃO
IEEE802.11B,
IEEE802.11G
E
IEEE802.11N;
ALIMENTAÇÃO: BIVOLT; DEVERÁ
ACOMPANHAR
DRIVERS
DE
SOFTWARE E DOCUMENTAÇÃO
EM CD-ROMS E CABO DE
ALIMENTAÇÃO. DEVERÁ CONTER
IDENTIFICAÇÃO,
MARCA
DO
FABRICANTE, E GARANTIA DO
FORNECEDOR CONTRA DEFEITO
DE FABRICAÇÃO.

05

Unidade

R$2.245,00

R$11.225,00

45

SERVICO DE INSTALACAO DE
PABX : ESPECIFICAÇÃO: DE
CENTRAL
TELEFONICA
TIPO
PABX,
COMPREENDO:
INSTALACAO E CONFIGURACAO
DE PABX E TESTES FUNCIONAIS
PARA O FUNCIONAMENTO.
SERVIDOR - SERVIDOR INTEL
XEON 16GB - DDR4 - COM HD DE
2TB E SSD 480 - INTERFACE DE
REDE 1GPS - MONITOR DE 21POL
- TECLADO E MOUSE

04

Unidade

R$500,00

R$2.000,00

02

Unidade

R$10.800,00

R$21.600,00

46
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47

48

49

50

SUPORTE: ESPECIFICAÇÃO: TIPO
HORIZONTAL, PARA SUSPENSAO
DE ELETROCALHA ELETROLITICA,
EM ACO GALVANIZADO 50 X 50
MM.
SWITCH GERENCIAVEL - SWITCH
DO TIPO GERENCIAVEL - LAN
10/100/1000
TABLET: ESPECIFICAÇÕES:WI-FI,
3G,
RESOLUÇÃO
1280X800,
ENTRADA PARA CARTÃO SD,
ENTRADA PARA CARTÃO SIM
(CHIP, MICROCHIP E NANOCHIP)
COM
TELA
9.6”,
8GB
OU
SUPERIOR, CÂMERA 5MP, GPS,
ANDROID 9.0 OU SUPERIOR,
PROCESSADOR QUAD CORE 1.5
GHZ OU SUPERIOR , ALTURA
24,19 CM; LARGURA 14,95 CM;
PROFUNDIDADE 8,50 CM; PESO
495,00 GRAMAS, BATERIA IONS
DE LÍTIO DE 5000 MAH COM
CARREGADOR, CABO USB E
FONE DE OUVIDO, REFERENCIA
DO MODELO SM-T561MZKAZTO,
GARANTIA
DE
NO
MÍNIMO
12MESES APARTIR DA ENTREGA
TECLADO:
ESPECIFICAÇÃO:
TECLADO PADRÃO ABNT-2 COM
CONECTOR
TIPO
USB;
- PADRÃO GRÁFICO ENHANCED,
SEM UTILIZAR ADAPTADORES,
IDENTIFICAÇÃO
DAS
TECLAS
COM SERIGRAFIA A QUENTE, EM
ALTO OU BAIXO RELEVO, OU
DISPOSITIVO
EQUIVALENTE,
PARA EVITAR O APAGAMENTO DA
IDENTIFICAÇÃO,
TECLAS
EM
PLÁSTICO
INJETADO;
- TECLAS DE FUNÇÃO EM BLOCO
SEPARADO, EM NÚMERO DE 12
(F1
A
F12);
- TECLAS NUMÉRICAS EM BLOCO
SEPARADO.

150

Unidade

R$2,10

R$315,00

15

Unidade

R$1.516,00

R$22,740,00

40

Unidade

R$1.099,00

R$43.960,00

80

Unidade

R$23,26

R$1.860,80
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TECLADO:
ESPECIFICAÇÃO:
TECLADO PADRÃO ABNT-2 COM
CONECTOR TIPO USB SEM FIO;
PADRÃO GRÁFICO ENHANCED,
SEM UTILIZAR ADAPTADORES,
IDENTIFICAÇÃO
DAS
TECLAS
COM SERIGRAFIA A QUENTE, EM
ALTO OU BAIXO RELEVO, OU
DISPOSITIVO
EQUIVALENTE,
PARA EVITAR O APAGAMENTO DA
IDENTIFICAÇÃO,
TECLAS
EM
PLÁSTICO
INJETADO;

50

Unidade

R$54,33

R$2.716,50

52

TELA
PARA
PROJEÇÂO:
ESPECIFICAÇÃO: MEDINDO NO
MÍNIMO 2,00 X 2,00 METROS, EM
PLÁSTICO VINIL COM AJUSTE DE
ALTURA
COM
MÚLTIPLOS
PONTOS DE PARADA, SUPORTE
PARA FIXAÇÃO EM PAREDE OU
TETO, ESTOJO EM ALUMÍNIO, DE
NO MÍNIMO 2,5 POLEGADAS, COM
PINTURA
ELETROSTÁTICA,
GANHO DE BRILHO DE 1.5,
RESISTENTE
A
RISCOS
E
CORROSÃO,
BARRA
DE
ACABAMENTO INFERIOR

05

Unidade

R$1.375,00

R$6.785,00

53

TELA
PARA
PROJEÇÂO:
ESPECIFICAÇÃO: MEDINDO NO
MÍNIMO 1,80X1,80 METROS, EM
PLÁSTICO VINIL COM AJUSTE DE
ALTURA
COM
MÚLTIPLOS
PONTOS DE PARADA, SUPORTE
PARA FIXAÇÃO EM PAREDE OU
TETO, ESTOJO EM ALUMÍNIO, DE
NO MÍNIMO 2,5 POLEGADAS, COM
PINTURA
ELETROSTÁTICA,
GANHO DE BRILHO DE 1.5,
RESISTENTE
A
RISCOS
E
CORROSÃO,
BARRA
DE
ACABAMENTO INFERIOR.
TESTADOR DE CABO DE REDE:
ESPECIFICAÇÃO:
MT
200,
COMPATIVEL COM CABOS RJ 11,
RJ 45, USB E BNC, ALIMENTACAO:
BATERIA DE 9V, TERMINACAO:
BNC 25/50 OHM, CONSUMO DE
ENERGIA DE APROXIMADAMENTE
3W,
POSSUI
LEDS
PARA
INDICACAO,
FAZ
LEITURAS
RAPIDAS
E
EMITE
AVISO

05

Unidade

R$799,00

R$3.995,00

R$148,26

R$593,04

54

04
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SONORO;
INDICA
BATERIA
FRACA, VERIFICA CONECTADO E
CRUZADO, SEM CONEXAO E
CURTO CIRCUITO. ACOMPANHA
UM ESTOJO DE PROTECAO E
MANUAL
DE
INSTRUCAO.
TAMANHO APROXIMADO: (AXLXP)
8,6X14,4X2,5CM GARANTIA MININA
DE 12 MESES.
TESTADOR DE CABO DE REDE:
ESPECIFICAÇÃO: LAN TCL - 101,
COMPATIVEL COM PLUGS RJ 11 E
RJ 45 COM CABOS CAT - 5 E CAT 6, ALIMENTACAO: BATERIA DE 9V,
COM EFICIENCIA PARA CABOS DE
ATE 300 METROS. TAMANHO
APROXIMADO:
(AXLXP)
100X105X25MM.
ACOMPANHA
UMA
CAPA
PROTETORA
E
MANUAL DO USUARIO. GARANTIA
MINIMA DE 12 MESES.

15

Unidade

R$17,90

R$268,50

LOTE II - TONERS
56

BROTHER TN1060 ORIGINAL

375

Unidade

R$135,00

R$50.625,00

57

BROTHER TN2370 ORIGINAL

300

Unidade

R$160,00

R$48.000,00

58

BROTHER TN3382 ORIGINAL

200

Unidade

R$290,00

R$58.000,00

59

05

Unidade

R$1.716,00

R$8.580,00

60

HP
177
CF350/CF351/CF352/CF353
ORIGINAL
HP CF218A – COMPATIVEL

150

Unidade

R$120,00

R$18.000,00

61

HP -M28W – 48A - COMPATIVEL

150

Unidade

R$300,00

R$45.000,00

62

HP TONNER 15 A – COMPATIVEL

50

Unidade

R$50,00

R$4.000,00

63

HPCF226A - M426 COMPATIVEL

700

Unidade

R$94,00

R$65.800,00

64

LEXMARK
MS
415DN
COMPATIVEL
PANTIUM
M6550NW
COMPATIVEL
UNIVERSAL 12 A- COMPATIVEL

-

150

Unidade

R$400,00

R$60.000,00

-

100

Unidade

R$210,00

R$21.000,00

150

Unidade

R$75,00

R$7.500,00

740

Unidade

R$50,00

R$37.000,00

150

Unidade

R$80,00

R$12.000,00

65
66
67
68

KIT
-

UNIVERSAL HP 35,36,85,83 A COMPATIVEL
XEROX 3215 - ORIGINAL
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4.4. Os fornecimentos serão requisitados conforme as especificações e na quantidade
mediante solicitação pela CONTRATANTE, obedecendo aos quantitativos relacionados
neste anexo.
4.6.

Após a celebração do contrato, a CONTRATADA deverá manter as mesmas

condições de habilitação e retirar a nota de empenho/ordem de fornecimento, no prazo de
até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da convocação formal.
4.7. Os materiais de informática serão recebidos provisoriamente no prazo de até 05
(cinco) dias úteis, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato,
para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes
neste Termo de Referência e na proposta.
4.8 Os materiais de informática poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta,
devendo ser corrigido ou substituídos no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar
da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
4.9. Os materiais de informática serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias
corridos, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade
do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
4.10 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
5. DA FISCALIZAÇÃO
5.1. O Município promoverá, através do servidor a ser designado pela Administração, o
acompanhamento e a fiscalização do serviço prestado, o que anotará em registro próprio
as ocorrências e falhas detectadas na sua execução e comunicará à empresa, os fatos
que, ao seu critério, exigirem medidas corretivas por parte da mesma.

6. DAS MODIFICAÇÕES E/OU ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
6.1.

Qualquer modificação no Contrato, objeto da presente Licitação, poderá ser

determinada pela CONTRATANTE mediante assinatura de Termo Aditivo, observadas as
normas legais vigentes.
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ANDERSON RODRIGO DE SÁ
Secretário Municipal de Saúde

PREGÃO PRESENCIAL N. _____/2019
ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
(Papel timbrado da empresa)

PROPOSTA DE PREÇO

Apresentamos nossa proposta para a prestação dos serviços da presente licitação Pregão
Presencial n. ____/2019, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus
anexos.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

Nome de Fantasia:
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Bairro:
E-mail de Contato:
CEP:
Telefone:
Banco:
NºConta:
Nome do Representante Legal:
Rg.:

INSC.EST.:
Cidade:
Fax:
Agência:
CPF:

2. PROPOSTA DE PREÇO

ITEM

QTD

UND

DESCRIÇÃO DO OBJETO

V.UNT

V.TOTAL
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2.1. Na proposta, estão inclusos todos os custos e despesas, encargos e incidências, diretos ou
indiretos, referentes ao objeto desta licitação. Dessa forma a empresa receberá exclusivamente o
valor final.
2.2. A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.
2.3. No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e
encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como
despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

3. DA GARANTIA

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

4. DECLARAÇÃO

4.1. Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações,
bem como, informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os custos, fretes, impostos,
obrigações, entre outros.
Local e data

__________________________________________________
Carimbo da empresa/Assinatura do responsável

Obs.: deverá ser preenchida preferencialmente 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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PREGÃO PRESENCIAL N. _____/2019
ANEXO III – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
(Papel timbrado da empresa)

A Prefeitura Municipal de Rosário Oeste/MT.
Ref : Licitação na modalidade Pregão Presencial n. _____/2019

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 Rosário Oeste/MT, na modalidade Pregão Presencial n. ____/2019, 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.

Informações Importantes:
CNPJ nº
Inscrição Estadual nº
Razão Social:
Nome de Fantasia:
Local e data
................................................................
(assinatura, nome e CPF do outorgante)
Carimbo de CNPJ
OBS: Em caso de representação por meio de procuração particular, a mesma deverá ter firma
reconhecida em cartório.

( ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE FORA DO ENVELOPE)
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PREGÃO PRESENCIAL N. _____/2019
ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
(Papel timbrado da empresa)

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE/MT

Declaramos para os fins de direito, na qualidade do proponente do procedimento
licitatório, sob a modalidade acima, instaurado por este órgão Público, que não fomos
declarados inidôneos para Licitar ou Contratar com o Poder Público Federal, Estadual e
Municipal.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Local e data

______________________________________________
Assinatura do Representante Legal
NOME:
Carimbo do CNPJ
Av. Otavio Costa, s/n – Bairro: Santo Antonio – Rosário Oeste/MT. CEP 78.470.000Fone: (065) 3356.1209) email:
licitacaorosario@hotmail.com

PMRO
Fls._______
Rub.______

PREGÃO PRESENCIAL N. _____/2019
ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE REQUISITOS HABILITAÇÃO;
(Papel timbrado da empresa)

DECLARAÇÃO

Declaramos, para todos os efeitos legais, que a empresa ......................, CNPJ ..........,
reúne todos os requisitos de habilitação exigidas no Edital, quanto às condições de
qualificação jurídica, fiscal, e econômico-financeira, bem como de que está ciente e
concorda com o disposto em Edital de Pregão Presencial n° _____/2019

Local e data
Assinatura do representante legal
CPF:
Carimbo de CNPJ da empresa:

Obs.: No caso de microempresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC
123/2006, possuir alguma restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta
deverá ser mencionada, como ressalva, na supracitada declaração, além de juntar o
documento com restrição no envelope de habilitação.
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PREGÃO PRESENCIAL N. _____/2019
ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE REQUISITOS LEGAIS;
(Papel timbrado da empresa)
Ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Rosário Oeste/MT
Ref.: Pregão Presencial n. _____/2019

(Nome da Empresa) -----------------------------------, CNPJ N. ------------------------, sediada na Rua -------------------------------------, n. -----------, bairro, -----------------------, CEP-------------- Município ------------------------, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de
Pregão Presencial n. _____/2019, DECLARA, sob as penas da lei, que:


Não possui em seu quadro de pessoal empregados (s) com menos de 18 (dezoito) anos

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz*, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII
do art. 7º da Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei n. 8.666/93, com redação determinada
pela Lei n. 9.854/99.


Não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo Municipal

exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso
III, do art. 9º da Lei n. 8.666/93 e inciso X do artigo 144 da Lei Complementar n. 04/90).

( ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz*.

Local e data
Assinatura do representante legal
CPF:
Carimbo de CNPJ da empresa

Av. Otavio Costa, s/n – Bairro: Santo Antonio – Rosário Oeste/MT. CEP 78.470.000Fone: (065) 3356.1209) email:
licitacaorosario@hotmail.com
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PREGÃO PRESENCIAL N. _____/2019
ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM O EDITAL
(Papel timbrado da empresa)

DECLARAÇÃO

Declaramos para todos os efeitos legais, que a empresa ......................, CNPJ
...............,que recebemos o edital e seus anexos e tomamos conhecimento de todas as
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação,
e concordamos e sujeitamo-nos com as condições e teor estabelecidos no edital do certame
licitatório Pregão Presencial n. ____/2019 do Município de Rosário Oeste/MT.

Local e data
Assinatura do representante legal
CPF:
Carimbo de CNPJ da empresa

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

PMRO
Fls._______
Rub.______

PREGÃO PRESENCIAL N. _____/2019
ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME/EPP
(Papel timbrado da empresa)

REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E DECLARAÇÃO
PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
(Lei Complementar nº123/2006)

Eu,_____________________________________,portador (a) da Carteira de Identidade
R.G. nº. ______________ - SSP/_____ e do CPF/MF nº________________, representante
da

empresa

____________________________________,

CNPJ/MF

nº.

_______________________, solicitamos na condição de MICROEMPRESA/EMPRESA DE
PEQUENO PORTE, quando da sua participação na licitação, modalidade Pregão
Presencial Nº____/2019, 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.
Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, CERTIDÃO
emitida pela Junta Comercial para comprovação da condição de Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte na forma do art. 8º da Instrução Normativa nº. 103/2007 do
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC.

Local e data
Assinatura do representante legal sob carimbo
CNPJ/MF da empresa
( ESTE DOCUMENTO TAMBÉM DEVERÁ SER ENTREGUE FORA DO ENVELOPE)
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PREGÃO PRESENCIAL N. _____/2019
ANEXO IX – MINUTA DA ATA
Pelo presente instrumento o MUNICIPIO DE ROSÁRIO OESTE/MT, neste ato representado
pelo Prefeito Municipal Sr. JOÃO ANTÔNIO DA SILVA BALBINO, brasileiro, casado,
portador

da

Carteira

de

__________________,RESOLVE

Identidade
registrar

nº.

__________,
os

preços

e

do
da

CPF

n.

empresa

_____________________, nas quantidades estimadas nesta Ata de Registro de Preços, de
acordo com a classificação por ela alcançada, atendendo as condições previstas no
Instrumento Convocatório e as constantes nesta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as
partes às normas constantes da Lei n. 10.520/02 e Lei 8666/93 e suas alterações, no que
couber, ao Decreto Estadual n. 7.217/2006, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO
1.1. REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE
MATERIAIS DE INFORMÁTICA E TONERS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE
ROSÁRIO OESTE/MT.

2. DA LICITAÇÃO
2.1. Para registrar os preços do objeto desta Ata foi realizado procedimento licitatório na
modalidade Pregão Presencial n. _____/2019, com fundamento nas Leis n. 10.520/02, n.
8.666/93 e alterações posteriores, no que couber, conforme autorização da Autoridade
Competente, Sr. João Antônio da Silva Balbino.

3. DA FORMA DE EXECUÇÃO
3.1. A empresa detentora do registro deverá fornecer os serviços, em estrita observância ao
Edital e o Termo de Referência do Pregão Presencial n. _______/2019 e seus anexos.
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4. DA EMPRESA VENCEDORA E DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.1. Empresa Vencedora:

NOME:

CNPJ:

CEP:

CIDADE/UF:

TELEFONES:

E-MAIL:

REPRESENTANTE LEGAL:
RG:

CPF:

DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS REGISTRADOS
Item

Quant

Unid.

Descrição

Marca

Valor

Valor.

Unit.

Total

Total Geral ............................................................................... R$

4.2. Este termo não obriga o Município a firmar a aquisições, podendo ocorrer licitações
específicas para o objeto, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência da
prestação dos serviços, em igualdade de condições.

5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. As despesas de correntes correrão à contados recursos próprios previstos no
orçamento anual do Município do exercício de 2019, bem como 2020, nas seguintes
rubricas orçamentárias:

6. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6.1. O registro de preços constante desta Ata terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses,
contados da data de sua assinatura.
6.2. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na
integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo
descumprimento de qualquer de suas normas.

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

PMRO
Fls._______
Rub.______

7. DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO
7.1. A CONTRATANTE é obrigada a acompanhar, fiscalizar, conferir a prestação dos
serviços do presente certame, através de um Gestor/Fiscal a ser designado, por intermédio
de Portaria, o qual deverá anotar em registro próprio, as falhas detectadas e comunicar por
escrito a autoridade superior todas as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério,
exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA;
7.1.1. A fiscalização será exercida no interesse do MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE/MTe
não exclui nem reduz a responsabilidade da licitante CONTRATADA, inclusive perante
terceiros,

por

quaisquer

irregularidades,

e

na

sua

ocorrência,

não

implica

corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos;
7.1.2. Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle no cumprimento do Contrato;
7.1.3. Caberá ainda ao Gestor do Contrato as seguintes atribuições:
7.1.3.1 Conferência dos produtos entregues;
7.1.3.2.Registrar no ato do recebimento dos produtos, eventuais ocorrências existentes;
7.1.3.3.Atestar tanto a qualidade dos produtos entregues, sendo responsável por essas
declarações;
7.1.3.4. Aplicar as penalidades previstas neste edital e no presente instrumento, na hipótese
da CONTRATADA, não cumprir o contrato ou ata de registro de preço, arcando a referida
empresa com quaisquer prejuízos que tal ato acarretar à CONTRATANTE;
7.1.3.5. Deverá certificar, para fins de quitação das Notas Fiscais/Faturas, os documentos
de regularidade fiscal da empresa.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA
8.1. Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da Prefeitura Municipal, por
escrito, em duas vias e entregues mediante recibo;
8.2. Executar a entrega do objeto deste certame nos termos estabelecidos no Edital de
Licitação e seus anexos, especialmente os previstos no Termo de Referência;
8.3. Não realizar subcontratação total ou parcial dos produtos, sem anuência da Prefeitura
Municipal. No caso de subcontratação autorizada pela Contratante, a Contratada continuará
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a responder direta e exclusivamente pelos produtos e pelas responsabilidades legais e
contratuais assumidas;
8.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo, relativos à execução do Contrato ou em conexão com ele,
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o fato de haver fiscalização ou
acompanhamento por parte da Contratante;
8.5. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações, em caso de acidente de
trabalho com seus empregados, em virtude da execução do presente contrato ou em
conexão com ele, ainda que ocorridos em dependências da Prefeitura Municipal;
8.6. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, a critério da
Administração, referentes a prestação dos serviços, nos termos da Lei vigente;
8.7. Será de inteira responsabilidade da empresa Contratada quaisquer danos que venham
a ocorrer a Prefeitura Municipal ou a terceiros, decorrentes da prestação dos serviços;
8.8. A empresa contratada deverá manter as mesmas condições de habilitação e
qualificação durante toda a prestação dos serviços.
8.9. Cumprir os prazos de entrega, sob pena de aplicação de sanções administrativas;

9. DAS OBRIGAÇÕES DA GERENCIADORA
9.1. Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora possa
executar o objeto adjudicado dentro das especificações;
9.2. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados;
9.3. Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização do objeto deste
Instrumento;
9.4. Notificar, por escrito, à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da prestação dos serviços, objeto da Ata, fixando prazo para sua correção;
9.5. Fiscalizar livremente da prestação dos serviços, não eximindo a licitante vencedora de
total responsabilidade;
9.6. Acompanhar a prestação dos serviços, podendo intervir durante a sua execução, para
fins de ajuste ou suspensão dos serviços; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, a
prestação dos serviços fora das especificações deste Edital.
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10. DA CONTRATAÇÃO
10.1. Observados os critérios e condições estabelecidos no edital do Pregão Presencial
n.______/2019, o MUNICÍPIO e/ou órgãos participantes, visando alcançar a quantidade de
bens pretendida, poderá contratar concomitantemente com um ou mais prestador que
tenham seus preços registrados, respeitando-se a capacidade de serviços das detentoras, e
obedecida a ordem de classificação das propostas e os preços registrados.
10.2. O Registro de Preços efetuado não obriga o Município a firmar as contratações nas
quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para o objeto, sendo
assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de
condições.
10.3. A contratação junto a cada prestador registrado será formalizada pelos órgãos
integrantes da Administração Direta ou Indireta do Poder Executivo, mediante a assinatura
de contrato;

11. DO PAGAMENTO
11.1. O pagamento será feito após a apresentação da nota fiscal devidamente vistada e
atestada pelo Fiscal do Contrato.
11.2. Realizado a prestação dos serviços a licitante vencedora deverá apresentar, a(s)
nota(s) fiscal(is)/fatura(s), emitida(s) para fins de liquidação e pagamento, acompanhada(s)
dos seguintes documentos:

11.2.1. Ofício solicitando o pagamento;
11.2.2. Certidão Negativa de Débitos – CND, referente às contribuições previdenciárias e
às de terceiros;
11.2.3. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF;
11.2.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – TRT.

11.3. O pagamento será efetuado pelo Município de Rosário Oeste/MT no prazo de até 30
(trinta) dias consecutivos, contado da data de protocolização da nota fiscal/fatura e dos
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respectivos documentos comprobatórios, mediante ordem bancária, emitida através do
Banco do Brasil, creditada em conta corrente da licitante vencedora.
11.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora, na pendência de qualquer
uma das situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou
compensação financeira:
11.4.1. Atestação pelo Fiscal do Contrato, com relação ao cumprimento do objeto desta
licitação, das notas fiscais emitidas pela licitante vencedora.
11.5. A contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, a descrição completa do
objeto executado a esta Prefeitura Municipal, além do número da conta, agência e nome do
banco onde deverá ser feito o pagamento:
11.5.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão
devolvidas a contratada, para as necessárias correções, com as informações que
motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas
fiscais/faturas.
11.5.2. Nenhum pagamento isentará o contratado das suas responsabilidades e obrigações,
nem implicará aceitação definitiva dos produtos entregues.
11.6. O Município de Rosário Oeste/MT não efetuará pagamento de título descontado, ou
por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por
intermédio da operação de factoring.
11.7. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças
serão de responsabilidade do Contratado.

12. DAS ALTERAÇÕES
12.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência deste
Instrumento, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico financeira
inicial deste instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse
do percentual determinado.
12.2. Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços
praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor
originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

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

PMRO
Fls._______
Rub.______

12.3. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o Município
solicitará ao fornecedor/consignatária, mediante correspondência, redução do preço
registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado.
12.4. Fracassada a negociação com o primeiro colocado o Município poderá rescindir esta
ata e convocar, nos termos da legislação vigente, e pelo preço do 1º (primeiro) colocado, as
demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de preços
e nova licitação em caso de fracasso na negociação.
12.5. Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem
iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de
estimativa de preços.

13. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
13.1. 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:
13.1.1. 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;
13.1.2. Ocorrer fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual
decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.
13.2. Por iniciativa da Prefeitura Municipal de Rosário Oeste/MT, o registro será cancelado:
13.2.1. Quando o proponente:
13.2.1.1. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior
àqueles praticados no mercado;
13.2.1.2. Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no
processo licitatório;
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13.2.1.3. Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
13.2.1.4. Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, da Nota de
Empenho, decorrente da Ata de Registro de Preços;
13.2.2. A Prefeitura Municipal de Rosário Oeste/MT poderá cancelar o registro de preços,
ainda, por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado.

14. DAS SANÇÕES ADMNISTRATIVAS
14.1. A licitante vencedora que descumprir quaisquer das condições deste instrumento
ficará sujeita às penalidades previstas na Lei nº 10.520/2002, bem como nos art. 86 e 87 da
Lei 8.666/93, quais sejam:
14.1.1. Por atraso injustificado na execução do objeto:
14.1.1.1 Atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,25% (vinte e cinco centésimos por
cento), sobre o valor da nota de empenho;
14.1.1.2 Atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,50% (cinquenta centésimos por
cento) sobre o total dos dias em atraso, aplicado sobre o valor da nota de empenho, sem
prejuízo das demais cominações legais;
14.1.1.3. No caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, incidirá nova multa sobre o
valor devido, equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) até 10 (dez) dias de atraso e
0,40% (quarenta centésimos por cento) acima desse prazo, calculado sobre o total dos dias
em atraso.
14.1.2. Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas neste ato
convocatório, a Prefeitura Municipal de Rosário Oeste/MT poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar, também, as seguintes sanções:
14.1.2.1. Advertência,
14.1.2.2. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor homologado, atualizado, recolhida
no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, sem embargo de
indenização dos prejuízos porventura causados a Prefeitura Municipal de Rosário
Oeste/MT;
14.1.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e
contratar com a administração pública, bem como o cancelamento de seu certificado de
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registro cadastral no cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal de Rosário Oeste/MT
por prazo não superior a 02 (dois) anos;
14.2. As multas serão descontadas dos créditos da empresa detentora da ata ou cobradas
administrativa ou judicialmente;
14.3. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa,
consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa detentora da ata, da reparação
das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura Municipal de
Rosário Oeste/MT;
14.4. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais,
quando cabíveis;
14.5. Nas hipóteses de apresentação de documentação inverossímil, cometimento de
fraude ou comportamento de modo inidôneo, a licitante poderá sofrer, além dos
procedimentos cabíveis de atribuição desta instituição e do previsto no art. 7º da Lei
10.520/02, quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas
cumulativamente:
14.5.1. Desclassificação ou inabilitação caso o procedimento se encontre em fase de
julgamento;
14.5.2. Cancelamento da ata de registro de preços, se esta já estiver assinada, procedendose a paralisação do serviço;

15. DA GARANTIA
15.1. Se, a qualquer tempo, o Município vier a observar qualquer tipo de dano material, ou
desconformidade com as especificações constantes deste instrumento, este deverá ser
substituído, sendo de inteira responsabilidade da empresa contratada.

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1. As omissões deste instrumento e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão
sanadas de acordo com o que dispuserem o Edital do Pregão Presencial nº. ______/2019 e
as propostas apresentadas pelas CONTRATADAS, prevalecendo, em caso de conflito, as
disposições do Edital sobre as das propostas.
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16.2. Caberá ao Município de Rosário Oeste/MT o gerenciamento da presente Ata de
Registro de Preços nos termos da legislação vigente.

17. DA PUBLICAÇÃO
17.1.Para eficácia do presente instrumento, o Município providenciará a publicação do seu
extrato no Jornal Oficial dos Municípios - AMM, conforme Lei n. 10.520/02.

18. DO FORO
18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Rosário Oeste/MT, para dirimir quaisquer dúvidas
decorrentes da execução deste instrumento, com renúncia das partes a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam a presente ata em 03 (três) vias de
igual teor e forma.

Rosário Oeste/MT, em ___, de ______________ de2019.

_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE/MT
Contratante
_________________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS
NOME :_____________________ NOME : _____________________
CPF :

CPF :
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PREGÃO PRESENCIAL N. _____/2019
ANEXO X – MINUTA DO CONTRATO
O MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ
sob o n. 03.180.924/0001-05, com sede na Avenida Otávio Costa, s/n, bairro Santo Antônio,
em Rosário Oeste/MT, neste ato legalmente representado por seu Prefeito Municipal JOÃO
ANTÔNIO DA SILVA BALBINO, brasileiro, casado, empresário, portador da RG n.
1.068.02019-2 SSP/MT, e CPF n. 823.357.531-34, residente domiciliado na BR 163/364 KM
116, Bairro Santo Antônio, Rosário Oeste/MT, denominada como CONTRATANTE, e de
outro lado a empresa __________________________________, CNPJ nº _____________,
Inscrição estadual nº__________,sito a Rua ________________ nº ___________, Bairro
___________,

cidade

____________,

estado

_________,

CEP

______________,

representada neste ato por seu representante legal o(a) Sr. (a) _____________________,
___________,

____________,

portador(a)

da

RG

nº______________

CPF

nº

_____________, residente e domiciliado na cidade de _______________, estado
__________, CEP ______________, chamado simplesmente de CONTRATADA, resolvem
celebrar o presente contrato nos termos do Pregão Presencial n. ______/2019, mediante as
cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO
O objeto do presente contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MATERIAIS DE

INFORMÁTICA E TONERS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE ROSÁRIO OESTE/MT.

2. DA LICITAÇÃO
2.1. Fundamenta-se o presente Contrato no disposto do artigo 1º, da Lei nº 10.520/2002,
que foi devidamente autorizado pelo Prefeito Municipal, Sr. João Antônio da Silva Balbino e
conforme parecer jurídico anexo, os quais constam nos autos do processo.

3. DA FORMA DE EXECUÇÃO
3.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com cláusulas
constantes neste instrumento e, em estrita observância ao Edital de Licitação Pregão
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Presencial n. ______/2019 e seus anexos; especificações do Termo de Referência, bem
como na proposta em anexo da Contratada; e as normas da Leis nº 10.520/2002 e nº
8.666/93, respondendo cada uma partes pelas consequências de sua inexecução total ou
parcial.

4. DA EMPRESA VENCEDORA E DOS PREÇOS CONTRATADOS

4.1 O valor total para a presente contrato é de R$ _______________________.

5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. As despesas decorrentes correrão à conta dos recursos próprios previstos no
orçamento anual do Município do exercício de 2019, nas seguintes rubricas orçamentárias:
Elemento Desp;

6. DA VIGÊNCIA
6.1. O presente instrumento terá a vigência até ____ de _________ de _________.

7. DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO E ENTREGA DOS PRODUTOS
FISCALIZAÇÃO
7.1. A CONTRATANTE é obrigada a acompanhar, fiscalizar, conferir a prestação dos
serviços, objeto do presente certame, através de um Gestor/Fiscal a ser designado, por
intermédio de Portaria, o qual deverá anotar em registro próprio, as falhas detectadas e
comunicar por escrito a autoridade superior todas as ocorrências de quaisquer fatos que, a
seu critério, exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA;
7.1.1. A fiscalização será exercida no interesse do MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE/MT e
não exclui nem reduz a responsabilidade da licitante CONTRATADA, inclusive perante
terceiros,

por

quaisquer

irregularidades,

e

na

sua

ocorrência,

não

implica

corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos;
7.1.2. Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle no cumprimento do Contrato;
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7.1.3. Caberá ainda ao Gestor do Contrato as seguintes atribuições:
7.1.3.1 Conferência dos produtos fornecidos;
7.1.3.2.Registrar no ato do recebimento dos produtos, eventuais ocorrências existentes;
7.1.3.3. Atestar tanto a quantidade, como a qualidade dos produtos entregues, sendo
responsável por essas declarações;
7.1.3.4.Aplicar as penalidades previstas neste edital e no presente instrumento, na hipótese
da CONTRATADA, não cumprir o contrato, mantidas as situações normais de
disponibilidade e volume dos produtos, arcando a referida empresa com quaisquer prejuízos
que tal ato acarretar à CONTRATANTE;
7.1.3.5. Deverá certificar, para fins de quitação das Notas Fiscais/Faturas, os documentos
de regularidade fiscal da empresa.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1. Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da Prefeitura Municipal, por
escrito, em duas vias e entregues mediante recibo;
8.2. Executar a entrega do objeto deste certame nos termos estabelecidos no Edital de
Licitação e seus anexos, especialmente os previstos no Termo de Referência;
8.3. Não realizar subcontratação total ou parcial dos produtos, sem anuência da Prefeitura
Municipal. No caso de subcontratação autorizada pela Contratante, a Contratada continuará
a responder direta e exclusivamente pelos produtos e pelas responsabilidades legais e
contratuais assumidas;
8.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo, relativos à execução do Contrato ou em conexão com ele,
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o fato de haver fiscalização ou
acompanhamento por parte da Contratante;
8.5. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações, em caso de acidente de
trabalho com seus empregados, em virtude da execução do presente contrato ou em
conexão com ele, ainda que ocorridos em dependências da Prefeitura Municipal;
8.6. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, a critério da
Administração, referentes a prestação dos serviços, nos termos da Lei vigente;
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8.7. Será de inteira responsabilidade da empresa Contratada quaisquer danos que venham
a ocorrer a Prefeitura Municipal ou a terceiros, decorrentes da prestação dos serviços;
8.8. A empresa contratada deverá manter as mesmas condições de habilitação e
qualificação durante toda a prestação dos serviços.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1. Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora possa
executar o objeto adjudicado dentro das especificações;
9.2. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados;
9.3. Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização do objeto deste
Instrumento;
9.4. Notificar, por escrito, à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da prestação dos serviços, objeto deste Contrato, fixando prazo para sua correção;
9.5. Fiscalizar livremente a prestação dos serviços, não eximindo a licitante vencedora de
total responsabilidade;
9.6. Acompanhar a prestação dos serviços, podendo intervir durante a sua execução, para
fins de ajuste ou suspensão da entrega; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, os
produtos fornecidos fora das especificações deste Edital.

10. DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1. O presente instrumento poderá ser rescindido de pleno direito, nas seguintes
situações:
a) A Contratada não cumprir as obrigações constantes neste Contrato;
b) A Contratada der causa a rescisão administrativa, nas hipóteses previstas no art. 78,
incisos de I a XII, XVII e XVIII, da Lei 8.666/93;
c) Qualquer hipótese de inexecução total ou parcial deste Contrato;
d) Preços praticados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
e) Por razões de interesses público devidamente demonstradas e justificadas.
10.2. Ocorrendo a rescisão contratual, a Contratada será informada por correspondência, a
qual será juntada ao processo administrativo.
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10.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Contratada, a
comunicação será feita por publicação no Jornal Oficial dos Municípios-AMM, considerandose rescindido o Contrato a partir da última publicação.
10.4. A solicitação da Contratada para rescisão contratual poderá não ser aceita pelo
Município, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste
instrumento.
10.5. Caso o Município não se utilize da prerrogativa de rescindir o Contrato a seu exclusivo
critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que a
Contratada cumpra integralmente a condição contratual infringida.

11. DO PAGAMENTO
11.1. O pagamento será feito após a apresentação da nota fiscal devidamente vistada e
atestada pelo Fiscal do Contrato.
11.2. Realizado a prestação dos serviços a licitante vencedora deverá apresentar, a(s)
nota(s) fiscal(is)/fatura(s), emitida(s) para fins de liquidação e pagamento, acompanhada(s)
dos seguintes documentos:

11.2.1. Ofício solicitando o pagamento;
11.2.2. Certidão Negativa de Débitos – CND, referente às contribuições previdenciárias e
às de terceiros;
11.2.3. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF;
11.2.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – TRT.

11.3. O pagamento será efetuado pelo Município de Rosário Oeste/MT no prazo de até 30
(trinta) dias consecutivos, contado da data de protocolização da nota fiscal/fatura e dos
respectivos documentos comprobatórios, mediante ordem bancária, emitida através do
Banco do Brasil, creditada em conta corrente da licitante vencedora.
11.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora, na pendência de qualquer
uma das situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou
compensação financeira:
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11.4.1. Atestação pelo Fiscal do Contrato, com relação ao cumprimento do objeto desta
licitação, das notas fiscais emitidas pela licitante vencedora.
11.5. A contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, a descrição completa dos
objetos fornecidos a esta Prefeitura Municipal, além do número da conta, agência e nome
do banco onde deverá ser feito o pagamento:
11.5.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão
devolvidas a contratada, para as necessárias correções, com as informações que
motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas
fiscais/faturas.
11.5.2. Nenhum pagamento isentará o contratado das suas responsabilidades e obrigações,
nem implicará aceitação definitiva dos produtos entregues.
11.6. O Município de Rosário Oeste/MT não efetuará pagamento de título descontado, ou
por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por
intermédio da operação de factoring.
11.7. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças
serão de responsabilidade do Contratado.

12. DAS ALTERAÇÕES
12.1. Os preços praticados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência deste
Instrumento, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico financeira
inicial deste instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse
do percentual determinado.
12.2. Os preços praticados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços
praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor
originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época da contratação.
12.3. Caso o preço praticado seja superior à média dos preços de mercado, o Contratante
solicitará a Contratada, mediante correspondência, redução do preço praticado, de forma a
adequá-lo ao preço usual no mercado.
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12.4. Será considerado compatíveis com os de mercado os preços contratados que forem
iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de
estimativa de preços.

13. DAS SANÇÕES ADMNISTRATIVAS
13.1. A licitante vencedora que descumprir quaisquer das condições deste instrumento
ficará sujeita às penalidades previstas na Lei nº 10.520/2002, bem como nos art. 86 e 87 da
Lei 8.666/93, quais sejam:
13.1.1. Por atraso injustificado na execução do objeto:
13.1.1.1 Atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,25% (vinte e cinco centésimos por
cento), sobre o valor da nota de empenho;
13.1.1.2 Atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,50% (cinquenta centésimos por
cento) sobre o total dos dias em atraso, aplicado sobre o valor da nota de empenho, sem
prejuízo das demais cominações legais;
13.1.1.3. No caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, incidirá nova multa sobre o
valor devido, equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) até 10 (dez) dias de atraso e
0,40% (quarenta centésimos por cento) acima desse prazo, calculado sobre o total dos dias
em atraso.
13.1.2. Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas neste ato
convocatório, a Prefeitura Municipal de Rosário Oeste/MT poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar, também, as seguintes sanções:
13.1.2.1. Advertência,
13.1.2.2. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor homologado, atualizado, recolhida
no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, sem embargo de
indenização dos prejuízos porventura causados a Prefeitura Municipal de ROSÁRIO
OESTE/MT;
13.1.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e
contratar com a administração pública, bem como o cancelamento de seu certificado de
registro cadastral no cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal de Rosário Oeste/MT
por prazo não superior a 02 (dois) anos;
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13.2. As multas serão descontadas dos créditos da empresa contratada ou cobradas
administrativa ou judicialmente;
13.3. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa,
consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa contratada, da reparação das
eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura Municipal de Rosário
Oeste/MT;
13.4. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais,
quando cabíveis;
13.5. Nas hipóteses de apresentação de documentação inverossímil, cometimento de
fraude ou comportamento de modo inidôneo, a licitante poderá sofrer, além dos
procedimentos cabíveis de atribuição desta instituição e do previsto no art. 7º da Lei
10.520/02, quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas
cumulativamente:
13.5.1. Desclassificação ou inabilitação caso o procedimento se encontre em fase de
julgamento;
13.5.2. Cancelamento do contrato, se esta já estiver assinado, procedendo-se a paralisação
da prestação dos serviços;

14. DA GARANTIA
14.1. Se, a qualquer tempo, o Município vier a observar qualquer tipo de dano material, ou
desconformidade com as especificações constantes deste instrumento, este deverá ser
substituído, sendo de inteira responsabilidade da empresa contratada.

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. As omissões deste instrumento e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão
sanadas de acordo com o que dispuserem o Edital do Pregão Presencial n. ____/2019 e as
propostas apresentadas pelas CONTRATADAS, prevalecendo, em caso de conflito, as
disposições do Edital sobre as das propostas.
15.2. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
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I. todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de
lavratura de termo aditivo OU apostilamento ao presente contrato.
II. Vinculam-se a este contrato, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o
Edital de Pregão Presencial n. ____/2019, seus anexos e as propostas da contratada.
III. é vedado caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira,
sem prévia e expressa autorização da Prefeitura Municipal.

16. DA PUBLICAÇÃO
16.1.Para eficácia do presente instrumento, o Município providenciará a publicação do seu
extrato no Jornal Oficial dos Municípios - AMM, conforme Lei n. 10.520/02.

17. DO FORO
17.1. Fica eleito o foro da Comarca de Rosário Oeste/MT, para dirimir quaisquer dúvidas
decorrentes da execução deste instrumento, com renúncia das partes a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente contrato em 03 (três) vias
de igual teor e forma.
Rosário Oeste/MT, em ___, de ______________ de2019.

_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE/MT
Prefeito Municipal
_________________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS
NOME :_____________________ NOME : _____________________
CPF :

CPF :
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