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Governo do Estado de Mato Grosso 

Prefeitura Municipal de Rosário Oeste 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016 
 
 

 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

Razão Social: _________________________________________________________________________________________ 

CNPJ nº _______________________________________________________________________________________________ 

Endereço: ____________________________________________________________________________________________ 

E-mail: ________________________________________________________________________________________________ 

Cidade: ________________________________________ Estado: _________________ CEP:_______________________ 

Telefone: _________________________________________________________ Fax: ______________________________ 

Pessoa para contado: _______________________________________________________________________________ 

  Recebemos nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima 

identificada. 

 

 Local:_________________________________, _____ de _____________ de 2016. 
 
 

______________________________________________ 
Assinatura 

 

Nome Completo: _______________________________ RG: _______________________ 

 
 

 

Senhor Licitante, 

Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Rosário Oeste e essa empresa, solicitamos à 

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

licitacaorosario@hotmail.com.  

 

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

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

informações adicionais. 
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Governo do Estado de Mato Grosso 

Prefeitura Municipal de Rosário Oeste 

EDITAL DE PREGÃO Nº  010/2016 
 
 
 
 

OBJETO: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CLORO E SULFATO PARA 
TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE AGUA E 
ESGOTO DO MUNICIPIO DE ROSÁRIO OESTE/MT 

 
 
 

DATA DO JULGAMENTO:  15/03/2016 
HORÁRIO: 09:0O HORAS 

 
 
 

Entrega dos Envelopes: Até as  09:00 horas do dia   15/03/2016. 
Edital Completo: No mural da prefeitura Prefeitura Municipal de Rosário Oeste – Av. Otávio 
Costa, s/n.º Bairro: Santo Antonio, CEP 78.470-000, Rosário Oeste – MT  - Fone (65) 3356-1209, e 
pelo e-mail: licitacaorosario@hotmail.com  
Abertura dos envelopes: inicio às 09:30 horas  do dia  21 de Julho de 2016, no endereço acima. 
Fundamento Legal: Regida pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela 
Lei 8.666 de 21/06/93 ( com alterações da Lei 8883/94 e da Lei nº 9.648/98), decreto Federal 
nº 7.892/2013.  As demais cláusulas do edital permaneceram inalteradas. 
 

Rosário Oeste – MT, 02 de Março  de 2016. 
 
 

 
Andreia Viviane Souza de Almeida 

Pregoeira 
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Governo do Estado de Mato Grosso 

Prefeitura Municipal de Rosário Oeste 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016 

 
 
 

 

 

 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, Pessoa Jurídica de 
Direito Público Interno, com sede administrativa à Av. Otávio Costa, s/nº, bairro Santo Antônio, nesta 
cidade, inscrita no C.N.P.J. /MF sob o nº. 03.180.924/0001-05, através da sua Pregoeira Oficial e Equipe 
de apoio, designado através de Portaria anexada ao processo, torna público para conhecimento dos 
interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO POR 
ITEM, mediante as condições estabelecidas no presente instrumento convocatório e seus anexos, que se 
subordinam às normas gerais da Lei n° 10.520/02, Decreto Federal nº 7.892/2016, Lei Federal  8.666/93 
e Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações. 

Os interessados deverão entregar os documentos pessoais de todos os sócios, contrato social da 
empresa, Documento de Credenciamento, Declaração de Cumprimento dos Requisitos de 
Habilitação e os envelopes de Documentação de Habilitação e Proposta de preço  a Pregoeira 
Oficial, até às 09:30 horas, havendo uma tolerância máxima de 05 (cinco) minutos. 

• A licitante que não apresentar os documentos necessários ao Credenciamento ficará impedida de 
apresentar lances, não poderá manifestar-se durante a sessão e ficará impossibilitada de responder 
pela empresa, e interpor recurso em qualquer fase. Somente será aproveitada a sua proposta escrita. 

 

1. DO OBJETO 

1.1 A presente Licitação tem por objeto: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CLORO E SULFATO  PARA 
TRATAMENTO DA ÁGUA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE 
ROSÁRIO OESTE - MT, conforme especificações que  seguem no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
1.2 – As descrições detalhadas, contendo as especificações do item a serem adquiridos, estão 
discriminados no Anexo I deste Instrumento Convocatório e deverão ser minuciosamente 
observados pelas licitantes quando da elaboração de suas propostas; 
 
1.3 – A entrega do objeto da presente licitação ocorrerá no Departamento de Agua e Esgoto neste  
municipio de Rosário Oeste,  observando-se a conformidade e as especificações contidas no Anexo I deste 
Instrumento Convocatório; 

1.4 – O Demonstrativo de Preços constante deste Procedimento estará à disposição das licitantes na sala 
do Setor de Licitações; 

1.5 – Caso entenda necessário, a Pregoeira e equipe poderão suspender a sessão do Pregão para 
diligenciar junto às empresas licitantes para verificação dos produtos cotados; e 

Dia: 15/03/2016 
Hora 09:30 horas 
Local: Sala de Licitações 
Endereço: Avenida Otávio Costa, s/n, bairro Santo Antonio, Rosário 

Oeste/MT. 
Informações: Fone: 0xx (65) 3356-1209 
Processo: Nº 010/2016 
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Governo do Estado de Mato Grosso 

Prefeitura Municipal de Rosário Oeste 

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

2.1 - A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá à conta de recursos específicos consignados 
no Orçamento desta Prefeitura, na seguinte dotação orçamentária:  

Órgão: 08 
Unidade: 01 – Secretária Municipal de Infraestrutura 
Projeto Atividade: 2.060 – Departamento do DAE 
Dotação Orçamentária: 08.001.04.122.0023.2060.3390.30.00.00 

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 - Poderão participar desta licitação quaisquer interessados que atendam às exigências e condições 
devidamente estabelecidas por este Edital; 

3.2 - É condição para a participação na presente licitação à apresentação pelas licitantes, até a data, 
horário e no local indicado no preâmbulo deste Instrumento Convocatório, em envelope separado o DA 
PROPOSTA DE PREÇOS envelope n.º 01) e DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO (envelope n.º 02) não 
transparentes e lacrados que serão identificados da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

ENVELOPE N.º 02 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE 
PREGÃO N.º 010/2016 
Data e hora da abertura 
Nome e CPF ou Razão Social e CNPJ 
Endereço completo do licitante 

 

3.3 - Para o caso da indicação acima referida apresentar-se incompleta ou com algum erro de 
transcrição nos envelopes, ou mesmo inversão dos envelopes (proposta no envelope de 
documentação ou vice-versa), tais fatos não constituirão motivo para exclusão da empresa do 
procedimento licitatório, desde que a incorreção apontada não cause dúvida ou não atrapalhe o 
andamento do processo; 

3.4 - Em nenhuma hipótese serão recebidos os envelopes contendo a proposta de preços e os documentos 
posteriormente ao prazo limite estabelecido neste Edital; 

3.5 - Não poderão participar: 

a) Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

b) Empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidôneas perante a Administração Pública, 
Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ou que tenham sido punidas com suspensão do direito 
de licitar ou contratar com esta Prefeitura, desde que o ato tenha sido publicado no Diário Oficial da 
União, do Estado ou do Município, pelo Órgão que o praticou; 

c) Empresas que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução e liquidação; 

d) Empresas que possuam entre seus sócios servidor desta Prefeitura. 

ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA DE PREÇOS - LOTE 01 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE 
PREGÃO N.º 010/2016 
Data e hora da abertura 
Nome e CPF ou Razão Social e CNPJ 
Endereço completo do licitante 
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Governo do Estado de Mato Grosso 

Prefeitura Municipal de Rosário Oeste 

3.6 - A não observância das alíneas anteriores por parte da empresa ensejará as sanções e 
penalidades legais aplicáveis. 

 

4. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

4.1 - A convocação de interessados dar-se-á através de publicação de aviso no Diário Oficial dos 
municípios, disponibilizarão gratuita do Edital completo no site:  www.rosariooeste.mt.gov.br; 

4.2 - A sessão pública de realização do pregão será conduzida por servidor designado como 
Pregoeira, que terá a atribuição de decidir sobre todos os atos relativos à licitação; 

4.3 - A disputa entre os interessados ocorrerá através das propostas escritas apresentadas e em 
lances verbais durante a fase adequada da sessão pública; 

4.4 - A manifestação da intenção de recorrer será feita no final da sessão, quando forem declarados os 
licitantes vencedores, devendo os interessados, através de seus representantes, registrarem em ata a 
síntese de suas razões; 

4.5 - Para ofertar propostas através de lances verbais, recorrer de decisão e contraditar, os interessados 
deverão credenciar (facultativo), junto a Pregoeira, os respectivos representantes legais com poderes 
para praticar estes atos (Anexo V); 

4.6 - Caso a empresa apresente representante legal, este deverá identificar-se e trazer a Pregoeira um 
documento hábil a comprovar sua representação, que poderá ser a apresentação do Contrato Social da 
empresa ou outro equivalente; 

4.7 - Para o caso de não haver menção do nome do representante no Contrato Social ou equivalente, este 
deverá apresentar procuração, com firma reconhecida em Cartório, que comprove poderes para praticar 
todos os atos referentes a este Pregão, tais como: formulação de lances, alegações em ata, interposição de 
recurso, renúncia de direitos, etc.; 

4.8 - O representante legal da empresa, no ato da entrega dos envelopes, se solicitado, deverá exibir sua 
cédula de identidade ou qualquer outro documento oficial de identificação (com foto); 

4.9 - O não credenciamento de representante legal na sessão pública, ou a incorreção dos documentos de 
identificação apresentados não inabilita a licitante, mas inviabilizará a formulação de lances verbais e a 
manifestação de intenção de recorrer por parte do interessado, bem como de quaisquer atos relativos a 
presente licitação para o qual seja exigida a presença de representante legal da empresa; e 

4.10 - Aberta à sessão, os interessados ou seus representantes, apresentarão declaração dando ciência de 
que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e entregarão os envelopes contendo a 
documentação exigida no certame e as propostas, podendo, para tanto, ser utilizado o modelo de 
declaração constante no Anexo VI. 

 

5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

5.1 - A(s) licitante (s) deverão apresentar em envelopes a proposta de preços em uma via, datilografada 
ou emitida por computador, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas; suas folhas 
devem estar devidamente rubricadas e a última assinada por pessoa legalmente habilitada com poderes 
para comprometer-se pela empresa licitante, podendo ser adotado o modelo constante do Anexo IV, dela 
devendo constar: 

a) Razão Social, n.º do CNPJ, endereço completo, n.º da conta - corrente, agência e respectivo banco e, se 
possuir, o número do telefone e fax; 
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Prefeitura Municipal de Rosário Oeste 

b) Descrição dos materiais ofertados, de acordo com as especificações e quantidades 
previstas no Anexo I deste Edital; 

c) Indicação da MARCA, especificações, e, se houver CERTIFICADO ISO, além de quaisquer 
outros elementos que possibilitem evidenciar, com absoluta clareza, o material ofertado, 
bem com apresentação de amostra, quando solicitado, prospectos e/ou folder técnico, 
explicativo, contendo todas as especificações técnicas de cada um dos itens cotados, para 
melhor visualização do objeto ofertado.  No caso de divergência entre o material ofertado 
em folder ou prospecto e aquele entregue na CMP, serão considerados aqueles constantes 
no folder; 

d) Cotação de preço global expresso em moeda corrente nacional, em algarismos e por extenso, 
prevalecendo este último em caso de divergência, devendo também constar o preço unitário; 

e) Declaração expressa, emitida pelo licitante, de que nos valores das propostas estão incluídas 
todas as despesas com tributos e fornecimento de certidões e documentos, bem como encargos 
fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e outros de qualquer natureza e, ainda, 
gastos com transporte e acondicionamento dos materiais em embalagens adequadas; 

f) Declaração expressa de que atende todas as exigências técnicas mínimas, inclusive de 
garantia, prazos de entrega e quantidades; 

g) Validade mínima da proposta de 60 (sessenta) dias a contar da data de entrega dos envelopes de 
proposta e documentação, estipulada no preâmbulo deste Edital. O referido prazo ficará 
suspenso caso haja interposição de recursos; e 

5.2 - Não será aceita oferta de produto com especificações que não se enquadrem nas indicadas 
nos Anexos deste Instrumento Convocatório. 

 
6 - DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
 
6.1 - Para licitantes  faz-se necessária à apresentação, em única via, em envelope separado, não 
transparente e devidamente lacrado denominado ENVELOPE N.º 02 – DOCUMENTOS PARA 
HABILITAÇÃO, dos seguintes documentos, sob pena de inabilitação: 
 

a) Cédula de Identidade do proprietário, ou responsável pela firma e assinante da proposta; 
b) Registro comercial, no caso de Empresa Individual ou; 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhados de documentos de eleição de 
seus administradores ou; 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício ou; 

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa e sociedade estrangeira em funcionamento 
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir, obedecendo ao art. 28 da Lei n° 8.666/93. 
 
6.2 REGULARIDADE FISCAL 
 
a) Cartão de Identificação da Pessoa Jurídica emitido pelo Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) 
devidamente válido; 
b) Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da União; 
c) Certidão Negativa de Débito Fiscal Estadual (CND) específica para participar de licitações, onde a 
mesma poderá ser retirada no site:  www.sefaz.mt.gov.br, ou expedida pela Agência Fazendária da 
Secretaria de Estado de Fazenda do respectivo domicílio tributário;  
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d) Certidão Negativa de Débito de competência da Procuradoria Geral do Estado (PGE), onde a mesma 
deverá ser retirada no respectivo domicílio tributário; 
d1) Poderão ser apresentadas as respectivas Certidões descritas nas alíneas “c” e “d”, de forma 
consolidada, de acordo com a legislação do domicílio tributário do licitante. 
e) Alvará de Funcionamento do estabelecimento comercial da licitante;  
f) Certidão Negativa de Débitos Municipais emitida pela Secretaria Municipal de Fazenda, domicílio 
tributário do licitante; 
g) Certidão de Regularidade do FGTS (CRF), devidamente válida, emitida pela Caixa Econômica Federal, 
que comprove inexistência de débito perante o FGTS; 
h)  Declaração de que a empresa não utiliza menores de 18 (dezoito) anos para trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre; nem menores de 16 (dezesseis) anos para qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 anos, em conformidade ao disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição 
Federal (Anexo IV); 
 
6.3. Relativos a qualificação Econômica-Financeira: 

 
6.3.1. Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

 
6.4 Um Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado que 
ateste a entrega dos itens em face de objeto pertinente e compatível com o ora licitado. 
6.5 Os documentos apresentados no envelope de habilitação sem disposição expressa do órgão expedidor 
quanto a sua validade, terão o prazo de vencimento de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de sua 
emissão. 

6.6 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original ou por cópias, 
devendo estar autenticadas por Cartório competente, ou serem autenticadas por servidor da unidade que 
realiza a licitação, caso em que devem estar presentes os originais. Porém, não serão aceitas fotocópias 
efetuadas em aparelhos “fac-símile”, bem como aquelas que se encontrarem ilegíveis; 

6.7 - Caso a licitante pretenda efetuar o fornecimento do objeto desta licitação por intermédio de outro(s) 
estabelecimento(s) da empresa (matriz/filial) deverá apresentar, nos envelopes de proposta de preços, 
o(s) CNPJ desse(s) estabelecimento(s), observando que a habilitação será feita em relação ao 
estabelecimento indicado. 

 

7. DAS FASES DA SESSÃO PÚBLICA E PROCEDIMENTOS 

7.1 - PRIMEIRA FASE: ABERTURA DA SESSÃO 

7.1.1 - No dia e horário estabelecido neste Edital, a Pregoeira Oficial fará a abertura da sessão, recebendo 
da empresa interessada, ou de seu representante, o documento para credenciamento (Anexo V), a 
Declaração prevista no Anexo VI e os envelopes de proposta e habilitação; e 

7.1.2 - Não será admitida a atuação de um representante para duas ou mais empresas.  

7.2 - SEGUNDA FASE: ANÁLISE DAS PROPOSTAS E LANCES VERBAIS 

7.2.1 - Terminada a fase de credenciamento, o (a) Pregoeira passará para a abertura dos envelopes de 
propostas de preços, com a finalidade de verificar se as propostas estão em conformidade com as 
exigências estabelecidas neste Edital, desclassificando aquelas que se encontrarem em desconformidade 
ou incompatíveis; 

7.2.2 - Após a análise das propostas pela Pregoeira, os participantes, através de seus representantes, 
darão visto nas propostas apresentadas; 
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7.2.3 - Em seguida, passar-se-á à oferta de lances verbais (utilizando o decréscimo de 0,2% a cada 
lance ofertado), em valores sucessivos e decrescentes para ser adquirido, considerando-se o valor 
global; 

7.2.4 - Poderão ofertar lances as licitantes detentoras das propostas classificadas com preços até 
10% (dez por cento) superiores ao preço do autor da oferta mais baixa, até a proclamação do 
vencedor; 

7.2.5 - Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas anteriormente, poderão os 
autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e 
sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos; 

7.2.6 - A Pregoeira convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma seqüencial, a 
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em 
ordem decrescente de valor. Dos lances ofertados não caberá retratação; 

7.2.7 - A desistência da apresentação de lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, importará na 
perda do direito de apresentar novos lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela 
licitante; 

7.2.8 - Ofertados os lances verbais, a Pregoeira solicitará a todas as licitantes que efetivaram lances, a 
redução a termo dos últimos lances ofertados; 

7.2.9 - A Pregoeira poderá fixar em até 15 (quinze) 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; e 

7.2.10 - Durante a etapa de lances verbais, a pregoeira monitorará os preços ofertados, de modo a 
desclassificar propostas inexeqüíveis ou com preço excessivo. 

 

7.3 - TERCEIRA FASE: HABILITAÇÃO 

7.3.1 - Encerrada a fase de lance,  a Pregoeira procederá à abertura do invólucro contendo os documentos 
de habilitação da licitante que apresentou a melhor proposta, verificando a sua habilitação ou 
inabilitação; 

7.3.2 - Constatado o atendimento das exigências editalícias, a licitante será declarada vencedora, sendo-
lhe adjudicado o objeto do certame, caso não haja interposição de recursos; 

7.3.3 - A licitante vencedora terá o prazo de 01 (um) dia útil a contar da convocação para apresentar nova 
planilha com a recomposição dos preços apresentados na fase de lances em valores unitários e totais, 
caso contrário arcará com as penalidades da Lei; e 

7.3.4 - Caso a licitante classificada em primeiro lugar seja inabilitada, a Pregoeira 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. 

 

8. DOS RECURSOS 

8.1 - Os recursos somente serão recebidos no final da sessão quando for (em) declarada(s) a(s) 
vencedora(s), momento que, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção 
de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação das razões do 
recurso (Memoriais), ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentarem contra-razões, 
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurado vista imediata aos autos; 
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8.2 - O recurso tempestivamente interposto terá efeito suspensivo e devolutivo exclusivamente em 
relação ao lote questionado e deverá ser dirigido ao Prefeito de Rosário Oeste/MT, cabendo ao mesmo 
apreciá-lo em 5 (cinco) dias úteis; 

8.3 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento; 

8.4 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante, inclusive em função da falta de 
representante credenciado, importará na decadência do direito de recurso em âmbito 
administrativo e conseqüente adjudicação do objeto da licitação, pela Pregoeira, à vencedora; 

8.5 - Caso o recurso seja julgado improcedente, caberá ao Prefeito efetuar a adjudicação à licitante 
vencedora;e 

8.6 - Da sessão pública de realização do pregão será lavrada ata circunstanciada, assinada pelos 
representantes presentes, pela Pregoeira e pela Equipe de Apoio;  

 

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO 

9.1 - No julgamento dos documentos observar-se-á as previsões legais e editalícias, sendo 
inabilitadas as empresas que apresentarem documentação fora do prazo de validade, ou deixarem 
de apresentar qualquer documento exigido neste Edital; 

9.2 - Serão inabilitadas as licitantes ou desclassificadas as propostas que deixarem de atender às 
exigências deste Edital, ressalvadas as situações previstas nos itens 9.6 e 9.7; 

9.3 - Os preços serão analisados conforme o Capítulo X, deste Edital; 

9.4 - As propostas serão classificadas conforme o critério do menor preço, apresentado em proposta ou 
lance verbal, sendo considerada vencedora a licitante que apresentar/ofertar lance, como sendo o de 
menor preço por item, e ainda, estiver com sua documentação válida, satisfazendo os termos deste 
Edital e Anexos; 

9.5 - No caso de igualdade do preço ofertado entre duas ou mais propostas,  a Pregoeira Oficial efetuará 
sorteio na própria sessão pública, da qual participarão apenas as empresas empatadas, para definição da 
ordem de lances verbais; 

9.5.1 - A regra de sorteio também é válida quando houver empate entre duas ou mais propostas, e as 
licitantes não quiserem ofertar lances verbais; 

9.6 - Não será motivo de desclassificação, se a licitante não informar em sua proposta, telefone ou fax, 
dados bancários, dados do representante legal ou os prazos, devendo a Pregoeira Oficial solicitar ao 
representante legal do interessado a complementação das informações; 

9.7 - A não indicação dos prazos exigidos na proposta indicará que a licitante se compromete com os 
prazos estabelecidos neste Edital; 

9.8 - A Pregoeira Oficial, verificando a necessidade de maiores informações, no que pertinente à 
documentação e às propostas apresentadas, aplicará subsidiariamente o disposto no § 3º, do art. 43 da 
Lei n.º 8.666/93, podendo suspender a sessão a qualquer momento para realização de diligências; 

9.9 - Ocorrendo à hipótese prevista no item anterior, será lavrada ata circunstanciada narrando 
todos os fatos, ficando em poder da Comissão de Apoio a Pregoeira, todos os envelopes, 
devidamente rubricados e vistados pelos membros da Comissão, Pregoeira e licitantes presentes, 
até a resolução do ocorrido, oportunidade em que será oficiado às mesmas a data para 
prosseguimento do certame; 
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9.10 - Não serão levadas em consideração, para efeitos de julgamento, quaisquer vantagens oferecidas na 
proposta que não se enquadrem nas especificações exigidas neste Edital e Anexos; e 

9.11 - A Pregoeira Oficial poderá desconsiderar erros meramente formais, desde que não resultem na 
necessidade de acostamento de novo(s) documento(s), tanto na fase de habilitação, como na de análise 
das propostas de preço. 

 

10.  DOS PREÇOS 

10.1 - Os preços serão considerados pelo valor global, expressos em moeda corrente nacional, 
devendo especificar os valores unitários e totais; 

10.2 - Não serão aceitos preços cujos valores unitários sejam iguais a 0 (zero), inexeqüíveis ou excessivos, 
sendo entendido como excessivos aqueles superiores ao praticado pelo mercado; e 

10.3 - Os preços ofertados são fixos e irreajustáveis, salvo se no período houver reajuste ou redução 
autorizado pelo Governo Federal e publicado no Diário Oficial da União. 

 

11.  DA ADJUDICAÇÃO 

11.1 - O objeto da presente licitação será adjudicado à licitante que, atendendo a todas as condições 
expressas neste Edital de Pregão e seus anexos, for declarada vencedora para o lote respectivo, de acordo 
com os critérios de julgamento e habilitação, e 

11.2 - A licitante vencedora deverá apresentar nova planilha com a recomposição dos preços 
apresentados na fase de lances verbais, nos termos do item 7.3.3. e 7.3.4. 

 

12 - DO PAGAMENTO 

12.1 - A licitante receberá, conforme entrega, o valor contratado, e terá como base os preços finais 
ofertados na fase de lances desta licitação; 

12.2 - O pagamento será efetuado mediante ordem bancária emitida em favor da empresa a ser 
contratada, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a partir da data de entrega da Nota Fiscal dos 
materiais, a ser processada em duas vias, com todos os campos preenchidos discriminando 
valores unitários e totais dos itens, sem rasuras e devidamente atestada pelo servidor 
responsável pelo recebimento do material; 

12.3 - O pagamento será efetuado por crédito bancário, devendo a licitante vencedora constar na nota 
fiscal correspondente, o número do banco, da agência e da conta-corrente onde deseja receber o seu 
crédito; 

12.4 - A Nota Fiscal apresentada com erro, será devolvida à empresa contratada para retificação e 
reapresentação, acrescentando-se no prazo fixado no item 12.2 ou 12.3, os dias que se passarem entre a 
data da devolução e a da reapresentação; 

12.5 - Para fazer jus ao pagamento, a empresa vencedora deverá comprovar sua adimplência com a 
seguridade social (CND), com o FGTS (CRF), apresentar Certidão Negativa de Débitos expedida pela 
Secretaria Municipal da Fazenda, Coordenadoria de Tributos e Cadastro; 

12.6 - A PREFEITURA só autorizará a realização dos pagamentos, se houver por parte do setor 
requisitante dos materiais, o necessário ATESTO dos materiais entregues pela empresa vencedora; e 

12.7 - Em caso de entrega fracionada do objeto, quando previamente autorizada pela PREFEITURA, será 
devido o pagamento da parte efetivamente recebida. 
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13.  DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

13.1 - Todos os objetos adquiridos nesta licitação deverão ser fornecidos com a garantia, de 
acordo com o previsto no Anexo I – Termo de Referência deste Edital, devendo a empresa 
contratada, neste período, obedecer rigorosamente às condições estabelecidas neste Edital e 
anexos; 

13.2 - A contagem do prazo de garantia iniciar-se-á na data de emissão da Nota Fiscal; 

 

14.  DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 

14.1 - Uma vez notificada de que a PREFEITURA efetivará a aquisição, a licitante vencedora deverá 
comparecer nos 2 (dois) dias úteis seguintes à notificação, para assinar o Contrato, sob pena de decair do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Capítulo XVI deste Edital.  Recebida o 
Contrato, a empresa vencedora do certame obriga-se a: 

a) Proceder à entrega dos materiais no local previsto no item 1.3, dentro das condições e preços 
ajustados em sua proposta e nos prazos previstos nesta licitação; 

b) Entregar, juntamente com os materiais, os certificados de garantia, bem como aqueles obtidos 
junto ao Inmetro, para os produtos que assim o exigirem, e providenciar a troca imediata 
daqueles em que forem constatados defeitos de fabricação ou que estiverem em desacordo com 
as especificações constantes deste Edital e anexos; 

c) Encaminhar a Nota Fiscal dos materiais entregues para posterior encaminhamento à Secretaria 
Municipal de Fazenda da PREFEITURA a fim de efetivação do pagamento devido; 

d) Apresentar, junto com a Nota Fiscal, os documentos que comprovem a regularidade com a 
Seguridade Social (CND), o FGTS (CRF) e quitação de tributos e contribuições municipais; 

e) Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela PREFEITURA, cujas reclamações se obriga a 
atender prontamente; 

f) Assumir, ainda, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas 
os seus empregados na entrega ou em conexão com eles, ainda que ocorridos em dependências 
da PREFEITURA; e 

g) Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida anuência 
da PREFEITURA. 

 

15.  DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA 

15.1 - Uma vez firmada a contratação, a PREFEITURA se obriga a: 

a) Convocar a licitante vencedora, em conformidade com o art. 64 da Lei n.º 8.666/93, para assinar 
o Contrato, no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da notificação; 

b) Fornecer à empresa a ser contratada, bem como aos empregados responsáveis pela entrega dos 
materiais, todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados relativamente ao 
objeto deste Edital; 

c) Efetuar o pagamento à empresa nas condições de preço e prazo estabelecidos neste Edital; 

d) Notificar por escrito, à empresa a ser contratada, toda e qualquer irregularidade constatada no 
recebimento dos materiais; 
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e) Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela (s) licitante (s) vencedora(s), bem 
como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; e 

f) Comunicar, no ato da liquidação da despesa, aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização 
da União, Estados ou Municípios, as características e os valores pagos, segundo o disposto no art. 63 
da Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964. 

 

16.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1 - De conformidade com o art. 86, da Lei n.º 8666/93, o atraso injustificado na entrega do objeto deste 
certame sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa de 2% (dois por cento) por dia de atraso, 
até o limite de 20% (vinte por cento); 

16.1.1 - A multa prevista no item 16.1 será descontada dos créditos que a contratada possuir com a 
PREFEITURA, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com a multa prevista 
no item 16.2, alínea “b”; 

16.2 - Nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto 
contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, mediante publicação no Diário Oficial do 
Estado, as seguintes penalidades: 

a) advertência por escrito; 

b) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, pela inexecução das obrigações 
constantes deste Instrumento; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

d) declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93.  

16.3 - Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo 
devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo; 

16.4 - Se a licitante contratada não recolher a PREFEITURA o valor da multa que porventura lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação, será esta objeto de inscrição na 
Dívida Ativa do Município. 

 

17.  DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO 

17.1 - As licitantes deverão encaminhar a PREFEITURA, se solicitadas, no prazo máximo de 2 (dois) dias 
úteis, os produtos cotados nas características com as especificações descritas pelo Anexo I, deste 
Instrumento Convocatório; 

17.2 - O setor requisitante dos materiais tão logo ocorra à entrega, verificará a qualidade do(s) 
produto(s), e a conformidade com as especificações constantes do Anexo I, deste Instrumento 
Convocatório; 

17.3 -  Caso as especificações dos produtos entregues não sejam compatíveis com as constantes deste 
Edital ou com as amostras apresentadas, a empresa terá o prazo máximo de 02 (dois) dias para a troca 
dos mesmos e reparação das incorreções. Em caso da empresa continuar a apresentar produtos que não 
estejam em conformidade com as especificações previstas no Termo de Referência deste Edital, o fato 
será considerado como inexecução total, gerando rescisão da contratação com a conseqüente aplicação 
das penalidades cabíveis ao caso; 
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17.4 - Na hipótese do Item 17.3, é facultada à Administração convocar a licitante classificada em segundo 
lugar para, se quiser fornecer os bens pelo preço da primeira colocada; e 

17.5 - Caso a licitante vencedora, regularmente notificada nos termos do Item 14.1, não compareça para 
assinar o Contrato, a Administração poderá convocar a licitante classificada em segundo lugar para, se 
quiser, fornecer os bens pelo preço por ela cotado. 

18.  DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

18.1 - Qualquer pessoa poderá questionar, solicitar informações ou impugnar este Edital de 
Pregão, até 03 (três) dias antes da data fixada para a realização da sessão pública de Pregão, 
devendo a Prefeitura, através da Pregoeira Oficial, julgar e responder sobre a petição. 

19.  DAS CONDIÇÕES GERAIS 

19.1 - As empresas licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações, dos 
documentos e propostas apresentados em qualquer época ou fase da licitação; 

19.2 - Caso exista algum fato que impeça a participação de qualquer licitante, ou o mesmo tenha sido 
declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou estiver em regime de 
falência, este fica desde já impedido de participar da presente licitação; 

19.3 - A apresentação da proposta de preços corresponderá à indicação por parte do licitante de que 
inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente licitação, eximindo assim a Pregoeira e sua 
Equipe de Apoio do disposto no art. 97, da Lei 8666/93; 

19.4 - A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrentes de fato 
superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou 
por provocação de terceiros, com a devida justificação; 

19.5 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de documentos 
relativos ao presente certame; 

19.6 - Realizado o procedimento licitatório, com a observação de todas as formalidades legais, o resultado 
será comunicado aos licitantes na própria sessão de julgamento e, onde não houver interposição de 
recurso, será efetuada a adjudicação pela Pregoeira e submetidos ao Prefeito Municipal para 
homologação do certame; 

19.8 - As informações poderão ser solicitadas por email, estando a Pregoeira e Equipe de Apoio disponível 
para atendimento de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 14:00 horas, na sede da PREFEITURA, sito na 
Avenida Otávio Costa, s/n, Bairro Santo Antonio, nesta Cidade, fone/fax: (65) 3356-1209; e 

19.9 - Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 1) Anexo I – Termo de Referência; 2) 
Anexo II – Minuta de contrato; 3) Anexo III - Modelos de Proposta de Preços; 4) Anexo IV - Modelo de 
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente; 5) Anexo V - Modelo de Declaração nos termos do 
inciso XXXIII, art. 7º da Constituição Federal; 7) Anexo VI – Modelo de Termo de Credenciamento; e 7) 
Anexo VII - Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação. 

20.  DO FORO 

20.1 - Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com a presente licitação, fica eleito o foro 
desta Cidade, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Rosário Oeste, em 02 de Março de 2016. 

Andreia Viviane Souza de Almeida 
Pregoeira 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERENCIA 

 
1. OBJETO - FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CLORO E SULFATO PARA TRATAMENTO DA ÁGUA 
PARA ATENDER O DEPARATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE ROSÁRIO OESTE/MT 
 
2 – JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO 
2.1 – A aquisição dos materiais descriminados, deste Termo de Referencia, faz-se necessário, para 
efetuarmos o tratamento de água do DAE, visando garantir à população água de boa qualidade do ponto 
de vista físico, químico, biológico e bacteriológico, sem impurezas prejudiciais a saúde. Para tanto, e em 
função das características qualitativas da água fornecida, procede-se o tratamento da água em instalações 
denominadas genericamente de "Estações de Tratamento de Água - ETAs". 
As análises químicas e os exames físicos e bacteriológicos da água fornecida, realizados com freqüência 
desejável, determinarão a necessidade ou não de submeter essa água a processos corretivos, a fim de 
garantir a boa qualidade da água fornecida a população. 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

ÍTEM UND QUANT OBJETO 
 
01 

BALDE 60 DICLORO (CLORO HCS 60) GRANULADO FINO PH 1%. TAMBOR 50 KG 

 
02 

SACA 1.600 SULFATO DE ALUMINIO (SACA 25 KG) 

 
 
3. DO PRAZO 
3.1. O prazo do Contrato, objeto do presente Pregão será de 12 (doze) meses, a contar da data da 
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado mediante assinatura do termo aditivo, por acordo entra 
as partes, e se houver interesse do Município. 
 
4. DO REAJUSTAMENTO 
4.1. Qualquer recomposição de preços somente ocorrerá do art. 65, inciso II, alínea “d”da Lei nº 8.666/93, 
da mesma forma reajustamento só poderão ocorrer de acordo com o art. 2º e seus parágrafos e, 
especialmente com o artigo 3º e seus parágrafos, ambos da Lei nº 10.192/2001, não sendo admitida 
qualquer outra modalidade de correção de preço não prevista nos dispositivos legais mencionados neste 
subitem. 
 
5. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 
5.1. Firmar contrato de fornecimento com o município de Rosário Oeste/MT, pelo prazo estipulado no 
item 3.1, conforme normas e condições estabelecidas no presente Pregão, na Lei nº 8.666/93 e Legislação 
complementar em vigor. 
 
5.2. Na falta de qualquer produto cotado pela Licitante vencedora, a mesma fica obrigada a entregar 
outro produto similar, ainda que de preço superior, sem qualquer ônus adicional para o 
“CONTRATANTE”. 
 
5.3. Substituir o produto, caso seja constatado qualquer tipo de rompimento da respectiva embalagem. 
Neste caso, caberá ao “CONTRATANTE”, rejeitar o produto, através do servidor designado para efetuar a 
fiscalização do mesmo. 
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5.7. No momento do desembarque dos produtos, os responsáveis da “CONTRATADA” deverão sempre 
depositá-los, cuidadosamente, nos locais designados, conforme orientação do servidor designado pelo 
“CONTRATANTE”.  

 
5.8. Fica a CONTRATADA obrigada a ressarcir ao Município o valor recebido, quando constatada a má 
qualidade do produto e/ou prazo de validade. 

 
5.9. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem, até 25% (vinte e cinco) por cento do valor atualizado do contrato, conforme 
artigo 65 §1º, da Lei nº 8.666/93. 
 
5.10. Manter as condições de habilitação e qualificação durante a vigência do contrato. 
 

6. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
6.1. Compete ao servidor designado pela administração, o acompanhamento e a fiscalização do Contrato, 
bem como as expedições das autorizações de fornecimento, competindo-lhes, ainda, atestar as Notas 
Fiscais/Faturas para fins de pagamento. 
 
7. DAS MODIFICAÇÕES E/OU ALETRAÇÕES CONTRATUAIS 
7.1.  Qualquer modificação de forma ou quantidade (acréscimos ou reduções) do fornecimento, objeto da 
presente Licitação, poderá ser determinada pela CONTRATANTE mediante assinatura de Termo Aditivo, 
observadas as normas legais vigentes. 
 
8 . DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
  

• Unidade: 08 – Secretária Municipal de Infraestrutura 
• Projeto Atividade: 2.060 – Departamento do DAE 
• Elemento de Despesa: 08.002.17.122.0003.2060.3390.30.00.00 
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A N E X O  II 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Ata de R.P. nº 00/2016 - 
Pregão Presencial  Nº 010/2016 
Validade: 12(doze) meses. 

Registro de preços para FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CLORO 
PARA TRATAMENTO DA ÁGUA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE 
ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE - MT e a 
empresa........................... 

 
 

Aos  dias do mês de  do ano de dois mil e onze,  reuniram-se a 
Municipalidade de ROSARIO OESTE,  pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF 
   , situada na   , nº    , ROSARIO OESTE – 
Estado  e  Mato  Grosso,  neste  ato  Representado  pelo  seu  Prefeito  Municipal  Sr.  JOAO ANTONIO 
DA SILVA BALBINO,  brasileiro, casado, portador do R.G nº      e inscrita no CPF sob nº 
  ,  assistida  pelo  Pregoeira  e  Equipe de apoio designada 
pela Portaria nº/2016,  que  conduziram  o  Pregão  nº  010/2016 - Registro  de  Preços  Nº  00/2016,  
e  a empresa ............., situada na rua ............... nº ........, CNPJ nº ..............   – neste ato representada por 
seu ....................., ............, portador do RG nº  ................ e  inscrito no CPF sob  nº ................., nos termos da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e demais legislação aplicável à matéria e consoante as  
cláusulas e condições constantes deste instrumento convocatório da licitação supracitada, resolvem  
efetuar  o  registro   de  preço,  referente ao Pregão Presencial nº  010/2016, nas condições em que 
segue: 

1.OBJETO E PREÇOS 
 

1.1. Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços para FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE CLORO PARA TRATAMENTO DA ÁGUA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE - MT conforme descrição constante no Anexo I - 
Especificações dos Itens do Edital de PREGÃO PRESENCIAL nº 010/2016, para Registro de Preços nº 
000/2016. 

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

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

1.5. Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e 
condições constantes do  edital do PREGÃO PRESENCIAL nº 010/2016, que a precedeu e integra o 
presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das 
partes. 
 

3. CONDIÇÕES    DE  FORNECIMENTO,  PRAZOS  E  LOCAIS  DE  ENTREGA 
 

3.1.  O prazo  de  entrega  dos produtos serão 2(dois) dias úteis  após  o  recebimento  da Autorização de 
fornecimento. 
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3.2. Os produtos adquiridos  através  deste  Pregão  deverão  ser  entregues  na  quantidade  solicitada  
pelo departamento   competente,  no  local  indicado,  que  ocorrerá  com acompanhamento do 
Servidor Responsável pelo recebimento em horário normal de expediente. 
3.3.  A  empresa  somente  poderá  efetuar  a  entrega  de  qualquer  produto  mediante  o  
recebimento  da Autorização de Fornecimento e nas quantidades constantes nesta ata. 
3.4. As Notas Fiscais deverão ser emitidas conforme Autorização de Fornecimento.  
3.5. A entrega dos produtos requisitados será acompanhada da Nota Fiscal, bem como da cópia 
reprográfica da nota de empenho. 
3.7. Se a qualidade do produto entregue não corresponder às especificações do objeto da ata, aquele 
será devolvido, aplicando-se as penalidades cabíveis. 
3.8. Se, durante o prazo de validade da ata,  a entrega apresentar quaisquer alterações que impeçam ou 
prejudiquem sua utilização, desde que isto não represente culpa dos agentes da Prefeitura Municipal 
de ROSARIO OESTE/MT, a detentora deverá providenciar a substituição, por sua conta e risco, no 
prazo estabelecido pela Prefeitura. 

 
4. DAS  OBRIGAÇÕES              DA   LICITANTE  VENCEDORA 

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

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

 
4.14. Após o recebimento de Autorização de fornecimento, a empresa vencedora do certame 
deverá entregar os itens solicitas no prazo de 02 (dois) dias, sob pena de incorrer nas sanções 
contratuais dispostas  na  Ata  de      Registro  de  Preço. 
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4.15. O frete e demais despesas concernentes ao envio/entrega dos produtos será as expensas da 
Licitante Vencedora. 

 
5.   DAS  OBRIGAÇÕES DO  MUNICÍPIO    DE  ROSARIO OESTE 

 
5.1 Uma vez firmada a ata de preços, o Município se obriga a: 

 
5.1.1 Garantir a detentora do Registro de Preços, durante toda a vigência desta ata, desde que 
em igualdade de condições, a preferência no fornecimento, sempre que os preços forem compatíveis 
com os preços de mercado, constatado mediante prévia e ampla pesquisa. 

 
5.1.2. Negociar com a Detentora do Registro de Preços, sempre os preços de mercados resultantes 
da pesquisa de preços estiver menor que os registrados. 
5.1.3. Acompanhar e fiscalizar, através de servidor designado pela Administração, o cumprimento 
dos termos  da  ata  de  registro  de  preços  devidamente  assinada,  anotando  em registro  próprio  as  
falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas 
corretivas por parte da licitante vencedora; 
5.1.4. Efetuar o pagamento à licitante vencedora, na forma e prazos estabelecidos neste Edital e na ata 
de Registro  de  Preços  a  ser  firmada  entre  as  partes,  procedendo-se  à  retenção  dos  tributos  
devidos, consoante a legislação vigente; 
5.1.5. Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela licitante vencedora, bem como 
sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 
6.  PENALIDADES 

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

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

 
6.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
6.4.  O  descumprimento  injustificado  das  obrigações  assumidas,  sujeita  à  contratada  as  
multas estabelecidas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei no 8.666/93, incidentes sobre o valor 
da Nota de Empenho, na forma seguinte: 
6.5. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, e as demais 
estabelecidas neste edital,  pela  inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, a Administração 
poderá  aplicar, garantida a prévia e ampla defesa, as multas e demais penalização prevista na 
legislação. 

 
6.5.1. Para os casos de infringência contratual comprovada e sem justificativa aceita e onde 
não houver percentual de multa estabelecida, a contratante aplicará multa de 0,05% (zero 
vírgula zero cinco  por  cento)  ao   dia,  estando  caracterizada  inexecução  contratual,  não  
havendo  regra específica, a não regularização da  situação em prazo superior a 10 (dez) dias 
úteis, contatos da notificação. 
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6.6. Se a adjudicatária não cumprir o objeto, recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente 
ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, 
sujeita-se às seguintes penalidades: 

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

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

 
7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

7.1.  A  empresa  licitante  deverá  apresentar  juntamente  com  os produtos  as  notas  fiscais 
correspondentes ao fornecimento destas, devidamente processadas em duas vias, com  todos os 
campos preenchidos, sem rasuras e devidamente atestada pelo servidor designado pela 
Administração, devendo ainda estar acompanhada das cópias das Ordens de Fornecimento autorizadas. 
7.2. O pagamento das notas fiscais apresentadas e devidamente atestadas será efetuado através de 
Ordem Bancária, no  prazo máximo de 1 0  (dez) dias   a partir do recebimento e atestação das 
referidas notas fiscais pelo servidor designado pela Administração para a fiscalização do contrato; 
7.3. Se a Nota Fiscal for apresentada com erro, será devolvida à licitante vencedora para retificação 
e reapresentação, acrescentando-se no prazo fixado nos item 7.2, os dias que se passarem  entre a 
data da devolução e a da reapresentação; 

 
8. READEQUAÇÃO DE PREÇOS 

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

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

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

 
9. RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

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

9.4.1. A solicitação da detentora para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com 
antecedência de  30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas 
e compatíveis, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 
9.4.2. A rescisão ou suspensão de fornecimento com fundamento no artigo 78, inciso XV, da Lei 
federal nº 8.666/93 deverá ser notificada. 
9.5. A Administração, a seu critério, poderá convocar, pela ordem, as demais licitantes classificadas, 
mediante a sua concordância em assumirem o fornecimento do objeto da ata. 
9.6. Aplica-se no que couber o disposto nos artigos 78 e 79 da Lei 8.666/93. 

 
10. AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO 

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

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

11.3. O preço a ser pago pela Prefeitura Municipal de ROSARIO OESTE/MT é o vigente na data em 
que o pedido for entregue à detentora da ata, independentemente da data de entrega do produto, ou 
de autorização de readequação de preços nesse intervalo de tempo. 
11.4. Na hipótese de a detentora da ata se negar a receber o pedido, este deverá ser enviado pelo 
correio,  registrado, considerando-se como efetivamente recebido na data do registro, para todos os 
efeitos legais. 
11.5. As especificações técnicas do objeto não expressamente declaradas nesta ata deverão obedecer às 
normas técnicas pertinentes. 
11.6. A detentora  da  ata  deverá comunicar toda e qualquer alteração nos dados cadastrais, para 
atualização. 

11.7. O valor inicialmente que se atribui a esta ata é o constante da proposta da Detentora do Registro.  
11.8. Como condição de eficácia, cada contratação terá seu extrato publicado na imprensa oficial. 
11.9. Para solucionar quaisquer questões oriundas desta ata é competente, por força de lei, o Foro 
da Comarca de Rosário Oeste/MT, com expressa renúncia de qualquer outro. Nada mais havendo a ser 
tratado a sessão de lavratura da ata é dada por encerrada. ROSARIO OESTE – MT,  de  de 2016. 
Prefeitura Municipal de ROSARIO OESTE /MT 

 
______________________________________________ 

JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO 
  Prefeito Municipal 

 
____________________________________ 

Contratado 
Sócio 
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ANEXO III 
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE/MT E A EMPRESA 
______________________________, AQUISIÇÃO DE CLORO PARA 
ATENDER O DAE DE ROSARIO OESTE. 

 
O Município de Rosário Oeste, Estado de Mato Grosso, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com 
sede administrativa à Av. Otávio Costa, s/nº, bairro Santo Antônio, nesta cidade, inscrita no C.N.P.J. /MF 
sob o nº. 03.180.924/0001-05, representado neste ato pelo seu Prefeito Municipal, João Antonio da Silva 
Balbino, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua ____________________, nesta cidade de Rosário 
Oeste – MT, portador da Cédula de Identidade nº. RG n.º _____________SSP/MT e CPF n.º ___________, 
doravante denominado de CONTRATANTE, e a firma _____________________________, inscrita no C.N.P.J. sob o 
n.º ___________________________, estabelecida à Rua dos __________________________________, representada neste ato 
pelo  _______________________________, qualificação,  portador do RG n.º ______________________ e do CPF n.º 
_______________________, residente e domiciliado no endereço acima citado, doravante denominada de 
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato nos termos do Edital de Pregão Presencial nº. 
010/2016, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1 - O presente contrato tem por objeto é a Aquisição de cloro e sulfato para o Tratamento da Água do 
DAE do Município de Rosário Oeste/MT, conforme proposta vencedora e Ordem de Fornecimento, que 
fazem parte integrante deste Termo.  
 
2 – DO PRAZO, DA ENTREGA E VIGÊNCIA 
2.1 - O prazo de execução e de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, a contar da assinatura 
do contrato. 
2.2 - Os prazos execução e de vigência poderão ser prorrogados, a critério da Administração, tendo por 
fundamento as disposições contidas no art. 57, da Lei 8666/93. 
 
3 - CONDIÇÕES GERAIS PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO 
3.1 - A contratada deverá retirar a ordem de fornecimento até o 10º (Décimo) dia que seguir à assinatura 
do presente contrato, para o que fica, desde já, notificada. 
3.2 - A execução do objeto deverá observar as disposições contidas no edital de licitação, observando-se 
que a execução deverá ocorrer no prazo fixado neste contrato, ressalvada às hipóteses de admissibilidade 
de prorrogação. 
3.3 - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessárias no objeto do presente contrato, nos limites e nas hipóteses previstas no art. 
65, da Lei 8666/93, com as alterações dela decorrentes. 
3.4 - A administração Pública se reserva no direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a 
execução do presente contrato, no caso de conveniência administrativa e/ou financeira, devidamente 
autorizada e fundamentada. 
3.4 - A Administração Pública também se reserva no direito de recusar todo e qualquer produto que seja 
considerado inadequado; que não atender as especificações contidas no presente contrato, no edital de 
licitação bem como as normas e especificações técnicas. 
3.5 - Os pedidos serão feito de forma “fracionada ou não” de acordo com a necessidade do 
Departamento de Água. E o produto descrito no objeto deverá ser entregue após a emissão do “Ordem de 
Fornecimento”. 
3.6 - O recebimento do objeto se dará conforme as disposições contidas no art. 73 e seguintes da Lei 
8.666/93, com as alterações dela decorrentes, observada a necessidade de elaboração de termo 
circunstanciado para o recebimento provisório bem como para o recebimento definitivo. 
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4 -VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 
4.1 - O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ _________________, cujos valores 
unitários se verificam da proposta apresentada pela contratada, e será efetuado o pagamento  de acordo 
com a entrega dos produtos e emissão da Nota Fiscal 
4.2 - O pagamento será efetuado até o 10 (dez) dia após a apresentação da nota fiscal, devidamente 
atestada pela secretaria municipal de saúde.  
4.3- O pagamento somente será efetuado mediante depósito na conta corrente da empresa Contratada.  
4.4- Os preços do presente contrato são considerados fixos, ressalvadas as hipóteses de reajuste 
admitidas na forma da Lei 8.666/93.  
 
4 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
5.1 - As despesas para a satisfação do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação 
orçamentária:  
 
Órgão: 08 
Unidade: 01 – Secretária Municipal de Infraestrutura 
Projeto Atividade: 2.078 – Departamento do DAE 
Dotação Orçamentária: 08.001.04.122.0023.2078.3390.30.00.00 

 
6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 6.1 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Edital, sem prévia e expressa anuência 
da Administração. 
6.2 - Utilizar produtos da melhor qualidade, que deverá atender as especificações e normas técnicas. 
 6.3 - Repor no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas todo e qualquer bem da Administração e/ou 
de terceiros que vier a ser danificado ou extraviado, em razão da entrega do objeto da presente licitação. 
6.4 - Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais 
ocasionados à Administração e/ou a terceiros, na execução do objeto da presente licitação, isentando o 
Município de toda e qualquer responsabilidade.  
6.5 - Se necessário ou solicitado pela Administração Pública, custear ensaios, testes e demais provas 
exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto de que trata a presente licitação.  
6.6 - Responder, única e exclusivamente, pelo pagamento de todos os encargos e demais despesas 
decorrentes do objeto, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais, previdenciárias, trabalhistas, 
fundiárias; enfim, por todas as obrigações e responsabilidades, por mais especiais que sejam e mesmo 
que não expressas no presente contrato.  
6.7 - Comunicar expressamente à Administração, a quem competirá deliberar a respeito, toda e 
qualquer discrepância entre as reais condições existentes e os elementos apresentados.  
 
7 – SANÇÕES 
 7.1 - A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que se referem os artigos 
86 e seguintes da Lei 8.666/93, com as alterações dela decorrentes, obedecerá as normas estabelecidas 
neste contrato. 
7.2 - A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como a execução irregular ou com 
atraso injustificado, tem como conseqüência à aplicação combinada das penalidades de natureza 
pecuniária e restritivas de direitos, previstas em lei. 
 7.3-As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos os princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, garantida a prévia defesa. 
   7.4 - Configurado o descumprimento de obrigação contratual, a contratada será notificada da infração e 
da penalidade correspondente para, no prazo de cinco dias úteis, apresentar defesa. 
   7.5 - Recebida à defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, motivadamente, sobre o 
acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, concluindo pela imposição ou não de penalidade. 
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   7.6 - Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, contados da intimação, ressalvada a sanção 
prevista no “item 7.7.4”, de cuja decisão cabe pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a 
contar da intimação do ato. 
   7.7 - Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do contrato, assim como a execução 
irregular ou com atraso injustificado, sujeitará o contratado à aplicação das seguintes sanções: 
          7.7.1 -Advertência. 
          7.7.2 - Multa. 
         7.7.3 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Municipal por prazo não superior a cinco anos. 
       7.7.4 - Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação. 
       7.7.5- A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das necessárias 
medidas corretivas, no intuito de evitar a aplicação de sanções mais severas, sempre que o contratado 
descumprir qualquer das obrigações assumidas ou desatender a determinações do(s) Fiscal(ais) do 
Contrato(s).  
7.8 - A multa prevista no item 7.7.2 será:  
      7.8.1 - De 10% (Dez por cento) do valor global do contrato, no caso de inexecução total das obrigações 
assumidas pelo contratado. 
     7.8.2- A recusa injustificada em honrar a proposta apresentada caracterizará o descumprimento total 
das obrigações assumidas.  
    7.8.3 - De 10% (Dez por cento) do valor corrigido, correspondente à parte da obrigação contratual não 
cumprida, no caso de inexecução parcial da obrigação. 
    7.8.4 - O valor correspondente à multa, depois do devido procedimento em que tenha sido assegurado o 
direito de defesa e de recurso do contrato, será descontado do primeiro pagamento devido, em 
decorrência da execução contratual. 
  7.8.5- Em não havendo prestação de garantia, o valor da multa deverá ser recolhido ao Tesouro 
Municipal, através de Guia de Recolhimento, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da intimação. 
7.9 - A aplicação de sanções aos contratados deve ser objeto de registro como fator relevante para a 
determinação das penas futuras, especialmente com vistas ao agravamento da punição nos casos de 
reincidências que se tornem contumazes. 
7.10 - Aos casos omissos se aplicam as disposições pertinentes à Lei Federal nº 8.666/93, com as 
alterações dela decorrentes. 
7.11 - As penalidades ora previstas poderão ser aplicadas sem prejuízo das demais penas e cominações 
que se verificarem aplicáveis à espécie do objeto do presente contrato, em especial em decorrência de 
perdas e danos, danos materiais e morais e outros, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui não 
expressos. 
 
8. RESCISÃO 
8.1 – O contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos artigos 77 e 78, e na forma disposta 
pelo artigo 79 e conseqüências previstas no artigo 80, todos os artigos da Lei nº 8.666/93, com as 
alterações dela decorrentes. 
8.2 - Também poderá ocorrer à rescisão do contrato por conveniência da Administração, a qualquer 
tempo e mediante notificação prévia no prazo mínimo de 10 dias. 
8.3 - A administração Pública se reserva no direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a 
execução do objeto do contrato, no caso de conveniência administrativa e/ou financeira, devidamente 
autorizada e fundamentada, caso em que a contratada terá direito de receber os produtos efetivamente 
executados e demais ressarcimentos garantidos e previstos na Lei 8.666/93, com as alterações dela 
decorrentes. 
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9. DA FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS 
9.1 – A fiscalização da execução do Contrato será exercida por servidor credenciado, independentemente 
de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do objeto que venha a ser 
determinada pela CONTRATANTE, a seu exclusivo juízo. 
 
9.2 – A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz, a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não 
implica co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus empregados, prepostos ou contratados. 
 
9.3 – Todas as ORDENS DE FORNECIMENTO, instruções, reclamações e, em geral, qualquer entendimento 
entre a Fiscalização e a CONTRATADA serão feitos por escrito, nas ocasiões devidas, não sendo tomadas 
em consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou declarações verbais. 
 
9.4 – Da(s) decisão(ões) da Fiscalização poderá a CONTRATADA recorrer à CONTRATANTE, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, sem efeito suspensivo. 
 
10. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DA LICITAÇÃO 
10.1 – O presente Contrato está vinculado em todos os seus termos, ao Edital do Pregão presencial nº 
010/2016 e respectivos anexos, bem como à proposta de preços vencedora. 
 
11. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CONTRATO E AOS CASOS OMISSOS 
11.1 – Aplica-se a Lei nº 8.666/93 e o Código Civil Brasileiro ao presente Contrato e em especial aos seus 
casos omissos. 

 
12.DISPOSIÇÕES FINAIS 
12.1 - O presente contrato se regerá pelas cláusulas e disposições aqui expressas; pelas disposições 
constantes do edital de licitação; pelas disposições contidas na Lei 8.666/93 com as alterações dela 
decorrentes; e, ainda, pelas demais disposições legais que se verificarem aplicáveis à espécie de seu 
objeto, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui ou na minuta de contrato mencionadas. 
12.2 - Ficam fazendo parte integrante do presente contrato o edital de licitação e seus anexos, bem como 
todos os documentos constantes do processo e que tenham servido de base para a licitação. 
            
13.  DO FORO 
13.1 – Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Rosário Oeste/ MT, com recusa expressa de 
qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
13.2 – E por estarem justos e contratados, CONTRATANTE E CONTRATADA, mutuamente assinam o 
presente instrumento contratual, em três vias de igual valor e teor e para todos os efeitos legais, na 
presença de duas testemunhas idôneas e civilmente capazes. 

  Rosário Oeste - MT, ____ de _____ de 2016  
Prefeito Municipal 
 
Contratada 
 
 
TESTEMUNHAS: 
Assinatura:____________________________________      Assinatura:_______________________________________ 
Nome: _________________________________________      Nome: ____________________________________________ 
R.G. n.º ________________________________________       R.G. n.º ___________________________________________ 
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ANEXO IV 
PREGÃO N.º 010/2016 

 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

Valor total da proposta para a aquisição global acima especificado: R$ _____ (______valor por extenso______). 

A empresa .................................................. declara que estão inclusas no valor cotado todas as despesas com 
mão-de-obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e 
comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos materiais em embalagens 
adequadas. 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Prazo de entrega: ______  Não superior a 2 (dois) dias úteis.  
Obs.2: Serão desclassificadas as propostas que apresentarem cotações contendo preços excessivos, 

simbólicos, de valor zero ou inexeqüíveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda, que ofereçam 
preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes. 

 
Local e data 

 
________________________________________________________________ 

Carimbo da empresa/Assinatura do responsável 
 

 
 
 
 
 

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

 
Item QUANT UNID ESPECIFICAÇÃO MARCA P. UNITARIO P. TOTAL 
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ANEXO V 
PREGÃO N.º 010/2016 

 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 
 

 
 

(papel timbrado da empresa) 
 
 
 
 
 
A .............................................................................................. (razão social da empresa), CGC  n.º.............................................., 

localizada à .............................................. ................................, declara, em conformidade com o art. 32, parágrafo 2º 

da Lei n.º 8.666/93, que não existem fatos supervenientes que sejam impeditivos de sua habilitação para 

este certame licitatório na Prefeitura Municipal de Rosário Oeste/MT – Pregão N.º 010/2016. 

 
 
 
 

Local e data, 
 
 
 

_________________________________________________________________________ 
(assinatura e identificação do responsável pela empresa) 
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ANEXO VI 
PREGÃO N.º 010/2016 

 
 

D E C L A R A Ç Ã O NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CF 
 

 
 
 
 

(papel timbrado da empresa) 
 
 
 
Declaramos, em atendimento ao previsto no Pregão N.º 010/2016, que não possuímos, em nosso quadro 

de pessoal, empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 

bem como de 14 (catorze) anos em qualquer trabalho. 

 
Local e data. 

 
 

___________________________________________________________________________ 
(assinatura e identificação do responsável pela empresa) 

 
 
 
Obs.: Se o licitante possuir menores de 16 anos na condição de aprendizes deverá declarar 
expressamente. 
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ANEXO VII 

PREGÃO N.º 010/2016 
 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 
 

    Através do presente, credenciamos o (a) Sr.(a) ................... 

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

da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Rosário Oeste/MT, na modalidade Pregão n.º 

010/2016, na qualidade de representante legal, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome 

da empresa ........................................, bem como formular propostas, ofertar lances verbais, renunciar 

direitos, desistir de recursos e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 
 

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

__________________________________________________ 
Diretor ou Representante Legal 

     
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS: Este documento deverá ser entregue fora dos envelopes 
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ANEXO VIII 
PREGÃO N.º 010/2016 

 

Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação. 

 
A ............................................................................................ (razão social da empresa), CNPJ Nº ..................................., 

localizada à ............................................................, declara, em conformidade com a Lei n.º 10.520/02, que cumpre 

todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório na Prefeitura Municipal de Rosário 

Oeste/MT – Pregão N.º 010/2016. 

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

 
 

__________________________________________________ 
Diretor ou Representante Legal 

     
  
 
 

 
 
 
      
OBS: Este documento deverá ser entregue fora dos envelopes 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


