PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2019
MENOR PREÇO POR ITEM
(PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS – LEI
123/2006 ARTIGO 48, INCISO I)
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA
SECRETARIA DE OBRAS.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08:00 hs do dia 25/04/2019 até às 07:59 hs do
dia 09/05/2019.
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 08:00 hs até às 08:59 hs do dia 09/05/2019.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: a partir das 09:00 hs do dia
09/05/2019.
TEMPO DE DISPUTA POR ITEM: 05 minutos, acrescido do tempo aleatório que pode variar
de 00:00:01 (um segundo) à 00:30:00 (trinta minutos), determinado pela Plataforma.
REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências de tempo será observado o horário de
Brasília-DF.
LOCAL: www.licitanet.com.br “Pregão Eletrônico – Login”
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ENCAMINHAMENTOS:
Endereço: Avenida Antonio Tavares 3310, Bairro Centro, CEP 78.280-000, Mirassol D’Oeste-MT
Pregoeiro: Luismar da Silva Martins
Telefone: (65) 3241-3090/5152/1012

ANEXOS DO EDITAL

ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III

ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO

IV
V
VI
VII

EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE MICRO
EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DO LICITANTE SER
UMA ME OU EPP).
MINUTA DE CONTRATO
MODELO PROPOSTA DE PREÇO (READEQUADA)
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
TERMO DE REFERÊNCIA.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2019
MENOR PREÇO POR ITEM

(PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS – LEI
123/2006 ARTIGO 48, INCISO I)
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D’OESTE através de seu PREGOEIRO
designado pela Portaria no 143/2018 torna público, para conhecimento de todos os
interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo
MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste edital e seus anexos, de conformidade
com a Lei Federal 10.520/2002, subsidiariamente pela Lei Federal 8.666/93, Decreto Municipal
no 1563/2005 (Regulamenta Pregão), Decreto Municipal n. 1655/2006 (Regulamenta SRP),
bem como o artigo 146, III, d e artigo 170, IX da Constituição Federal de 1988, Lei
Complementar n. 123/2006 (Institui o Estatuto Nacional da ME e EPP) e suas alterações
posteriores, e ainda em conformidade com a Lei Municipal n. 933/2009 (Regulamenta o
tratamento diferenciado às ME e EPP no âmbito do Município).
Não havendo expediente na data acima estabelecida, a sessão se realizará no primeiro dia útil
subsequente, mantidos o horário e o local.
1. DO OBJETO
1.1. O presente Pregão Eletrônico tem por objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.
2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
2.1 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante
condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através da
LICITANET – Licitações On-line.
2.2 Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Administração Municipal, denominado
Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o
aplicativo “Pregão Eletrônico” constante da página eletrônica da LICITANET – Licitações
On-line: www.licitanet.com.br.
2.3 O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, atendendo o direito de prioridade para a
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte para efeito do desempate quando verificado ao
final da disputa de preços.
3. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO
3.1. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da
proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa especificado na
página 01 (um) deste edital.
4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
4.1. Poderão participar desta licitação, toda e qualquer empresa individual ou sociedade,
regularmente estabelecida no País, que seja credenciada como empresa do ramo pertinente ao
objeto desta licitação e que satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas
neste Edital e seus anexos;
4.2. É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas,
empresas estrangeiras que não funcionem no País;

2

4.3. Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob concordata, concurso de
credores, dissolução, liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou declarada inidônea pela
Administração Pública ou impedida legalmente.
4.4. NOS TERMOS DO ARTIGO 44 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 933/2009 SOMENTE
PODERÃO PARTICIPAR DO CERTAME PESSOAS JURÍDICAS SOB A CONDIÇÃO DE
MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, COM RAMO
DE ATIVIDADE PERTINENTE AO OBJETO DA CONTRATAÇÃO QUE PREENCHEREM AS
CONDIÇÕES DE CREDENCIAMENTO CONSTANTES DESTE EDITAL.
4.4.1 Para fins de comprovação da condição de Micro ou Pequena Empresa, assim definidas
aquelas que se enquadram na classificação descrita no Artigo 3º da Lei Complementar 1232006, as licitantes deverão apresentar Certidão Simplificada da Junta Comercial, emitida a
menos de 90 (noventa) dias da data de abertura das propostas deste edital e a declaração
contida no Anexo III deste Edital.
4.4.2 A CERTIDÃO EM QUESTÃO DEVERÁ SER INSERIDA NO HABILITANET PARA
CONHECIMENTO DO PREGOEIRO E POSTERIORMENTE ENCAMINHADA COM OS DEMAIS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
4.5. Devendo estar regularmente cadastrada junto a LICITANET – Licitações On-line no
sítio: <www.licitanet.com.br>, e com o consequente credenciamento junto ao aplicativo da
mesma, denominado HABILITANET, no máximo, até 24 (vinte e quatro) horas após a
conclusão da sessão de disputa de preços, a apresentação do cadastramento não desobriga o
participante a apresentar a documentação exigida para a habilitação relacionada no ANEXO I.
4.5.1. A habilitação dos licitantes deverá ser comprovada por meio de prévia e regular
inscrição cadastral prevista na Cláusula V deste Edital, no aplicativo HABILITANET, no
máximo, até 24 (vinte e quatro) horas após a conclusão da sessão de disputa de preços.
4.5.2. O credenciamento do licitante no prazo supracitado junto ao HABILITANET é conditio
sine qua non para sua efetiva habilitação na modalidade licitatória Pregão Eletrônico.
4.5.3. Para a habilitação neste Pregão Eletrônico, o licitante deverá estar credenciado no
aplicativo HABILITANET, no prazo constante no item 4.2, devendo cadastrar todos os
documentos que se encontram elencados no ANEXO I.
4.6. O custo de operacionalização pelo uso da Plataforma de Pregão Eletrônico, a título de
remuneração pela utilização dos recursos da tecnologia da informação ficará a cargo do
licitante, que poderá escolher entre os Planos de Adesão abaixo:
30 dias
R$ 165,41

90 dias
R$ 211,58

180 dias
R$ 288,71

365 dias
R$ 407,15

4.7. O referido pagamento/remuneração possui amparo legal no inciso III do art. 5º da Lei nº
10.520/02.
5. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
5.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, que terá, em
especial, as seguintes atribuições:
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor
valor por lote;
g) verificar a habilitação do(s) proponente(s) classificado(s) em primeiro lugar;
h) declarar o(s) vencedor(es);
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão;
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
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l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de
penalidades previstas na legislação.
6. CREDENCIAMENTO NA LICITANET – LICITAÇÕES ON-LINE
6.1. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará exclusivamente através de Home
Broker, o qual deverá manifestar em campo próprio da Plataforma Eletrônica, pleno
conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.
6.2. O acesso do licitante ao pregão eletrônico, para efeito de encaminhamento de proposta de
preço e lances sucessivos de preços, somente se dará mediante prévio cadastramento e
adesão aos planos elencados no subitem 4.5.
6.3. O login e a senha do licitante poderão ser utilizados em qualquer pregão eletrônico, salvo
quando suspensas por inadimplência do licitante junto a LICITANET – Licitações On-line, ou
canceladas por solicitação do licitante.
a) A manutenção ou alteração da Senha de Acesso será feita através de pedido do licitante
junto ao Atendimento On-Line (CHAT) do site LICITANET – Licitações On-line, sendo
enviada para seu e-mail a nova senha de forma imediata.
6.4. É de exclusiva responsabilidade do licitante o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transação efetuada, não cabendo a LICITANET – Licitações On-line a
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.
6.5. O cadastramento do licitante junto a Plataforma de Pregão Eletrônico implica a
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para
realização das transações inerentes ao certame.
6.6. As informações complementares para credenciamento poderão ser obtidas pelos
telefones: (34) 3014-6633 - (34) 9807-6633 - (34) 9688-0108 ou pelo e-mail
contato@licitanet.com.br e licitanet@outlook.com
6.7. DO CADASTRO NO HABILITANET
6.7.1. O HABILITANET constitui um aplicativo de registro cadastral da LICITANET –
Licitações On-line.
a) A habilitação dos fornecedores em licitação pertinente à aquisição de bens, inclusive de
obras e publicidade, poderão ser comprovadas por meio de prévia e regular inscrição cadastral
no HABILITANET, desde que os documentos comprobatórios estejam validados e atualizados.
b) Para a habilitação neste Pregão, o licitante deverá estar regularmente registrado no
HABILITANET, devendo cadastrar os documentos que se encontram elencados no Anexo I.
7. DA PARTICIPAÇÃO
7.1. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e
intransferível do licitante e subseqüente encaminhamento da proposta de preços,
exclusivamente por meio da Plataforma Eletrônica, observados data e horário limite
estabelecidos.
7.2. Caberá ao licitante acompanhar atentamente as operações na Plataforma Eletrônica
durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Plataforma Eletrônica
ou da desconexão;
7.3. Qualquer dúvida em relação ao acesso na Plataforma operacional poderá ser esclarecida
pelo Suporte: (34) 3014-6633 - (34) 9807-6633 - (34) 9688-0108 ou pelos e-mails:
contato@licitanet.com.br. e licitanet@outlook.com
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8. ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES
8.1. A partir do horário previsto no Edital e na Plataforma Eletrônica, terá início à sessão
pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o
Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas;
8.2. Aberta à etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados
a Plataforma Eletrônica para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o
participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de
registro e valor;
8.3. Serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido
anteriormente registrado na Plataforma Eletrônica – LANCE INTERMEDIÁRIO;
8.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar;
8.5. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real,
do valor do maior lance registrado. A plataforma não identificará o autor dos lances aos
demais participantes e nem ao Pregoeiro e Equipe de Apoio;
8.6. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão
Eletrônico, a Plataforma Eletrônica poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção
dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos
dos atos realizados;
8.7. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 min. (dez minutos), a sessão do
Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa (via chat)
aos operadores representantes dos participantes;
8.8. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro mediante
aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pela Plataforma Eletrônica, após o que
transcorrerá período de tempo extra. O período de tempo extra ocorrerá em um intervalo que
poderá ser de 01s (um segundo) a 30min. (trinta minutos), aleatoriamente determinado
pela Plataforma Eletrônica, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances,
não podendo em hipótese alguma as empresas apresentar novos lances;
8.9. Em face de imprevisão do tempo extra, os licitantes deverão estimar o seu valor máximo
de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá resultar em uma
disputa frustrada por falta de tempo hábil;
8.10. Poderá o Pregoeiro, antes de anunciar o vencedor do objeto, encaminhar, pela
Plataforma Eletrônica contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o
lance de maior valor, para que seja obtida melhor proposta, observando os critérios de
julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital;
8.11. A plataforma informará a proposta de maior valor do lote/item imediatamente após o
encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo
pregoeiro acerca da aceitação do lance de maior valor;
8.12 - Após a conferência e consulta “ON-LINE” do HABILITANET, e se os documentos
comprobatórios de habilitação estiverem de acordo com o solicitado, será declarado o (s)
licitante (s) vencedor (es) do lote/item e aberto o prazo para manifestação de intenção de
interposição de recurso. Sendo que nesse momento ficará franqueada a todos os licitantes a
consulta dos documentos cadastrados no HABILITANET do (s) licitante (s) vencedor (es) do
lote/item.
8.12.1 - Caso o licitante não esteja cadastrado no HABILITANET ao final da disputa de preços,
será concedido o prazo de no máximo de 24 (vinte e quatro) horas para fazê-lo e de 05
(cinco) dias úteis para encaminhar os documentos via sedex.
8.12.2 – No caso e ocorrência do item 8.12.1, ao final da disputa, o Pregoeiro, ao conceder o
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, registrará no chat a data e horário para que todos possam
acessar o chat e verificar a documentação no HABILITANET. As empresas deverão estar
conectadas na data e horários marcados, para que possam verificar se dentro do prazo de 24
(vinte e quatro) horas foram cadastrados os documentos das concorrentes e assim, caso haja
interesse, manifestar intenção de recurso ao ser aberta esta fase. A empresa que não se
conectar no horário definido pelo Pregoeiro, decairá do direito de manifestar intenção de
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recurso posteriormente.
8.13. A licitante deverá encaminhar SOMENTE a cópia da proposta de preços ajustada,
contendo preço unitário e global com até 02 (duas) casas decimais, bem como a marca, para o
e-mail: <licitacao@mirassoldoeste.mt.gov.br> para que a Pregoeira possa verificar a
conformidade com o preestabelecido neste Edital, devendo ser encaminhado posteriormente o
original ou cópias autenticadas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados após
ser declarado vencedor do lote/item, juntamente com a proposta de preços readequada, para:
Destinatário:
Endereço:
PREGOEIRO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D´OESTE-MT
Avenida Antonio Tavares n. 3310, Bairro Centro, Mirassol D´Oeste-MT CEP:
LUISMAR DA SILVA MARTINS.

78.280-000

ENVELOPE – PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2019 – PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D´OESTE-MT

8.14. Os prazos de envio deverão ser respeitados, sob pena de desclassificação e inabilitação
da empresa vencedora.
8.15. Os documentos exigidos deverão ser entregues, no endereço citado, diretamente ao
Pregoeiro ou aos membros da Equipe de Apoio. O Pregoeiro e membros da equipe de apoio
não se responsabilizam por documentos entregues em outros setores. Não caberá ao licitante
questionar posteriormente a validade de qualquer entrega, direcionada para qualquer outra
pessoa.
8.16. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima
estabelecido acarretará nas sanções previstas no item 14.2, deste Edital, podendo o Pregoeiro
convocar a licitante que apresentou a proposta ou o lance subseqüente;
8.17. Se a proposta ou o lance do lote/item de menor preço não for aceitável, por
inexeqüibilidade, ou se o fornecedor desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro
examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua compatibilidade e a
habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração
de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá
negociar com o participante para que seja obtido valor melhor;
8.18. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de
menor valor e o valor do lote/item estimado para a contratação;
8.19. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado
ao(s) autor(es) da(s) proposta(s) ou lance de menor valor do lote/item.
9. PROPOSTA NA PLATAFORMA ELETRÔNICA
9.1. O encaminhamento de proposta(s) para a Plataforma de Pregão Eletrônico pressupõe o
pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O
Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome na Plataforma Eletrônica, assumindo como firmes e verdadeiras suas
propostas e lances;
9.2. Poderão ser desclassificadas as propostas inseridas na Plataforma de Pregão Eletrônico
que deixarem de conter:
a) a marca e as especificações dos materiais ofertados, em conformidade com a descrição
constante do Termo de Referência disponibilizado no site www.mirassoldoeste.mt.gov.br e
Anexo VII do Edital;
b) valor unitário, contendo apenas 02 (duas) casas decimais;
c) Declaração de Garantia Contratual de 90 (noventa) dias, em conformidade com o artigo 50
do CDC, conforme item abaixo;
9.4 A não inserção de proposta contendo as informações solicitadas na alínea “a” do subitem
9.2 implicará obrigatoriamente na DESCLASSIFICAÇÃO da empresa, face à ausência de
dados suficientes para a classificação da(s) proposta(s).
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10. PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO
10.1. A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) enviar a(o) Pregoeiro(a) do Município de
Mirassol d’Oeste-MT, no prazo do item 8.12, a(s) proposta(s) de preços escrita, com os
valores oferecidos após a etapa de lances, em 01 (uma) via, preferencialmente rubricada em
todas as folhas e a última assinada pelo representante legal da empresa citado nos
documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas,
deste Edital;
10.2. Na proposta escrita, deverá conter:
a) preços cotados em reais, com valores unitários e totais, já incluídas todas as taxas
instituídas por lei, impostos, seguros, fretes, bem como os ônus decorrentes de contratação de
pessoal, leis trabalhistas, da Previdência Social, encargos fiscais, comerciais, e outras que
direta ou indiretamente incidirem sobre a contratada;
b) data e assinatura do representante legal da proponente;
c) razão social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;
d) endereço completo;
e) as especificações dos produtos ofertados, cuja descrição está contida no Anexo VII, deste
Edital;
f) prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, contados a
partir da data de abertura da sessão pública do pregão, no silêncio assim será considerado;
g) valor unitário do item, contendo apenas 02 (duas) casas decimais;
h) valor total do item, contendo apenas 02 (duas) casas decimais;
i) valor total da proposta por extenso.
10.3. Atendidos todos os requisitos será (ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s) que
oferecer(em) o MENOR PREÇO POR ITEM.
11. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
11.1. Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM, observado o
prazo para execução, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de
qualidade e demais condições definidas neste Edital e seus anexos.
11.2. As licitantes deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação
de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, na forma do art. 43 da Lei
Complementar n° 123/2006.
11.2.1. 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
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito,
e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão negativa, cuja
comprovação será exigida somente para efeito da assinatura do contrato ou instrumentos que
o substitua.
11.2.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 2º do Art. 43, da LC
123/2006, 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
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitação.
11.3. O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor,
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o
caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor;
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11.4. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável por inexeqüível, o Pregoeiro
examinará a proposta ou o lance subseqüente, na ordem de classificação, verificando também
a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse
procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao
Edital;
11.5. Finalizada a fase de lances, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja
obtido melhor valor;
11.6. Da sessão, a Plataforma Eletrônica gerará ata circunstanciada, na qual estarão
registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.
12. HABILITAÇÃO
12.1. Os requisitos para habilitação são os constantes do ANEXO I, que faz parte integrante
deste Edital.
13. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS
13.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este edital diante de alguma
irregularidade, devendo enviar o pedido até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para
recebimento das propostas no e-mail licitacao@mirassoldoeste.mt.gov.br, devendo o(a)
Pregoeiro(a) encaminhar à autoridade superior para decidir sobre a petição no prazo de 24hs
(vinte e quatro) horas, a contar da hora do recebimento do ato que a tenha motivado.
13.2. Não serão reconhecidas as impugnações e os recursos que não seja na forma eletrônica,
ou apresentada fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado
legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente;
13.3. Declarado o vencedor e disparado o aviso de recurso no chat, qualquer licitante que
desejar poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer dentro do prazo
de 10 (dez) minutos clicando no botão RECURSO. Sendo que o licitante deverá manifestar
em local próprio sua intenção com registro da síntese das suas razões.
a) Ao (a) Pregoeiro (a) caberá o juízo de admissibilidade.
a.1) Não serão recebidos recurso sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não for
suficientemente justificada e fundamentada a intenção de interpor o recurso pelo licitante;
b) Aceito o recurso pelo (a) Pregoeiro (a), será facultado ao licitante juntar memoriais no
prazo de 03 (três) dias úteis.
c) Aos demais licitantes ficam, desde logo, intimados a apresentar contra-razões em igual
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente;
13.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do
direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.
13.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
13.6. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação
ao licitante vencedor.
13.7. Na ocorrência de manifestação ou interposição de recurso de caráter meramente
protelatório, ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade
competente poderá assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida
no artigo 7º da Lei nº 10.520/02 e legislação vigente.
14. MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1. Quem não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato
(inadimplência total ou parcial das obrigações assumidas), comportar-se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal, ficará suspenso de licitar e contratar com o município de Mirassol
D’Oeste/MT, pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo da aplicação de multas, conforme
abaixo, nesta hipótese poderá o município de Mirassol D’oeste/MT rescindir unilateralmente o
contrato.
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14.2. Independentemente do disposto no item 14.1, acima, poderá também o município de
Mirassol D’Oeste/MT, pelo inadimplemento total ou parcial, por culpa da CONTRATADA, aplicar
multa irredutível de 10% (dez por cento) acrescida de 1% (um por cento) de juros de mora ao
mês, sobre o valor total do contrato. Caso esta multa, tenha que ser cobrada em juízo, ao
montante se acrescerá mais 20% (vinte por cento) a título de honorários advocatícios.
PARÁGRAFO ÚNICO: Esta multa será cobrada ao mês proporcional aos dias de atraso.
14.3. Para aplicação das penalidades aqui previstas, a licitante será notificada para
apresentação de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.
14.4. As penalidades previstas neste Instrumento Convocatório são independentes entre si,
podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
14.5. 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 da Prefeitura Municipal de Mirassol D’Oeste, serlhe-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 da Prefeitura
Municipal de Mirassol D’Oeste, podendo, ainda a Prefeitura Municipal de Mirassol D’Oeste
proceder à cobrança judicial da multa.
14.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos
eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar a Prefeitura Municipal
de Mirassol D’Oeste.
14.7. Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao
cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores, e, no que couber às demais
penalidade referida no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.
14.8. As sanções de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de
contratar com a Administração da Prefeitura Municipal de Mirassol D’Oeste, e declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à
licitante vencedora concomitantemente com as de multa.
14.9. Das decisões proferidas pela Administração cabem:
a) Recurso por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos casos previstos no art. 109, § 4º
da Lei Federal nº 8.666/93;
b) Representação a Prefeitura Municipal de Mirassol D’Oeste, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a
contar da intimação da decisão relacionada com o objeto do Contrato, de que não caiba recurso
hierárquico.
c) Pedido de reconsideração da Decisão da Prefeitura Municipal de Mirassol D’Oeste nos casos
de declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, no prazo de
10 (dez) dias úteis a contar da intimação do ato.
15. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE
15.1 O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias corridos da entrega dos produtos,
mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal Eletronica - NF-e e comprovação da
regularidade junto à Seguridade Social, ao FGTS e SEFAZ.
15.2 O não cumprimento do previsto neste Edital e no futuro CONTRATO permitirá à
Contratante a retenção do valor da fatura até que seja sanada a irregularidade.
15.3 Nenhum pagamento será efetuado a contratada enquanto pendente de liquidação de
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou
inadimplemento contratual.
16. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
16.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos
recursos específicos consignados no orçamento, distribuídos da seguinte forma: 465 (código
reduzido).

9

17. DA ENTREGA DO OBJETO, RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO
17.1 O prazo de entrega dos materiais solicitados é de até 10 (dez) dias corridos,
contados do recebimento pela empresa da ordem de fornecimento/pedido de
empenho.
17.1.1 ULTRAPASSADO PELA LICITANTE VENCEDORA O PRAZO ACIMA, O ATRASO
SERÁ CONSIDERADO DESCUMPRIMENTO DE PRAZO CONTRATUAL, ENSEJANDO A
DESCLASSIFICAÇÃO DA MESMA E A CONVOCAÇÃO DA SEGUNDA COLOCADA PARA
ENTREGA DO OBJETO, SEM PREJUIZO DE APLICAÇÃO DAS PENALIDADES CABÍVEIS À
PRIMEIRA COLOCADA.
17.1.2 CASO O ATRASO SEJA JUSTIFICADO POR ESCRITO ANTES DO TÉRMINO DO
PRAZO E A JUSTIFICATIVA SEJA ACATADA, HAVERÁ UMA TOLERÂNCIA DE 05
(CINCO) DIAS ÚTEIS PARA A ENTREGA.
17.1.3 NÃO SENDO ACATADA A JUSTIFICATIVA OU ULTRAPASSADO O PRAZO, O
MUNICÍPIO PROCEDERÁ DA FORMA PREVISTA NO ITEM 17.1.1.

17.2 Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado da Prefeitura, Rua Antonio
Tavares, nº 3.310, centro, CEP. 78.280-000, Mirassol D’Oeste/MT, em dias úteis,
respeitado o horário de 7h às 13h.
17.3 O objeto da licitação será recebido provisoriamente, para verificação da conformidade
com as especificações do Edital, e definitivamente, após a verificação da qualidade e
consequente aceitação. (artigo 73 da Lei 8.666/93).
17.4 A aceitação dos produtos não exclui, nem reduz a responsabilidade da empresa
contratada com relação ao funcionamento e especificações divergentes do objeto, durante todo
o período de garantia.
17.5 Será recusado todo e qualquer produto que não atenda as especificações deste
Instrumento Convocatório ou cuja marca seja divergente da ofertada na proposta da licitante
vencedora;
17.6 A licitante vencedora terá o prazo de 10 (dez) dias para providenciar a substituição dos
produtos, em caso de recusa da Prefeitura, a partir da comunicação feita por esta.
18. DO CONTRATO E DA ASSINATURA
18.1 A contratação com os fornecedores será formalizada pelo órgão interessado por
intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização
de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666/1993.
18.2 O licitante vencedor terá o prazo de 03 (três) dias úteis, após regular convocação para
assinar o contrato, caso seja formalizado.
18.3 O licitante que não assinar o contrato no prazo estabelecido será considerado
adjudicatário faltoso, podendo incorrer, a critério da Prefeitura de Mirassol D’Oeste/MT, nas
penalidade de: multa, perda do direito a contratação e suspensão do direito de licitar com o
município de Mirassol D’Oeste pelo prazo máximo de 02 (dois) anos.
18.4 Sendo faltoso o adjudicatário, o município de Mirassol D’Oeste/MT poderá declarar a
licitante classificada em 2º (segundo) lugar, como vencedora, nas condições de sua proposta,
sendo analisadas as condições de habilitação da mesma.
18.5 Ocorrendo rescisão contratual, por inadimplência total ou parcial do contratado, poderá o
município de Mirassol D’Oeste/MT contratar as demais licitantes classificadas, na ordem de
classificação, para executar a entrega do remanescente dos produtos, desde que atendam as
condições de habilitação.
18.6 As obrigações e direitos do município de Mirassol D’Oeste/MT e da Contratada,
resultantes do Contrato entre eles firmado, cessarão a partir do momento em que, concluído
seu objeto, as partes derem-se mútua quitação.
18.7 Os contratos poderão ser alterados conforme disposto no Artigo 65, parágrafos 1º e 2º,
da Lei nº 8.666/93.
18.8 O Contrato será formalizado com base nos Itens e Condições descritas no presente
Instrumento Convocatório. Caso venha ocorrer qualquer discrepância de condições entre o
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contrato a ser firmado e o Instrumento Convocatório, prevalecerão sempre os termos deste
último.
18.9 Farão parte integrante do respectivo contrato todos os elementos apresentados pela
licitante vencedora que tenham servido de base a presente licitação, bem como as condições
estabelecidas neste Edital e Anexos.
18.10 A licitante vencedora comunicará a Prefeitura Municipal de Mirassol D’Oeste/MT, por
escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar
necessário, que impeça o cumprimento das obrigações do contrato, em especial ao
descumprimento do fornecimento dos produtos adjudicados, que deverá ser solucionado em
igual período 24 (vinte e quatro) horas, salvo motivo de força maior que deverá ser
comprovado.
19. DA RESCISÃO CONTRATUAL
19.1. O contrato poderá ser extinto antecipadamente desde que se configure qualquer das
hipóteses elencadas no Capítulo III, Seção V da Lei federal 8.666/93, com suas alterações.
20. DO REGISTRO DE PREÇOS
20.1 Os preços serão registrados na Ata de Registro de Preços, na ordem de classificação, ao fim da
licitação.
20.2 A Ata de Registro de Preços terá vigência por um prazo máximo de 12 (doze) meses, a contar
da data de sua homologação, podendo ser prorrogada dentro deste período.
20.3 A Ata será encaminhada para assinatura pelos licitantes vencedores, através de e-mail ou
Correios, a critério da Administração.
20.4 Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a Administração Municipal poderá convocar
os adjudicatários remanescentes, na ordem de classificação, para aquisição dos produtos, nos
respectivos preços registrados, nas seguintes hipóteses:
20.4.1. Inexecução contratual pelo primeiro classificado por qualquer motivo e consequente
exclusão do Registro de Preços, inclusive em caso fortuito ou de força maior.
20.4.2 Revisão do preço unitário do primeiro classificado, quando o novo preço, calculado com base
nos quantitativos inicialmente estimados, resultar superior ao preço do segundo classificado.
20.4.3. Nessa hipótese, nova ordem de classificação deverá ser estabelecida entre os
adjudicatários.
20.4.4. Os adjudicatários convocados terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para se manifestar
quanto à manutenção do seu preço registrado ou solicitar sua revisão, para a entrega do saldo do
quantitativo no período remanescente da Ata.
20.5. Os detentores das Atas não se eximirão das penalidades correspondentes, na hipótese de
inexecução contratual.
20.6. A existência do preço registrado não obriga o Município de Mirassol D’Oeste a firmar as
contratações que dele poderão advir, os quais serão requisitados de acordo com as necessidades da
PMMO, facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo assegurada à
detentora da Ata de Registro de Preços preferência em igualdade de condições.
20.7 Observados os critérios e condições estabelecidas no presente Edital a Administração poderá
comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões
de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de
fornecimento compatível com o solicitado pela Administração, observadas às condições do Edital e o
preço registrado.

20.8 Órgãos não participantes da presente licitação poderão solicitar adesão à Ata (s)
de Registro de Preços oriunda (s) do presente processo.
21. DISPOSIÇÕES FINAIS
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21.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a autoridade
superior revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público derivadas de fato
superveniente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato
escrito e fundamentado disponibilizado na plataforma para conhecimento dos participantes da
licitação. A autoridade superior poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para
recebimento das propostas ou para sua abertura;
21.2. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do
proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do
pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis;
21.3. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo;
21.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo
no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação;
21.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua
proposta;
21.6. As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da
Administração, a finalidade e a segurança da contratação;
21.7. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes
por qualquer meio de comunicação (ex. email, fax, etc.) ou, ainda, mediante publicação no Diário
Oficial designado pela Administração;
21.8. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste
Edital;
21.9. Não cabe a LICITANET – Licitações On-line qualquer responsabilidade pelas obrigações
assumidas pelo licitante com a Administração, em especial com relação à forma e às condições de
entrega dos bens quanto à quitação financeira da negociação realizada.
21.10. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital
será o de Mirassol D’Oeste-MT, considerado aquele a que está vinculado o Pregoeiro.
21.11. A documentação apresentada para fins de habilitação da empresa vencedora fará parte
integrante dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente;
21.12. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja
comunicação do Pregoeiro em contrário.
21.13. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas na
LICITANET – Licitações On-line e as especificações constantes deste Edital prevalecerão as
últimas.
21.14. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo(a) Pregoeiro(a), nos termos da
legislação pertinente.

Mirassol D’ Oeste, 24 de abril de 2019.

CELIA REGINA DE MATTOS PRADO
Setor de Licitações

Ciente: _______________________________
Luismar da Silva Martins
Pregoeiro - Portaria n. 148/2018
Em: ____/____/2019
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ANEXO I
1. EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO
1.1.
A
regularidade
dos
licitantes
cadastrados
tempestivamente
no
aplicativo
HABILITANET/LICITANET para fins de habilitação será confirmada por meio de consulta “ONLINE”, sendo impressa declaração demonstrativa da situação do licitante, a qual será juntada ao
processo de licitação.
1.2. O licitante ME/EPP cadastrado no HABILITANET/LICITANET que apresente qualquer
irregularidade no ITEM 2 deste anexo, deverá providenciar a devida regularização junto ao
aplicativo HABILITANET/LICITANET, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contado a partir da
notificação pelo (a) Pregoeiro (a), no chat da LICITANET – Licitações On-line;
1.3. Após o prazo mencionado no subitem acima, será realizada nova consulta no aplicativo
HABILITANET/LICITANET para verificação da regularização da licitante. Caso o licitante
permaneça irregular, o mesmo será inabilitado no certame;
1.4. Ficam os Pregoeiros autorizados a receber, nos certames licitatórios, diretamente do
fornecedor já cadastrado, a documentação pertinente que porventura estiver irregular no
HABILITANET/LICITANET, quando da consulta “ON-LINE”, ocorrer problemas técnicos que
venham a inviabilizar a consulta;
1.5. O disposto no subitem 1.4 somente será aplicado quando o fornecedor apresentar documento
válido e atualizado que comprove a sua regularidade perante os órgãos emitentes.
1.6. Após a conferência e consulta “ON-LINE” do HABILITANET/LICITANET, e se os
documentos comprobatórios de habilitação estiverem de acordo com o solicitado, será declarado o
(s) licitante (s) vencedor (es) do lote/item e aberto o prazo para manifestação de intenção de
interposição de recurso. Sendo que nesse momento ficará franqueada a todos os licitantes a
consulta dos documentos cadastrados no HABILITANET/LICITANET do (s) licitante (s) vencedor
(es) do lote/item.
1.6.1. Caso o licitante não esteja cadastrado no HABILITANET ao final da disputa de preços, será
concedido o prazo de no máximo de 24 (vinte e quatro) horas para fazê-lo e de 05 (cinco) dias
úteis para encaminhar os documentos via sedex.
1.6.2. No caso e ocorrência do item 1.6.1, ao final da disputa, o Pregoeiro, ao conceder o prazo de
24 (vinte e quatro) horas, registrará no chat a data e horário para que todos possam acessar o
chat e verificar a documentação no HABILITA-NET. As empresas deverão estar conectadas na
data e horários marcados, para que possam verificar se dentro do prazo de 24 (vinte e quatro)
horas foram cadastrados os documentos das concorrentes e assim, caso haja interesse, manifestar
intenção de recurso ao ser aberta esta fase. A empresa que não se conectar no horário definido
pelo Pregoeiro, decairá do direito de manifestar intenção de recurso posteriormente.
1.7. A licitante deverá no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a proposta final readequada e
os documentos comprobatórios de habilitação (original, por qualquer processo de cópia autenticada
por cartório competente ou através de exemplares publicados em órgão da Imprensa Oficial), sendo
que tais documentos deverão ser encaminhados pessoalmente ou através do Correio para a sede da
Prefeitura Municipal de Mirassol D’ Oeste, situada na Avenida Tancredo Neves n. 5659, Bairro São
José, Mirassol D’ Oeste, Mato Grosso, CEP 78.280-000, aos cuidados do Pregoeiro, Setor de
Licitações, observando o prazo do item 8.12 do Edital.
1.8 - Para fins de habilitação no certame, com o devido cadastramento no
HABILITANET/LICITANET os interessados deverão apresentar os documentos abaixo:
2. DA HABILITAÇÃO
2.1 - Para comprovar sua plena habilitação a licitante deverá apresentar no ENVELOPE
HABILITAÇÃO - em apenas uma via, os seguintes documentos:
2.2. Habilitação Jurídica:
a) Para Empresa Individual: Registro Comercial;
b) Para Sociedade Comercial: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações
subseqüentes, devidamente registrados;
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c) Para Sociedade por Ações: Inscrição do ato constitutivo e alterações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores, em exercício;
d) Para Sociedade Civil: Inscrição do ato constitutivo e alterações no registro civil das pessoas
jurídicas, acompanhada de prova da diretoria em exercício;
e) Para Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Brasil: Decreto de
autorização, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir.
f) Cópia da Cédula de identidade dos sócios da empresa.
g) Certidão da Junta Comercial emitida a menos de 90 (noventa) dias da data de

abertura das propostas comprovando sua condição de ME ou EPP.
h) Declaração conforme modelo Anexo III do Edital.
O licitante que apresentar
administrativa e penalmente.

declaração

falsa

responderá

por

seus

atos,

cível,

OBS: O documento de habilitação jurídica deverá expressar objeto social pertinente e compatível
com o objeto da licitação, quando especificado em seu corpo.
2.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto do Contrato Social;
c) Prova de regularidade para com os tributos e contribuições federais administrados pela
Secretaria da Receita Federal/Certidão negativa quanto a Dívida Ativa da União;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede ou domicilio da licitante;
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual de Mato Grosso - Sefaz-MT, obtida através
do site www.sefaz.mt.gov.br;
f) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede ou domicílio do licitante;
g) Prova de Regularidade quanto à Dívida Ativa municipal, expedidas na sede ou domicílio do
licitante.
h) Prova de regularidade relativa à seguridade Social (INSS, conforme Lei 8.212/91).
i) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS, conforme Lei
8.036/90).
j) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
2.4 As certidões deverão ser apresentadas em cópias autenticadas e valerão nos prazos que lhes
são próprios.
3 – As licitantes deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive
os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma
restrição.
3.1 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a ME ou EPP
for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do(a) Pregoeiro(a),
para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.
3.2 - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, devidamente
fundamentado, a ser dirigido ao(a) Pregoeiro(a).
3.3 - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 05 (cinco) dias úteis
inicialmente concedidos.
3.4 - A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93,
sendo facultado ao(a) Pregoeiro(a) convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, ou submeter o processo à Autoridade Competente para revogação.
4 - Os documentos exigidos neste instrumento convocatório poderão ser apresentados em original
ou por qualquer processo de cópia legível, autenticada por cartório competente, com exceção dos
14

extraídos pela internet, com vigência plena na data fixada para sua apresentação.
5 - Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais sejam
apresentados ao Pregoeiro ou à Equipe de Apoio para autenticação das referidas cópias dentro do
prazo estipulado no item 1.6.
6 - Os documentos mencionados neste Título não poderão ser substituídos por qualquer tipo de
protocolo, ou apresentados por meio de fitas, discos magnéticos e filmes.
7 - Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor,
deverão ser datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura do Pregão.
8 - A apresentação dos documentos em desacordo com o previsto neste título, ou a ausência, salvo
o disposto no item 2, inabilitará o licitante, sendo aplicado o disposto no item 11.4.
9 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a
ser substituído por cópia reprográfica autenticada.
10 - O licitante obriga-se a declarar a superveniência de fato impeditivo da habilitação, observadas
as penalidades cabíveis.
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ANEXO II

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2019
MENOR PREÇO POR ITEM

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE PARTICIPAÇÃO NA
LICITAÇÃO

DECLARAÇÃO

A Signatária _________________, CNPJ __________________, neste ato representado(a)
pelo(a) Sr(a) __________, RG nº ____________ SSP-____ e do CPF nº ____________,
Declara, que até a presente data encontra-se desimpedida de participar de licitações,
obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato
impeditivo da habilitação, conforme art. 32, parágrafo 2º da Lei nº 8.666/93.

Local e Data

Nome e Assinatura da Licitante (Signatária)
Representante Legal
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ANEXO III

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2019
MENOR PREÇO POR ITEM
Modelo de declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro Empresa ou
Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP)

DECLARAÇÃO

A Signatária _________________, CNPJ __________________, neste ato representado(a)
pelo(a) Sr(a) __________, RG nº ____________ SSP-____ e do CPF nº ____________,
DECLARAMOS para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação no
Pregão Eletrônico n. 05/2019, que estamos sob o regime de microempresa ou empresa de
pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de
2006.
Local e Data

Nome e Assinatura da Licitante (Signatária)
Representante Legal
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ANEXO IV

MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO ____ /2019 – PMMO

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MIRASSOL
D’OESTE,
E
A
EMPRESA
_________________________, TENDO POR OBJETO A
AQUISIÇÃO
DE.......................................
CONFORME
CONDIÇÕES QUE AS CLÁUSULAS ABAIXO ESPECIFICAM.

O Município de Mirassol D’Oeste, Estado de Mato Grosso, Pessoa Jurídica de Direito Público,
com sede administrativa à Rua ........................., nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº
03.755.477/0001-75, representado neste ato pelo Prefeito em exercício FRANSUELO FERRAI
DOS SANTOS, portador da Cédula de Identidade RG nº ................ e CPF nº ......................,
brasileiro, casado, ............, residente e domiciliado à Rua .................., nesta cidade de
Mirassol D’Oeste. doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE, e a Empresa
....................................., devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº ........................,
estabelecida à Rua ................. nº....., Bairro .............., CEP ................, em ............... –
representada neste ato pelo seu Diretor,.................., Sr. ............................., brasileiro,
................, ..................., residente à Rua ............. nº ............, Bairro ................ –
.................. – ...., portador da Cédula de Identidade nº ............... SSP/..... e CPF nº
............................., chamado simplesmente de CONTRATADA, resolvem celebrar o
presente contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS FUNDAMENTOS LEGAIS DO CONTRATO
1.1. O presente CONTRATO fundamenta-se no procedimento licitatório PREGÃO ELETRONICO
nº .........../2019/PMMO/MT, adjudicado em ../../2019 e homologado em ../../2019, que são
parte integrante deste instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1 O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de
…............................................, conforme especificações e quantidades discriminadas no
Anexo VII do Edital de Pregão ....../2019/PMMO, e proposta apresentada pela contratada.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA
3.1. O presente CONTRATO vigorará a partir da data de sua assinatura, pelo período de 12
meses, ficando adstrito à existência dos respectivos créditos orçamentários, podendo ser
prorrogado até a conclusão da entrega do objeto contratado.
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
4.1. Exercer, por intermédio de servidor designado na forma do artigo 67 da Lei Federal
8.666/93, a execução, acompanhamento e fiscalização dos produtos adquiridos, sob todos
seus aspectos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando
ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte
contratada.

nº
os
as
da
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4.2. Efetuar o pagamento a contratada, de acordo com as condições estabelecidas na Cláusula
Oitava deste CONTRATO.
4.3. Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições
estabelecidas neste edital e seus anexos e proposta da Licitante vencedora;
4.4. Emitir as autorizações de fornecimento e realizar o controle efetivo sobre as mesmas;
4.5. Solicitar a substituição de todo e qualquer produto: cuja marca seja diferente da ofertada
na proposta, que apresente vícios de qualidade que os torne impróprios para a utilização, ou
que não atenda qualquer das especificações deste contrato e do Instrumento Convocatório.
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. A CONTRATADA obriga-se a:
5.2 Entregar os produtos definidos na cláusula segunda deste instrumento contratual, no
Almoxarifado da Prefeitura, Rua Antonio Tavares, nº 3310, centro, CEP. 78.280-000 Mirassol
D’Oeste/MT, quando solicitado pela Secretaria interessada, na forma e condições previstas no
Anexo VII do Edital de Pregão Eletrônico nº ...../2019 da CONTRATANTE e proposta apresentada
pela CONTRATADA, no prazo máximo de ............... dias a partir do recebimento do
Pedido/Autorização de Fornecimento;
5.2.1 O atraso na entrega sujeitará a licitante vencedora à rescisão contratual, sem prejuízo
da aplicação de penalidade, quando cabível, sendo convocados os demais licitantes
obedecendo-se a ordem de classificação.
5.3 Aceitar as alterações que se fizerem necessárias, conforme disposto no Artigo 65 da Lei nº
8.666/93.
5.4 Não transferir, no todo ou em parte, o objeto deste contrato, sem prévia e expressa
anuência da CONTRATANTE;
5.5 Responsabilizar-se pela entrega dos produtos inclusive no que se referir a não observância
da legislação em vigor.
5.6 Reparar ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, os vícios resultantes da má
execução do objeto deste contrato.
5.7 Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega dos produtos objeto deste
contrato, inclusive no que se referir à qualidade dos recursos materiais empregados.
5.8 Responder integralmente, por quaisquer perdas e danos que vier a causar ao Município de
Mirassol D’Oeste - MT ou à terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou
dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que
estiver sujeitas.
5.9 Entregar os materiais com todos os recursos para sua utilização;
5.10 Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do
fornecimento dos produtos, tais como: salários, seguros de acidente, taxas, impostos e
contribuições, indenizações, encargos trabalhistas, acidentes de trabalho.
5.11 A CONTRATADA deverá:
a) comunicar a contratante por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
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esclarecimentos que julgar necessário, que impeça o cumprimento das obrigações deste
contrato, em especial ao descumprimento da entrega do produto solicitado, que deverá ser
solucionado imediatamente, salvo motivo de força maior que deverá ser comprovado.
b) Manter contato com a CONTRATANTE sobre quaisquer assuntos relativos à entrega dos
produtos objeto deste contrato, sempre por escrito, ressalvados os entendimentos verbais
determinados pela urgência de cada caso;
c) Estabelecer normas e procedimentos, em conjunto com a CONTRATANTE, para o fluxo
operacional da entrega dos produtos objeto deste CONTRATO;
d) a Contratada não efetuará a entrega do produto sem requisição formal expedida pela
CONTRATANTE.
CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR CONTRATUAL
6.1. O valor global para a execução do contrato até ... de .............. de 2019, para aquisição dos
produtos licitados é de R$........................... .
CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1 As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos
recursos específicos consignados no orçamento, distribuídos da seguinte forma:
........................
CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO
8.1. O pagamento será efetuado mensalmente em até 20 (vinte) dias da apresentação da
Nota Fiscal Eletrônica/Fatura, contendo a descrição dos materiais entregues, devidamente
atestada por funcionário designado pela Contratante.
8.2. Nenhum pagamento será efetuado a contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou
inadimplemento contratual.
8.3. O pagamento poderá ser efetuado através de depósito em qualquer agência da rede
bancária, para crédito em conta corrente de titularidade da contratada ou atraves de sistema
de transferência de ordem de pagamento on line.
8.4. O pagamento somente será efetuado mediante:
a) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede
da contratada, através de Certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro
do prazo de validade expresso na própria certidão;
b) prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
c) prova de situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social;
c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual.(ICMS E IPVA)
8.5. O não cumprimento do previsto no CONTRATO permitirá à Contratante a retenção do
valor da fatura até que seja sanada a irregularidade.
8.6. A empresa contratada arcará com todos os custos referentes à mão-de-obra direta e/ou
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indireta, acrescidos de todos os encargos sociais e obrigações de ordem trabalhista, recursos
materiais de informática, transporte, seguros de qualquer natureza, perdas eventuais,
despesas administrativas, tributos e demais encargos necessários à entrega dos produtos
objeto deste CONTRATO.
CLÁUSULA NONA – DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO OBJETO
9.1 Os valores são fixos e irreajustáveis.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
10.1. A fiscalização da entrega dos produtos será exercida por um representante da
CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do
objeto do presente contrato. (art. 67 da Lei nº 8.666/93).
10.2. A Fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitório, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorrência desta, não implica co-responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus
agentes e prepostos (art. 70 da Lei nº 8.666/93).
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO
11.1. A inexecução total ou parcial do CONTRATO enseja a sua rescisão, e ficará o contrato
rescindido de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial,
se houver ocorrência de uma das situações prescritas nos artigos 77, 78, 79, 80 e seguintes da
Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.
11.2. O presente CONTRATO poderá, ainda, ser rescindido por ato unilateral da Administração,
por acordo entre as partes, desde que haja conveniência da Administração, desde que
justificado, a qualquer tempo, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, ou ainda judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. Atraso por parte da CONTRATADA na assinatura do contrato e a não apresentação da
situação regular na forma exigida nas alíneas a, b e c do Item 8.4 do Contrato, incidirá na
aplicação da multa de 0,5 % (zero vírgula cinco por cento) ao dia, sobre o valor adjudicado,
sendo que, se a situação perdurar até o 11º dia, será caracterizado inexecução total da
obrigação.
12.2. 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, a Prefeitura Municipal de Mirassol D’Oeste
poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada, multa de até 10% (dez por
cento) sobre o valor total adjudicado.
12.2.1. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de Mirassol D’Oeste, por prazo de até 2 (dois) anos, e,
12.2.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
12.2.3. 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 a Prefeitura Municipal de Mirassol D’Oeste pelo prazo de até cinco anos
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e, se for o caso, será descredenciada do Cadastro Geral de Fornecedores por igual período,
sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei.
12.3. 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 da Prefeitura Municipal de Mirassol D’Oeste, serlhe-á concedido o prazo de 5 (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 a Prefeitura Municipal de Mirassol D’Oeste proceder a cobrança judicial da
multa.
12.4. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos
eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar a Prefeitura Municipal
de Mirassol D’Oeste.
12.5. Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao
cancelamento de sua inscrição no Cadastro Geral de Fornecedores, e, no que couber, às
demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.
12.6. As sanções de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de
contratar com a Prefeitura Municipal de Mirassol D’Oeste, e declaração de inidoneidade para
licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante vencedora
concomitantemente com as de multa, que poderão ser descontadas dos pagamentos a serem
efetuados ou cobradas judicialmente.
12.7. A multa prevista no Item 12.1 tem caráter de sanção e será cobrada por compensação
financeira dos créditos que a contratada tiver a receber.
12.8. Das decisões proferidas pela Administração cabem:
a) Recurso por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos casos previstos no art. 109, § 4º
da Lei Federal nº 8.666/93;
b) Representação a Prefeitura Municipal de Mirassol D’Oeste, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a
contar da intimação da decisão relacionada com o objeto do Contrato, de que não caiba recurso
hierárquico.
c) Pedido de reconsideração da Decisão da Prefeitura Municipal de Mirassol D’Oeste nos casos
de declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, no prazo de
10 (dez) dias úteis a contar da intimação do ato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VALIDADE E EFICÁCIA.
13.1. Incumbirá a CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato e de
seus eventuais aditivos no "Diário Oficial", que é condição indispensável para sua eficácia, até o
quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias
daquela data.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
14.1. Fica eleito o foro da cidade de Mirassol D’Oeste, como competente para dirimir quaisquer
questões oriundas do presente instrumento, com exclusão de qualquer outro por mais
privilegiado que seja.
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14.2. Os casos omissos serão resolvidos amigavelmente entre as partes e em observância a
legislação pertinente. E por estarem justos e contratados, CONTRATANTE E CONTRATADA,
mutuamente assinam o presente instrumento contratual em 05 (cinco) vias de igual teor para
todos os efeitos legais, na presença de 02 (duas) testemunhas idôneas e civilmente capazes.
MIRASSOL D’OESTE – MT, ........ de ................................. de 2019.

CONTRATANTE

CONTRATADA

____________________________________ ________________________________
PREF. MUN. DE MIRASSOL D’OESTE
TESTEMUNHAS
_____________________________________ _______________________________
NOME:
NOME:
RG:
RG:
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ANEXO V
MINUTA DE PROPOSTA DE PREÇOS (READEQUADA)
PREGÃO ELETRÔNICO N. 05/2019
MENOR PREÇO POR ITEM

Proponente: _______________________________________________________
Endereço: _________________________________________________________
_____________Bairro: _______________________________________________
CEP: ____________Cidade_______________________________Estado_____
Telefone: ______________________ Fax: ______________________________
ITEM …..................
Item código

Descrição

Quantidade Marca

Preço
Valor
Unitário Total

01
02
TOTAL GERAL>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
VALOR TOTAL POR EXTENSO
Declaro que nos preços apresentados nesta proposta, estão inclusos os custos de despesas,
tais como: despesas com frete, transporte, custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa
administrativa, serviços, encargos sociais e trabalhistas, e outros necessários ao cumprimento
integral do objeto deste Edital.
Estando de acordo com os Termos do Ato convocatório e com a Legislação nele Indicada,
propomos os valores com validade da proposta de 90 dias, com pagamento através do
banco______agencia
n°
|______,
C/C
n°
________,
na
cidade
de
_________________________-MT.
____________________ -MT, _______,de ___________de 2019.

Representante Legal
RG nº
CPF nº
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ANEXO VI
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE-MT
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº............./2019
DO PREGÃO ELETRONICO Nº ........../2019

No dia .................. de 2019, o MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’ OESTE, ESTADO DE MATO
GROSSO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua ................, nesta
cidade, inscrito no CNPJ/MF 03.755.477/0001-75, representado neste ato pelo Prefeito em
exercício FRANSUELO FERRAI DOS SANTOS, RG nº .......... e CPF nº......., brasileiro,
casado, neste ato denominado simplesmente ORGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE
PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO ELETRONICO N......../2019, nas cláusulas e
condições constantes deste instrumento convocatório da licitação supracitada, e a respectiva
homologação, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta
ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s),
atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro
de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual CONTRATAÇÃO DE
...................................................................., especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de
Referência, anexo do edital de Pregão Eletrônico nº ................/2019, que é parte integrante
desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. O preço registrado, para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s)
da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Item Código
.....

NOME DA EMPRESA:
Descrição do Produto/Serviço

........... CONTRATACAO DE
..........................................................
....
Total do Proponente

Unidade

Quantida
Valor
de Unitário
........ ...........

Valor
Total
..........

.............
.....

3. VALIDADE DA ATA
3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da data da
HOMOLOGAÇÃO não podendo ser prorrogada.
4. REVISÃO E CANCELAMENTO
4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços
registrados nesta Ata.
4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à
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Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
4.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução
dos preços aos valores praticados pelo mercado.
4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade.
4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
4.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados; e
4.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
4.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação
mais vantajosa.
4.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
4.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
4.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
4.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou
4.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
4.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1, 4.7.2, 4.7.3 e 4.7.4
será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.
4.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente
de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados e justificados:
4.9.1.por razão de interesse público; ou
4.9.2. a pedido do fornecedor.
5. CONDIÇÕES GERAIS
5.1. As condições gerais do fornecimento, especificações técnicas, prazos para entrega,
recebimento do objeto, obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e
demais condições do ajuste, encontram-se descritas em cláusulas específicas do Edital, e no
anexo Termo de Referência.
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5.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93
5.3. A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas
partes:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE-MT
03.755.477/0001-75
____________________________________
Representante:
CPFRGEmpresa:
CNPJ:
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ANEXO VII
TERMO DE REFERENCIA – PREGÃO ELETRÔNICO N. 05/2019
1. JUSTIFICATIVA
1.1 REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO:
A pretendida aquisição se faz necessária para atendimento das Oficina de Artesanato destinado
ao Centro de Atenção Psicossocial.
Justifica-se à aquisição dos materiais conforme solicitação da Secretaria de Desenvolvimento
Social que visa atender as Oficinas de Artesanato que tem como objetivo interligar o trabalho,
a criação, a produção estética e cultural e o lazer social, permitindo o convívio com a diferença
que marca a experiência solitária do adoecer psíquico.
2. PRAZOS:
2.1 O prazo para entrega do material solicitado é de no máximo, 10 (dez) dias a contar do
recebimento da Ordem de Fornecimento/Pré-Empenho pela empresa. Caso o prazo não seja
cumprido causando transtornos e atrasos às atividades do Município, o mesmo poderá notificar
a empresa vencedora e convocar a segunda colocada.
2.1.1 Ultrapassado pela licitante vencedora o prazo acima, o atraso será considerado
descumprimento de prazo contratual, ensejando a desclassificação da mesma e a convocação
da segunda colocada para entrega do objeto, sem prejuízo de aplicação das penalidades
cabíveis à primeira colocada.
2.1.2 Caso o atraso seja justificado por escrito antes do término do prazo e a justificativa seja
acatada, haverá uma tolerância de 05 (cinco) dias úteis para a entrega.
2.1.3 Não sendo acatada a justificativa ou ultrapassado o prazo, o Município procederá da
forma prevista no item 2.1.1.
2.2 A licitante vencedora não poderá efetuar a entrega dos produtos sem o recebimento do
Pedido de Empenho expedido pela Secretaria solicitante.
3. ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS:
3.1 As licitantes deverão ofertar obrigatoriamente produtos em conformidade com o Edital e
seus anexos, primando pela qualidade dos mesmos para que atendam às necessidades do
Município quando de sua utilização, devendo ofertar todas as garantias que o fabricante
oferece.
3.2 Os produtos devem ser entregues no Almoxarifado da Prefeitura, Rua Antonio Tavares, nº
3310, Centro, em Mirassol D’Oeste/MT, quando solicitados.
3.3 A aceitação dos produtos não exclui, nem reduz a responsabilidade da empresa contratada
com relação à qualidade inferior ou defeitos apresentados que prejudiquem sua utilização.
3.4 Será recusado todo e qualquer produto que não atenda as especificações do Edital, as
descrições dos anexos, ou cuja marca seja divergente da ofertada na proposta, ou ainda que
apresente vícios ou defeitos, ainda que não aparentes, que inutilizem ou reduzam a
funcionalidade dos materiais.
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3.5 A licitante vencedora deverá providenciar a substituição imediata dos produtos, em caso
de recusa da Prefeitura, no prazo de até 10 (dez) dias a partir da comunicação feita por esta,
caso sejam constatadas as situações acima.
3.6 Os materiais a serem adquiridos de acordo com descrição contida no sistema são os abaixo
discriminados:
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PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310

CNPJ: 03755477/0001-75
Lista de Produtos

Page 1 of 2

Licitação: 000032/19 PREGÃO ELETRÔNICO
Item Código

Descrição do Produto/Serviço

Unidade

Quantidade

1

37

080.210.465 AGUARRAS - COMPOSTO SOLVENTE A BASE DE HIDROCARBONETOS
DEPETROLEO,, PARA SER UTILIZADO COMO SOLVENTE PARA TINTAS, EMBALADO
EM LATA DE 900 ML
083.015.317 AGULHA - ALUMINIO ANODIZADO, NUMERO 04 PARA CROCHE
083.015.427 AGULHA - DE ACO N. 10, PARA MAQUINA SEMI-INDUSTRIAL
083.015.425 AGULHA - DE ACO N. 16, PARA MAQUINA SEMI-INDUSTRIAL
083.015.426 AGULHA - DE ACO N.09, PARA MAQUINA SEMI-INDUSTRIAL
083.015.334 AGULHA - EM ACO INOX, DE PONTO RUSSO N° 10
083.015.358 AGULHA - EM ACO NIQUELADO,PARA BORDADO A MAO, Nº 20
083.015.359 AGULHA - EM ACO NIQUELADO,PARA BORDADO A MAO, Nº 22
083.015.360 AGULHA - EM ACO NIQUELADO,PARA BORDADO A MAO, Nº 24
083.015.328 AGULHA - EM ALUMINIO ANODIZADO, N. 02, PARA CROCHE
083.015.341 AGULHA - EM ALUMINIO, N° 3 PARA CROCHE
083.015.275 ALFINETE - EM ACO NIQUELADO 50G,DO TIPO ALFINETE DE CABECA, Nº 24.
083.015.272 ALFINETE - EM ACO,DO TIPO PRESILHA ALFINETE Nº 2
075.405.270 BARBANTE - DE ALGODAO CRU, COM 10 FIOS, ROLO 600GR, APROXIMADAMENTE
370 M
075.405.271 BARBANTE - DE ALGODAO CRU, COM 6 FIOS ROLO 400GR APROXIMADAMENTE 610
M
075.405.272 BARBANTE - DE ALGODAO CRU, COM 8 FIOS ROLO 400GR APROXIMADAMENTE 450
M
083.015.442 CARRETILHA - EM ALUMINIO,MARCAR O TECIDO,MANUAL
075.320.785 CAVALETE PARA QUADRO - DE MADEIRA TIPO CEDRO FORMATO TRIPE, MEDINDO
ALTURA 170 CM PROFUNDIDADE X 70 CM, ABERTURA DOS PES 64 CM, C/APOIO DE
TELA
075.005.646 COLA - COLA BRANCA 90G MARCA CARTEX, RAPIDA
075.005.712 COLA - DO TIPO ADESIVA A BASE DE PVA PARA UTILIZACAO DE COLAGEM EM
PORCELANA FRIA (BISCUIT), CONTENDO 1KG,DE SECAGEM RAPIDA
075.005.719 COLA - DO TIPO QUENTE, PARA PISTOLA, TAMANHO GRANDE,SECAGEM RAPIDA
075.005.718 COLA - DO TIPO QUENTE, PARA PISTOLA, TAMANHO PEQUENA,SECAGEM RAPIDA
075.005.702 COLA - LIQUIDA PARA TECIDO (TERMOLINA), NA COR BRANCA,SECAGEM RAPIDA,
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA
075.005.693 COLA - LIQUIDA PARA TECIDO, POTE COM 40ML, VARIAS CORES
083.015.173 FITA DECORATIVA - DE CETIM COMUM,Nº 2, COM 10M.
083.015.166 FITA DECORATIVA - EM CETIM, 100% POLIESTER, FACE SIMPLES, EM PEÇAS
MEDINDO 10M DE COMPRIMENTO POR 1CM DE LARGURA, EM CORES VARIADAS
083.015.445 FITA METRICA - CONFECCIONADA EM PLASTICO, COM COMPRIMENTO DE 1,5 M,
NUMERADA A CADA CM, ESCALA DE MM EM MM
075.320.896 FOLHA EM EVA - COOM GLITER, NAS CORES VARIADAS, CONFECCIONADA EM E.V.A.
(ESPUMA VINILICA ACETINADA), MEDINDO 900 X 1800 X 5 MM.
083.015.062 GIZ DE ALFAIATE - DE CARBONATO DE CAL, NA FORMA TRIANGULAR, EM CORES
DIVERSAS
083.010.108 LINHA - 100% ALGODAO, COM ESPESSURA DE ESPESSURA DE 3MM, EM CONE
MEDIO, CORES VARIADAS, PARA COSTURA
083.010.130 LINHA - 100% ALGODAO,COM ESPESSURA DE 1MM,CORES VARIADAS,BORDADO EM
ETAMINE
083.010.099 LINHA - EM 100% ALGODAO, COM ESPESSURA DE FIO NE 8/2, COM 1.000 METROS,
CORES DIVERSAS, PARA CROCHE
075.201.201 MARCADOR - PERMANENTE,CORPO EM PLASTICO,PONTA DE FELTRO,TINTA A BASE
DE ALCOOL,NA COR VERDE,ESPESSURA DE 8,00MM
075.301.504 MASSA PARA MODELAR - EM MASSA BISCUIT,EM CORES DIVERSAS
075.220.879 PAPEL COLOR SET - MEDINDO (48 X 66)CM,PESANDO 110GR,CORES VARIADAS
075.220.947 PAPEL GUACHE - CONFECCIONADO EM PAPEL CARTÃO GUACHE, NA COR
(DIVERSAS), MEDINDO (50 X 60)
093.010.062 PAPEL JORNAL - GRAMATURA DE 50G/M2 215X330MM PARDO

38
39
40
41
42
43
44
45

080.020.157
080.020.158
080.020.159
080.020.163
080.020.162
080.020.103
080.020.072
110.001.395

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

46
47

PINCEL - DE PELO NATURAL, DE MADEIRA, CHATO, N- 08
PINCEL - DE PELO NATURAL, DE MADEIRA, CHATO, N- 12
PINCEL - DE PELO NATURAL, DE MADEIRA, CHATO, N- 16
PINCEL - DE PELO NATURAL, DE MADEIRA, REDONDO, N- 06
PINCEL - DE PELO NATURAL, DE MADEIRA, REDONDO, N- 2
PINCEL - DE PELOS NATURAIS, DE MADEIRA, TAMANHO 4 POLEGADAS - CHATO
PINCEL - DE PELOS NATURAIS,, DE MADEIRA,LONGO, TAMANHO 0
TECIDO - TECIDO PARA VAGONITE, CONFECCIONADO EM 100% ALGODAO,
DIMENSOES DE 1 METRO DE LARGURA, UTILIZADO PARA BORDADOS
083.005.432 TECIDO - CETIM, ARMACAO 3/1, 100% CETIM, GRAMATURA APROXIMADAMENTE
247G/M2, RESISTENTE AO HIPOCLORITO E A MULTIPLAS LAVAGENS, LARGURA DE
1,00M, NA COR VERMELHA
083.005.835 TECIDO - CHITA ESTAMPADA,TEXTURA ENCORPADA E BOA APARENCIA,TELA
5X2,100% ALGODAO,PESANDO 230 A 240G/M2,PARA CONFECCAO DE

LITRO

10

UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
CAIXA 100
CAIXA 100
UNIDADE

15
20
20
20
20
20
20
20
15
15
10
10
80

UNIDADE

80

UNIDADE

80

UNIDADE
UNIDADE

20
10

CAIXA 10
FRASCO 1

5
70

EMBALAGEM 6
EMBALAGEM 6
FRASCO 500

100
100
48

EMBALAGEM 6
PECA 10
PECA 10

48
30
20

UNIDADE

40

UNIDADE

200

UNIDADE

40

ROLO

100

ROLO

150

ROLO

100

UNIDADE

15

POTE 500
PACOTE 20
UNIDADE

200
100
100

RESMA 500

100

UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
ROLO 50

20
20
20
20
20
20
20
5

METRO

200

METRO

150

PREFEITURA MUN. DE MIRASSOL DOESTE
RUA ANTONIO TAVARES, 3310

CNPJ: 03755477/0001-75
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Licitação: 000032/19 PREGÃO ELETRÔNICO
Item Código

Descrição do Produto/Serviço

Unidade

Quantidade

48
49
50
51

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

62

63

ROUPAS,LARGURA 1,60 M,ESTAMPADA
083.005.287 TECIDO - CHITAO ESTAMPADO,TEXTURA ENCORPADA E BOA APARENCIA,
TELA_2X1, 100% ALGODAO, PESANDO 230 A 240G/M2, PARA CONFECCAO DE
ROUPAS, LARGURA 1,60 M, ESTAMPADA
083.005.445 TECIDO - DE ALGODAO TIPO ESTAMPADO, TEXTURA ENCORPADA E DE BOA
APERENCIA, 100% ALGODAO, GRAMATURA 120G/M2, PARA COFECCAO DE
VESTUARIA EM GERAL, LARGURA: 1,60M, CORES VARIADAS
083.005.833 TECIDO - DO TIPO BORDADO INGLÊS COM 2,5 CM DE LARGURA, 100% ALGODAO
(CORES A ESCOLHA DO CONTRATANTE) PECA C/ 13,70 MT
083.005.834 TECIDO - DO TIPO BORDADO INGLES, 7 CENTIMETROS ALGODAO BRANCO COM
PASSA FITA BORDADO INGLÊS COM PASSA FITA REF. TL864315 (1) BRANCO ALT. 6,7
CENTIMETROS, PC.13,7 METROS, COMPOSICAO DA BASE 65% POLIESTER E 35%
ALGODAO. COMPOSICAO DO BORDADO: 100% POLIESTER.
083.005.724 TECIDO - JUTA P9,ENGOMADO,100% JUTA FIBRA NATURAL, LONGA, RESISTENTE E
100% BIODEGRADAVEL,50G,0,50X1,00,COLORIDO
083.005.512 TECIDO - TIPO ALGODAO,ARMACAO 2X1,COMPOSTO 100% ALGODAO,PESANDO
120G/M2,PARA PANO DE PRATO,LARGURA: 1,60M,CORES VARIADAS
083.005.832 TECIDO - TIPO XADREZ, ELA DIVERSOS VASADOS, COMPOSTO DE 100% ALGODAO,
PARA BORDAR, LARGURA DE 1,40M, CORES VARIADAS.
075.320.776 TELA DE PINTURA - DE ALGODAO, FIXADA EM CHASSI DE MADEIRA, MEDINDO
(30X40) CM
075.320.782 TELA DE PINTURA - DE ALGODAO, FIXADA EM CHASSI DE MADEIRA, MEDINDO (40 X
50) CM
083.015.128 TESOURA - DE USO GERAL PARA CORTE DE COSTURA,FORJADA, NIQUELADA E
ARO ALONGADO,CABO EM AÇO,COM 18 CM APROXIMADAMENTE,ACONDICIONADA
DE FORMA APROPRIADA.
080.210.097 TINTA - ACRILICA, NA COR VARIADA, PARA PINTURA DE TELA, ACONDICIONADA EM
BISNAGA
080.010.948 TINTA - CLAREADOR, NA COR INCOLOR, PARA SER UTILIZADA EM AMBIENTE
CLAREADOR, PARA PINTURA DE ARTESANATO, ACONDICIONADA EM TUBO
080.010.794 TINTA ACRILICA - TIPO ACRIPUFF, PARA UTILIZACAO EM TECIDO, COR PRATA,
ACONDICIONADA EM POTE DE 35,00ML
075.220.444 TINTA FOSCA PARA PINTURA DE TECIDO - COMPOSTA DE RESINA ACRILICA,
PRONTA PARA USO, UTILIZADA SOMENTE EM TECIDO EM FIBRAS DE ALGODAO,
APLICADA COM PINCEL OU ESPONJA, APLICACAO COM PINCEL, ACONDICIONADO
EM POTES CONTENDO TUBO COM 37ML, NA COR VARIADAS
075.220.501 TINTA METALICA PARA PINTURA DE TECIDO - COMPOSTA DE RESINA ACRILICA
DIMENSIONAL,SOLUVEL
EM
AGUA,PRONTA
PARA
USO
RESISTENTE
A
LAVAGEM,UTILIZADA SOMENTE PARA PINTURA EM TECIDO,APLICADA COM PINCEL
OU ESPONJA,ACONDICIONADO EM POTES CONTENDO 60ML DE FORMA
ADEQUADA,DIVERSAS CORES
080.210.454 VERNIZ - TIPO SECANTE (CECONTE DE COBALTO),PARA APLICAÇÃO EM TELAS DE
PINTURAS,EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS,NÃO ALTERA A TEXTURA ORIGINAL
APÓS A APLICAÇÃO

METRO

50

METRO

150

METRO

30

METRO

30

METRO

150

METRO

200

ROLO 50

10

UNIDADE

50

UNIDADE

50

UNIDADE

20

CAIXA 12

300

FRASCO 37

48

UNIDADE

100

UNIDADE

500

UNIDADE

100

FRASCO 250

30

