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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 – REGISTRO DE PREÇOS.
MODALIDADE:
TIPO DE JULGAMENTO:
DATA REALIZAÇÃO:
HORA DA SESSÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS
MENOR PREÇO POR ITEM
19/07/2017
09:00

LOCAL:

Sala de Licitações da Prefeitura Mun. de Porto Estrela

OBJETO:

Seleção da proposta mais vantajosa para o registro de
preços para futura e eventual aquisição de forma parcelada
de material de construção, Pintura e Ferramentais em Geral
conforme especificações constantes no Anexo I deste Edital.

ITEM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ÍNDICE.
TÓPICO
OBJETO
DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
DA APRESENTAÇAO DOS ENVELOPES
DAS PROPOSTAS DE PREÇO E SUA ABERTURA
DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
DA HABILITAÇÃO
DA IMPUGNAÇÃO
DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
DOS RECURSOS
DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS
DO CONTRATO
DA QUALIDADE
DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS OBJETOS
DA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA
DA RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO
DAS PENALIDADES
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

PÁGINA
02
02 – 03
03 – 05
05 – 06
06
07 – 10
10 – 12
12
12 – 13
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13
13 – 14
14
14
15 – 16
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18
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18
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Preâmbulo
O Município de Porto Estrela, Estado de Mato Grosso, através do seu prefeito
Municipal o Srº Eugênio Pelachim, no uso de suas atribuições, torna público, para o
conhecimento dos interessados, que o pregoeiro e equipe de apoio nomeados pela
portaria nº 001/2017, se reunirão com a finalidade de receber propostas e documentos de
habilitação, objetivando a seleção da proposta mais vantajosa para o registro de
preços para futura e eventual aquisição de forma parcelada de material de
construção, pintura e ferramentas em geral, conforme especificação constante no
Anexo I deste Edital, através de licitação, modalidade pregão presencial, menor preço por
ITEM, com fundamento na Lei Federal nº 10.520/02 de 17 de julho de 2002 e do Decreto
Municipal nº 020 de 25 de Março de 2010, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº
8.666/93, alterações posteriores, bem como, a Lei Complementar nº 123/06 e legislação
complementar vigente e pertinente à matéria, seguido da disputa de preço, e, após o
término, abertura do envelope de documentação de habilitação, mediante atendimento das
cláusulas e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos como segue:
1 DO OBJETO.
1.1 Constitui objeto da presente licitação, Seleção da proposta mais vantajosa
para o registro de preços para futura e eventual aquisição de forma parcelada de material de
construção, Pintura e Ferramentais em Geral conforme especificações constantes no Anexo I
deste Edital.
a) – As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento
convocatório e anexo, que dele fazem parte integrante.
b) – os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão
recebidos no endereço acima mencionado, na sessão púbica de processam-no do pregão
presencial após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do
certame.
c) – o município não se obriga a adquirir os itens relacionados dos licitantes
vencedores, nem nas quantidades indicadas no Anexo I, podendo, inclusive, realizar licitação
especifica para aquisição de um ou mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições,
o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do art. 15 §4 da Lei nº. 8.666/1993.
2 DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO.
2.1 Poderão participar deste Pregão as empresas que:
2.1.1 atendam a todas as exigências deste Edital, inclusive quanto à
documentação constante deste instrumento e seus anexos, bem como, as disposições
contidas na Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Federal n° 10.520/2002, Lei Complementar
nº 123/2006 e demais normas complementares, que disciplinam a presente licitação e
integrarão o ajuste correspondente;
2.1.2 As Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte, gozarão dos benefícios
previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, desde
VIB
2|P á g i n a

APROVADO PELO JURIDICO

Visto: _____________________

Página | 3

SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA
Departamento de Licitações e Contratos Administrativos.
CEP: 78.398-000 – Porto Estrela- MT
TELEFONE/FAX (065) 3384-1244
E-mail: licitacao@portoestrela.mt.gov.br

Departamento de Licitações e
Contratos Administrativos
FLS:________________________

RUBRIC.__________________

que apresente no credenciamento, a documentação solicitada no subitem 3.4 deste edital,
alíneas “a” e “b”, além de todos os outros documentos previstos neste edital;
2.1.3 o credenciamento do licitante como microempresa, empresa de pequeno
porte, somente será reconhecido pelo Pregoeiro, se a mesma comprovar tal situação jurídica,
na forma estabelecida nos subitens 3.4 deste Edital;
2.1.4 a não comprovação de enquadramento da empresa como ME, EPP, na
forma do estabelecido nos subitens 2.1.2 e 2.1.3 deste Edital, será caracterizado como
renúncia expressa e consciente, desobrigando o Pregoeiro, dos benefícios da Lei
Complementar nº 123/2006 aplicáveis ao presente certame;
2.1.5 a responsabilidade pelo enquadramento conforme previsto nos subitens
anteriores, é única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as consequências
legais que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo;
2.1.6 tenham objeto social pertinente e compatível com o objeto licitado.
2.2 SERÁ VEDADA A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS QUANDO:
2.2.1 estejam com o direito suspenso de licitar e contratar com a
Administração Pública, ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas;
2.2.2 reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias
entre si, ou ainda, qualquer que seja sua forma de constituição;
2.2.3 em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou
liquidação;
2.2.4 enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93;
2.2.5 estrangeiras que não funcionem no País.
2.3 Apresentar os envelopes separados e lacrados, os quais deverão conter,
respectivamente, a "PROPOSTA" (envelope nº 01) e "DOCUMENTAÇÃO" (envelope nº
02), inserindo, na parte externa, o nº do edital, modalidade, nome da empresa, data e hora da
realização do certame.
2.4 A participação nesta licitação implica:
2.4.1 – que a empresa e as pessoal que a representam leram este edital,
conhece e concorda plenamente com as instruções, deveres e direitos aqui descritos;
2.4.2 – conhecem a legislação desta modalidade de licitação, bem como aquelas
que indiretamente a regulam.
2.4.3 – tem plena ciência de que não cabe, após sua abertura, alegação de
desconhecimento de seus itens, das condições de fornecimento, pagamento, participação ou
questionamento quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes
deverão ler atentamente todo o edital, e demais documentos anexos.
3 DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
3.1 A licitante deverá apresentar-se, para credenciamento junto ao pregoeiro,
diretamente, por meio de seu representante legal, ou através de procurador regularmente
constituído, que devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no
procedimento licitatório, no interesse da representada.
3.2 O credenciamento far-se-á por um dos seguintes meios:
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3.2.1 Se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio
ou assemelhado, devendo apresentar:
3.2.1.1 cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor,
devidamente registrado;
3.2.1.2 documentos de eleição de seus administradores, em se tratando de
sociedade comercial ou de sociedade por ações;
3.2.1.3 inscrições do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em
exercício, no caso de sociedade civil;
3.2.1.4 decretos de autorização, no qual estejam expressos seus poderes
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática
de todos os demais atos inerentes ao certame.
3.2.1.5 registros comercial, se empresa individual.
3.2.1.6 Cópias dos documentos pessoais autenticadas ou poderá autenticar na
hora do certame mediante apresentação dos originais.
3.2.2 Se representada por procurador, deverá apresentar:
3.2.2.1 instrumentos público ou particular de procuração, com firma
reconhecida em Cartório, em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do
Código Civil, em especial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes
para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para
dar lance(s) em licitação pública; devendo igualmente identificar-se exibindo a carteira
de identidade ou outro documento equivalente; ou
3.2.2.2 cartas de credenciamento outorgado pelos representantes legais da
licitante, com firma reconhecida em Cartório, comprovando a existência dos necessários
poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao
certame, devendo igualmente identificar-se exibindo a carteira de identidade ou outro
documento equivalente.
3.2.2.3 Cópias dos documentos pessoais autenticadas ou poderá autenticar na
hora do certame mediante apresentação dos originais.
Observação 1: Em ambos os casos (3.2.2.1 e 3.2.2.2), o instrumento de
mandato deverá estar acompanhado do ato de investidura do outorgante como
representante legal da empresa.
3.3 Os licitantes deverão apresentar declaração dando ciência de que cumprem
plenamente os requisitos de habilitação, bem como a ciência e vinculação a todos os termos
da presente licitação, como condição para a participação no presente processo, conforme
disposto no inciso VII do art. 4º da Lei Federal nº 10.520/2002, de acordo com o modelo em
anexo (Anexo II).
3.4 O licitante Microempresa-ME, Empresa de Pequeno Porte-EPP que
desejar usufruir do regime diferenciado e ser favorecido com o que está
disciplinado na Lei Complementar nº 123/06, deverá apresentar a seguinte
documentação:
Quando Optante pelo Simples Nacional
a) Comprovante de opção obtido no sítio da Receita Federal;
b) Declaração que não se encontra em nenhuma das situações do § 4, art. 3º da
Lei Complementar Federal 123/2006.

VIB
4|P á g i n a

APROVADO PELO JURIDICO

Visto: _____________________

Página | 5

SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA
Departamento de Licitações e Contratos Administrativos.
CEP: 78.398-000 – Porto Estrela- MT
TELEFONE/FAX (065) 3384-1244
E-mail: licitacao@portoestrela.mt.gov.br

Departamento de Licitações e
Contratos Administrativos
FLS:________________________

RUBRIC.__________________

Quando não optante pelo Simples Nacional.
a) Certidão emitida pela Junta Comercial ou Cartório competente certificando a
situação da empresa de enquadramento ou reenquadramento de ME e EPP (IN/DNRC n.
103/2007).
b) Declaração que não se encontra em nenhuma das situações do § 4, art. 3º da
Lei Complementar Federal 123/2006.b) Declaração firmada pelo representante legal da
empresa, de não haver nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º
da Lei Complementar nº 123/06, Modelo no Anexo V
3.5 Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração ou de instrumento
particular, poderá representar mais de uma empresa no presente certame, sob pena de
exclusão sumária das representadas.
3.6 Os documentos supra referidos poderão ser apresentados no original ou
por qualquer processo de cópia reprográfica autenticada por cartório competente, por
servidor da Administração ou pela publicação em órgão da imprensa oficial, sendo retidos
pelo Pregoeiro para oportuna juntada ao processo administrativo pertinente a presente
licitação.
3.7 O representante da licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro
ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de
declarar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição de recursos,
enfim, para representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes “Proposta
de Preços” ou “Documentação” relativos a este Pregão. Neste caso, a licitante ficará excluída
da etapa de lances verbais, sendo mantido, porém, o seu preço apresentado na proposta
escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.
3.8 A documentação referente ao credenciamento de que trata o subitem
3.2, 3.3, 3.4, sub-itens e/ou alíneas, deverão ser apresentadas fora dos envelopes.
3.9 Todas as licitantes deverão entregar, no momento do
credenciamento, a DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE PLENAMENTO OS REQUISITOS DO
EDITAL, conforme o modelo anexo ao edital (ANEXO II)
4 DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES.
4.1 A PROPOSTA DE PREÇOS e os DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO deverão
ser apresentados no dia, hora e local designado para a realização do Pregão, quando assim
solicitado pelo Pregoeiro, em invólucros separados, indevassáveis, lacrados e rubricados
no fecho, que deverão conter os seguintes dizeres em sua face externa:
ENVELOPE Nº 001 – PROPOSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA
<RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA>
<CNPJ LICITANTE>
<ENDEREÇO COMPLETO DA LICITANTE>
<TELEFONE PARA CONTATO>
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017
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ENVELOPE Nº 002 – HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA
<RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA>
<CNPJ LICITANTE>
<ENDEREÇO COMPLETO DA LICITANTE>
<TELEFONE PARA CONTATO>
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017
4.2 Uma vez aberto o envelope Nº 001 de Proposta, não mais será aceita a
participação de nenhuma licitante retardatária.
5 DAS PROPOSTAS DE PREÇO E SUA ABERTURA.
5.1 A proposta de preços será apresentada preenchida por meio mecânico
e/ou eletrônico, em português, sem emendas, rasuras ou entrelinhas (sob pena de
desclassificação do item onde estes se apresentarem), assinada e identificada com a razão
social da licitante, observando as especificações de acordo com o objeto, contendo os
seguintes requisitos:
1- preço unitário e total por ITEM, de acordo com o objeto licitado,
discriminados em moeda corrente nacional, limitados a 02 (duas) casas decimais para os
centavos;
2- inclusão de todas as despesas que influam nos custos, tais como: despesas
com tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), frete,
obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e
todos os ônus diretos;
3- prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da
data da sessão deste certame;
4- o objeto ofertado deverá ser de acordo com edital e atender aos padrões
exigidos na legislação vigente.
5.2.1 Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em
desconformidade com este edital, bem como com preço superestimado ou inexequível.
5.3 Declarar expressamente que:
5.3.1 concorda com o prazo de entrega do objeto licitado, conforme edital;
5.3.2 concorda com o prazo de pagamento do objeto licitado;
5.3.3 assumirá inteira responsabilidade pela efetiva prestação/fornecimento
dos serviços do objeto licitado e efetuará de acordo com as especificações e instruções deste
Edital e seus anexos, estando adequado à legislação vigente.
5.4 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não
lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob a alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.
5.5 Casos os prazos estabelecidos neste Edital não estejam expressamente
indicados na proposta, os mesmos serão considerados como aceitos de forma tácita, para
efeitos de julgamento.
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5.6 Poderão ser admitidos, pelo pregoeiro, erros de natureza formal, desde que
não comprometam o interesse público e da Administração.
5.7 Não serão aceitos, em hipótese alguma, vantagens não previstas neste
Edital.
5.8 A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do
licitante, das condições estabelecidas nesta Edital e seus Anexos.
5.9 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e
exigências do presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissões, irregularidades
ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
5.10 As especificações não poderão ser alteradas, sob pena de desclassificação;
6. – Para todos os itens deverá ser informada a marca ofertada, sob pena de
desclassificação da licitante do Item.
a - A seleção das marcas a serem ofertadas para a formação das propostas, por
parte dos fornecedores deve seguir:
a.1) As Quantidades e especificações técnicas e MARCAS sugeridas no Anexo I,
para tanto colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos e recebimento de
amostras de materiais que por ventura o licitante oferte produtos com MARCAS
DIFERENTES a indicação do anexo I, com o objetivo de comprovarmos sua qualidade ou
desempenho.
a.1.1) As amostras poderão ser enviadas até o 2º (segundo) dia útil anterior à
data de abertura do certame, juntamente com LAUDO EXPEDIDO POR LABORATÓIO OU
INSTITUTO IDÔNEO, aferindo que seu desempenho, qualidade e/ou produtividade é
compatível com a marca sugerida (TCU, Acórdão 2.300/2007, Plenário, Rel. Min. Aroldo
Cedraz, DOU 05/11/2007).
a.2) Após a análise da amostra é de inteira responsabilidade da proponente a
retirada dos mesmo no prazo máximo de 30(Trinta) dias, prazo no qual será
inutilizado/descartado caso não haja a retirada.
b) será desclassificada do item nas seguintes hipóteses:
c.1- licitante que cotar itens com marcas não indicado neste edital, sem que
haja aprovação da amostra enviada afim de constatar sua qualidade.
c.2 – a licitante que enviar amostras, sem o laudo de laboratório ou instituto
idôneo aferindo seu desempenho, qualidade e/ou produtividade.
c.3- licitante que cotar itens com qualidade inferior às marcas sugeridas.
6 DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS.
6.1 O pregão realizar-se-á de acordo com a legislação vigente, as disposições já
consignadas no presente edital e as que seguem:
6.1.1 a sessão para recebimento e para abertura dos envelopes contendo a
Proposta de Preços de interesse do licitante e os documentos que a instruírem, será pública,
dirigida por um Pregoeiro e equipe de apoio e realizada de acordo com a Lei Federal n°
10.520/2002 e em conformidade com este Edital e seus Anexos, sendo realizada no
local, data e horário indicados no preâmbulo deste Edital;
6.1.2 declarada aberta a sessão pública do pregão presencial, serão convidados
os representantes das empresas que se fizerem presentes para apresentarem junto à mesa
os documentos necessários ao credenciamento e/ou representação, na forma do item 3
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deste edital, os quais poderão ser vistos e conferidos por todos os participantes e,
necessariamente, rubricados;
6.1.3 em seguida serão anunciadas as empresas legalmente representadas,
devendo as mesmas efetuar a entrega dos envelopes com as propostas de preços e de
documentos para habilitação, apresentados na forma do item 4;
6.1.4 após a entrega dos envelopes não cabe desistência de proposta, salvo
motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro;
6.1.5 dando continuidade aos trabalhos, o Pregoeiro procederá a abertura dos
envelopes contendo as Propostas de Preços, e escolherá aquela que apresentar o MENOR
PREÇO POR ITEM, e classificará aquelas cuja variação situar-se no limite de até 10% (dez
por cento) acima do menor preço do item ou, em não havendo pelo menos 3(três) propostas
naquelas condições, o pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o
máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que
sejam os preços oferecidos nas propostas escritas;
6.1.6 a análise de todas as propostas apresentadas quanto à sua conformidade
com as exigências do Edital, procedendo-se a desclassificação daquelas desconformes, de
forma a definir aquelas que se encontram aptas para a fase de lances verbais. Na análise
das propostas, o Pregoeiro poderá utilizar-se da ajuda da Equipe de Apoio e de
representantes do Setor/Seção interessado na contratação, determinando, inclusive, a
suspensão temporária da reunião, para analisar mais detalhadamente o conteúdo das
propostas;
6.1.7 serão desclassificadas as propostas que:
a) não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos;
b) sejam omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas;
c) apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;
d) contiverem opções de preços alternativos;
e) se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não
atenderem aos requisitos do item 5;
f) apresentarem preços manifestamente inexequíveis.
6.1.8 as demais propostas serão classificadas provisoriamente em ordem
crescente de preços;
6.1.9 havendo empate nos preços ofertados nas propostas escritas, será
realizado sorteio para fins da classificação;
6.1.10 definida a classificação provisória, por Item, será registrada na ata da
sessão pública o resumo das ocorrências até então havidas, consignando-se o rol de
empresas participantes de cada item; preços ofertados, propostas eventualmente
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desclassificadas com a fundamentação legal para sua desclassificação e a ordem de
classificação provisória, registrada através de planilha;
6.1.11 o Pregoeiro iniciará a fase de lances verbais, os quais serão formulados
pelos proponentes de forma sucessiva, em valores numéricos distintos e decrescentes, a
partir do autor da proposta classificada em último lugar, registrados em planilhas,
observando o que segue:
a) as rodadas de lances verbais serão repetidas quantas vezes forem
necessárias, até que se obtenha um preço compatível com o mercado;
b) o lance inicial deverá sempre ser de menor valor em comparação com o de
menor preço ofertado, e a partir de então o lance de menor valor da rodada em andamento;
c) dada a palavra, a licitante, disporá de até 05 (Cinco) minutos para
apresentar nova proposta, obedecida a ordem prevista nos subitens 6.1.5 c/c 6.1.11;
d) a diferença entre cada lance será definida pelo pregoeiro na sessão pública.
6.1.12 a desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo
Pregoeiro, implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do
último preço ofertado para efeito de ordenação das propostas;
6.1.13 não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a
proponente desistente as penalidades constantes neste edital;
6.1.14 o pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante que ofertou o
menor preço, para que seja obtido preço melhor;
6.1.15 caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a
conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a
contratação, podendo o Pregoeiro negociar diretamente com a proponente para que seja
obtido preço melhor;
6.1.16 o encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo
pregoeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances;
6.1.17 encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo
com o menor preço apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de
venda pelo valor mais baixo, comparando-a com os valores consignados em planilha de
custos, decidindo, motivadamente, a respeito;
6.1.18 sendo aceitável a proposta classificada em primeiro lugar para o
referido item, será verificado o atendimento das condições habilita tórias do vencedor,
mediante abertura do respectivo envelope de documentação, na forma do item 7 deste
Edital;
6.1.19 constatando-se o atendimento pleno das exigências fixadas no edital, a
licitante classificada e habilitada, será(ao) declarada(s) vencedora(s) do certame a(s)
p r o p o s t a (s) d e MENOR
PREÇO POR ITEM,
abrindo-se, neste momento, a
oportunidade para manifestação da intenção de interpor recurso às licitantes. Na ausência
de recursos, após a declaração da vencedora pelo Pregoeiro, o processo será encaminhado
imediatamente à autoridade competente, para adjudicação e homologação do certame a seu
critério;
6.1.20 estando a documentação de habilitação incompleta e/ou incorreta e/ou
contrariando qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará a
proponente inabilitada;
VIB
9|P á g i n a

APROVADO PELO JURIDICO

Visto: _____________________

Página | 10

SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA
Departamento de Licitações e Contratos Administrativos.
CEP: 78.398-000 – Porto Estrela- MT
TELEFONE/FAX (065) 3384-1244
E-mail: licitacao@portoestrela.mt.gov.br

Departamento de Licitações e
Contratos Administrativos
FLS:________________________

RUBRIC.__________________

6.1.21 sendo considerada inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro prosseguirá na abertura do envelope de
documentação de habilitação da proponente classificada em segundo lugar e, assim
sucessivamente, se for o caso, até a habilitação de uma empresa classificada, sem prejuízo de
nova análise e negociação dos preços ofertados;
6.1.22 na hipótese de inabilitação de todos os licitantes que participaram da
disputa verbal, poderá ser convocada nova sessão competitiva, com os classificados
remanescentes;
6.1.23 decididos os recursos eventualmente interpostos, observados os
trâmites legais, será adjudicado o objeto da licitação à licitante vencedora de cada item e
homologado o certame;
6.1.24 os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação das
licitantes desclassificadas, bem como, os envelopes das licitantes classificadas, não
declaradas vencedoras do certame, permanecerão sob custódia do Pregoeiro, pelo prazo de
30(trinta) dias, da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele
período, no prazo de 5(cinco) dias ou até o recebimento definitivo do objeto ora licitado.
Esgotado o prazo o envelope será inutilizado;
6.1.25 da sessão pública deste pregão, será filmada caso o pregoeiro e equipe
de apoio julgue necessário e lavrar-se-á ata circunstanciada, onde serão registrados todos os
atos praticados, especialmente o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e
verbais apresentadas, na ordem de classificação, a análise da documentação exigida para
habilitação, recursos interpostos, a qual, após lida, será assinada pelo Pregoeiro, demais
membros da Equipe de Apoio e pelas licitantes presentes;
6.1.26 caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada
nova data para continuação dos trabalhos, ficando automaticamente intimadas as licitantes
presentes.
6.2 No caso de participação de licitante que detenha a condição de
microempresa, empresa de pequeno porte, serão observados os seguintes critérios, nos
termos da Lei Complementar nº 123/06.
a) será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação
para as microempresas, empresas de pequeno porte. (Entende-se por empate aquelas
situações em que as propostas apresentadas pelas mesmas sejam iguais ou até 5% (cinco por
cento) superiores a proposta de menor valor apresentada por empresa que não estiver
a m p a r a d a na lei complementar nº 123/06);
b) a microempresa, empresa de pequeno porte, detentora da proposta de
menor valor, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos, após a notificação por parte do
Pregoeiro, poderá apresentar, nova proposta de preço, inferior àquela considerada, até
então, de menor preço, situação em que será considerada vencedora do certame;
c) não ocorrendo a contratação da microempresa, empresa de pequeno porte,
na forma da alínea anterior, serão convocadas as MEs, EPPs remanescentes, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito;
d) no caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas,
empresas de pequeno porte que se enquadrem no disposto na alínea “b”, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor
oferta;
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e) na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea “b”, o
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
6.3 O disposto no subitem 6.2 e alíneas, deste edital, não se aplica às hipóteses
em que a proposta de menor valor tiver sido apresentada por microempresa, empresa de
pequeno porte.
7 DA HABILITAÇÃO.
7.1 Para fins de habilitação neste Pregão, o licitante deverá apresentar, no
ENVELOPE Nº. 02 os seguintes documentos:
a) Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documentos
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
b) Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.

proprietário;

7.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual e cédula de identidade do

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;
c) documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de
sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste
subitem;
d) ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de
Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em
exercício;
e) decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, quando a atividade o exigir.
f) Cópia dos Documentos Pessoais dos sócios proprietários ou diretor no caso
de sociedade.
g) certidão negativa de falência e recuperação judicial
7.2.1 - Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "e" deste sub-item
não precisarão constar do envelope “documentos de habilitação", se tiverem sido
apresentados para o credenciamento neste Pregão.
7.3 REGULARIDADE FISCAL.
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério
da Fazenda (CNPJ);
b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede da
licitante;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, do
domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente (Distrito Federal ou Territórios), na forma
da lei, compreendendo os seguintes documentos:
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c.1) Certidão de Regularidade de Tributos Federais, Dívida Ativa Federal
e Contribuições Previdenciárias, administrados pela Secretaria da Receita Federal (certidão
conjunta);
c.2) Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual (certidão
negativa de tributos);
c.3) Certidão de Regularidade com a Fazenda Municipal (IPTU, ISSQN,
ITBI, Taxas e Contribuições);
d) - Certificado atualizado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço - FGTS.
e) – Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), nos termos do Título VIIA da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio
de 1943.
f) – Alvará de Funcionamento, expedido pela Prefeitura Municipal do Município
cede do licitante.
7.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a)
Declaração, de que terá a disponibilidade, caso venha a vencer o
certame, realizará a entrega dos itens nos prazos e/ou condições previstas em edital e termo
de referência, Modelo anexo VII
b)
Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pela representante
legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar
com a administração. Modelo anexo VIII.
d. 1) – No caso de microempresa e empresa de pequeno porte que, nos termos
da Lei Complementar n. 123/2006, possuir alguma restrição na documentação referente a
regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na supracitada declaração.
c)
– Declaração (em papel timbrado da empresa) expressa firmada por seu
representante legal do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição
Federal, conforme modelo Anexo III;
7.5 Disposições gerais acerca da habilitação.
7.5.1 Os prazos máximos de validade das Certidões de Regularidade ou
Regularidade, caso não constem nas mesmas, serão de 30 (Trinta) dias a contar da data de
emissão.
7.5.2 Os documentos necessários à habilitação que poderão ser apresentados
em original, ou qualquer processo de cópia autenticada através de cartório competente, ou
ainda por servidor da Prefeitura Municipal de Porto Estrela a vista dos originais.
7.5.3 O pregoeiro, por sua iniciativa, ou através de membro de sua equipe de
apoio, poderá proceder a verificação da autenticidade de qualquer documento apresentado,
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através de consulta "ON LINE" a INTERNET, por ocasião da abertura do envelope
"documentação" do licitante vencedor.
7.5.4 A constatação, a qualquer tempo, de adulteração ou falsificação dos
documentos apresentados, ensejará aplicação da penalidade de suspensão temporária de
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de
até dois anos, bem como declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, pelo prazo de até 2 (dois) anos, independentemente das medidas
penais cabíveis.
7.5.5 As empresas licitantes estão obrigadas, no que diz respeito a habilitação
no certame, a apresentar toda a documentação supracitada, comprovando sua regularidade
perante os referidos órgãos, sendo que tais documentos deverão ser entregues
acondicionados em envelopes devidamente identificados.
7.5.5.1 – caso falte algum documento em que possa ser declarado na hora ou
retirados no momento da sessão via Internet, poderá ser feito pelo pregoeiro, desde que a
licitante concorde, pautado no bom censo e afim de evitar a exclusão da empresa na qual
apresentou a melhor proposta.
7.4.6 Aquele que ensejar declaração falsa, inclusive documentos, ou que dela
tenha conhecimento, nos termos do artigo 299 do Código Penal, ficará sujeito às penas de
reclusão, de um a cinco anos, se o documento é público, e reclusão de um a Três anos, e
multa, se o documento é particular, independente da penalidade estabelecida no artigo 7º da
Lei Federal nº 10.520/02.
8 DA IMPUGNAÇÃO.
8.1 As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 2(dois)
dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas.
8.1.1 Caberá ao pregoeiro encaminhá-las à autoridade competente, que
decidirá no prazo de 24(vinte e quatro) horas.
8.1.2 Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova
data para realização do certame.
8.2 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de
participar deste Pregão.
8.3 Não serão reconhecidos as impugnações interpostas por fax ou e-mail e
aquelas com os respectivos prazos legais vencidos.
9 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
9.1 Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que
ofertar o menor preço será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
9.2 Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro
proclamará a vencedora e, a seguir, proporcionará as licitantes a oportunidade para
manifestarem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação
expressa, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recorrer por parte da
licitante.

VIB
13 | P á g i n a

APROVADO PELO JURIDICO

Visto: _____________________

Página | 14

SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA
Departamento de Licitações e Contratos Administrativos.
CEP: 78.398-000 – Porto Estrela- MT
TELEFONE/FAX (065) 3384-1244
E-mail: licitacao@portoestrela.mt.gov.br

Departamento de Licitações e
Contratos Administrativos
FLS:________________________

RUBRIC.__________________

10 DOS RECURSOS.
10.1 Tendo a licitante manifestado, motivadamente, na sessão pública do
pregão, a intenção de recorrer, esta terá o prazo de 03(três) dias corridos para a
apresentação das razões de recurso.
10.2 Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas,
bem como, o registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo,
manifestarem-se sobre as razões do recurso, no prazo de 03(três) dias corridos, após o
término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo.
10.3 A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação,
na sessão pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.
10.4 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela
que praticou o ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 5(cinco) dias úteis, reconsiderar
sua decisão ou fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser
proferida dentro do prazo de 5(cinco) dias úteis contados da subida do recurso, sob pena de
responsabilidade daquele que houver dado causa à demora.
10.5 As razões de recurso deverão ser protocolizadas, no prazo supra, junto ao
Setor de Licitações, sediado na Av. José Antônio de Faria nº 2035 - Centro - Porto Estrela-MT,
nos dias úteis, no horário das 7h às 17h. Os autos do processo permanecerão com vista
franqueada aos interessados, no Setor de Licitações.
10.6 Não serão reconhecidos os recursos interpostos por fax, e-mail e
aqueles com os respectivos prazos legais vencidos.
10.7 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
11 – DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS
11.1 - O valor que propôs o licitante vencedor será fixo e irreajustável, ressalvado o
disposto na alínea ‘d’ do inciso II do artigo 65 da Lei nº. 8666/93, desde que devidamente
comprovada tal situação.
11.2 – Para caracterização do desequilíbrio econômico financeiro do contrato deverá
ser observado a legislação tributária de qualquer esfera de governo que venha onerar o contratado
decorrente da majoração de alíquota de impostos ser criada pelos entes federativos durante a
vigência do contrato que prove o aumento da despesa do contratado.

12 DO CONTRATO.
12.1 Homologada a licitação, a Administração, a qualquer tempo, convocará o
vencedor para assinar um futuro contrato usando a ata, que deverá comparecer na
prefeitura de Porto Estrela para assinar em até 5 (cinco) dias uteis, sob pena de decair do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº
8.666/93.
12.2 O prazo de que trata o subitem anterior poderá ser prorrogado uma vez,
pelo mesmo período, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do
respectivo prazo.
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12.3 Se o convocado não assinar o contrato, o Pregoeiro poderá convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para nova negociação até chegar a
um vencedor ou recomendar a renovação da licitação independentemente da cominação
prevista no art. 81, da Lei Federal n°8.666/93 e disposições do edital.
12.4 O contrato deverá ser assinado junto a Setor de Licitações do Município
de Porto Estrela, pelo representante legal da empresa ou pessoa legalmente autorizada
através de procuração.
12.5 A Critério da administração o termo de contrato poderá ser substituído
por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa,
autorização de compra ou ordem de execução de serviço.
13 – DA QUALIDADE.

13.1 - Os produtos adquiridos deverão ser de qualidade inquestionável,
devendo estar em conformidade com a descrição mínima constante do Anexo I deste Edital,
estando ainda sujeitos a amplo teste de qualidade, reservando-se a Prefeitura Municipal de
Porto Estrela o direito de rejeitá-los no todo ou em parte, obrigando-se a empresa vencedora
a promover suas substituições sem qualquer ônus adicional, sujeitando-se a aplicação das
penalidades previstas.
14 – DAS CONDIÇOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO.

14.1 O objeto da presente licitação será recebido pelo responsável do
Almoxarifado Central ou quem lhe fizer às vezes.
14.2 Constatadas irregularidades no objeto contratual, o contratante poderá:
14.2.1 Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte,
determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades
cabíveis;
14.2.2 Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em
conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 03 (três) dias,
contados da notificação por escrito, mantidos os preços inicialmente contratados.
14.2.3 Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar
sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
14.2.4 Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em
conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados
da notificação por escrito, mantidos os preços inicialmente contratados.
14.3 Após a entrega do produto, caso esteja comprovado o não cumprimento
das especificações do mesmo, o município reserva–se o direito de substituí-lo, complementálo ou devolvê-los.
14.4 O recebimento do objeto dar-se-á de acordo com a solicitação da
respectiva Secretaria, especificadas no TERMO DE REFERÊNCIA.
15 DA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA.
A empresa vencedora obriga-se cumprir as obrigações constantes deste edital,
as relacionadas na minuta de contrato e ata de registro e preços sem prejuízo das
VIB
15 | P á g i n a

APROVADO PELO JURIDICO

Visto: _____________________

Página | 16

SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA
Departamento de Licitações e Contratos Administrativos.
CEP: 78.398-000 – Porto Estrela- MT
TELEFONE/FAX (065) 3384-1244
E-mail: licitacao@portoestrela.mt.gov.br

Departamento de Licitações e
Contratos Administrativos
FLS:________________________

RUBRIC.__________________

decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade e principalmente as
relacionadas a seguir:
a) prestar o dos produtos licitados conforme especificações deste edital e
seus anexos e em consonância com a proposta de preços, não sendo admitidas retificações
cancelamentos, quer que seja nos preços, quer seja nas condições estabelecidas;
b) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
c) providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades
apontadas pelo CONTRATANTE;
d) arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato;
e) arcar com todas as despesas com taxas, impostos ou quaisquer outros
acréscimos legais, que correrão por conta exclusiva da CONTRATADA;
f) responder, direta ou indiretamente, por quaisquer danos causados
ao CONTRATANTE ou a terceiros, por dolo ou culpa;
h) prestar o fornecimento dos produtos objeto licitado com qualidade, a
partir de sua ativação até o término do Contrato ou qualquer outro termo equivalente;
g) responsabilizar-se pelas obrigações trabalhistas ou previdenciárias,
decorrentes da relação empregatícia entre ela e seus prepostos e empregados que forem
designados para a execução do objeto licitado;
h) todas as despesas decorrentes para a efetiva prestação/fornecimento dos
produtos serão por conta da empresa vencedora.
h.1) os custos de fornecimento (transporte/frete), será de responsabilidade da
empresa.
i) a empresa vencedora é responsável pela aquisição e fornecimento de todos
os equipamentos de proteção individual –EPI’s, necessários para a proteção de seus
trabalhadores, observando as normais legais aplicáveis ao caso.
j) respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho,
previstas nas normas regulamentadoras pertinentes.
k) responsabilizar-se por todos e qualquer dano que causar ao órgão, ou a
terceiros, ainda que culposo praticado por seus prepostos, empregados ou mandatários, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela
contratante.
l) Responsabilizar-se por todo e qualquer tipo de atuação ou ação que venha a
sofrer em decorrência da prestação dos serviços em questão bem como pelos contratos de
trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais,
eximindo a esta instituição de qualquer solidariedade ou responsabilidade.
m) não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato, sem a devida
anuência da contratante;
n) Executar os serviços dentro do quantitativo estimado na tabela constante
neste instrumento.
o) Entregar os produtos solicitados no prazo máximo após a solicitação de
7(Sete) dias úteis.
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p) Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem,
nos termos do Art. 65, § 1º, da Lei Federal n. 8.666/93.
16 DA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO.
O Município obriga-se a cumprir as obrigações constantes deste edital,
relacionadas na minuta de contrato e sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos
e da natureza da atividade.
a. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das
obrigações a serem contratadas, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou
representantes da empresa nas dependências da Prefeitura Municipal;
b. Permitir ao pessoal da contratada, acesso ao local do fornecimento desde
que observadas às normas de segurança;
c. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no
fornecimento;
d. Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas neste edital,
garantindo a real disponibilidade financeira para a quitação de seus débitos frente à
empresa ora licitados;
e. Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e
condições estabelecidas neste instrumento;
f. Recusar os produtos ou devolvê-los nas seguintes hipóteses:
f.1. Que apresentarem vício de qualidade ou impropriedade para o uso;
f.2. Que possuírem nota fiscal com especificação e quantidade em desacordo
com presente edital;
g.3. Quando entregues em desacordo com as especificações dos requisitos
obrigatórios deste.
17 DAS PENALIDADES.
A aplicação de penalidade à licitante vencedora reger-se-á conforme o
estabelecido na Seção II do Capítulo IV - Das Sanções Administrativas da Lei Federal nº
8.666/93.
17.1 Caso a CONTRATADA se recuse a fornecer o produto constante do objeto,
conforme contratado, sem motivo justificado, ficará caracterizado o descumprimento total
da obrigação assumida, sendo-lhe aplicada, isoladamente ou cumulativamente:
a) advertência, por escrito;
b) multa;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
17.1.1 Caso a CONTRATADA não possa cumprir os prazos estipulados, deverá
apresentar justificativa por escrito, antes da ocorrência do evento, ficando a critério da
CONTRATANTE a sua aceitação.
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17.1.2 Se a fiscalização identificar irregularidades ou desconformidades
passíveis de saneamento, notificará a CONTRATADA para, em prazo determinado,
proceder às correções necessárias. Se, findo o prazo estabelecido pela fiscalização, as
irregularidades não forem sanadas, será considerado a inadimplência contratual.
17.1.3 A partir dessa data, considerar-se-á recusa, sendo-lhes aplicadas as
sanções de que trata o subitem 15.1, sem prejuízo da aplicação do contido no subitem 15.2.
17.1.4 A sanção de advertência será aplicada, por escrito, caso a inadimplência
ou irregularidade cometida pela CONTRATADA acarrete consequências no fornecimento do
objeto contratado.
17.1.5 Será aplicada multa de 0,5% sobre o valor total contratado, por dia de
atraso no fornecimento do objeto contratado, contados a partir do prazo estabelecido na
advertência escrita emitida pelo município, aplicada em dobro a partir do décimo dia de
atraso até o vigésimo dia, quando o Município poderá decidir pela continuidade da multa
ou rescisão contratual, aplicando-se na hipótese de rescisão apenas a multa prevista no
subitem 15.1.6 ou 15.1.7 infra, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais.
17.1.6 Multa de 8% (oito por cento), incidente sobre o valor do contrato, no
caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de
licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um ano).
17.1.7 Multa de 15% (quinze por cento) no caso de inexecução total do
contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de
contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois anos).
17.1.8 No caso de reincidência, ou em situações que causem significativos
transtornos, danos ou prejuízos à Administração, ocasiões em que o licitante apresentar
documentação falsa ou deixar de entregar documentação exigida para o certame, ensejar o
retardamento do fornecimento do objeto, não mantiver a proposta, não celebrar o
contrato ou instrumento equivalente, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportarse de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ser-lhe-á aplicada
sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo
de até dois anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
garantida a prévia defesa, sem prejuízos das multas previstas em edital e no contrato, e das
demais cominações legais.
17.1.9 Caracterizada situação grave, que evidencie dolo ou má-fé, será aplicada
ao licitante a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e, após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
17.2 As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações do Município
pela CONTRATADA, serão deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em conta
específica em favor da CONTRATANTE, ou cobrados judicialmente.
17.2.1 Se a CONTRATADA não tiver valores a receber do Município terá o
prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para recolhimento da multa na
forma estabelecida no subitem anterior.
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17.3 A aplicação de multas, bem com a rescisão do contrato, não impede
que o Município aplique à CONTRATADA as demais sanções previstas no subitem 15.1.
17.4 A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste edital ou no
contrato será precedida de processo administrativo, garantindo-se no mesmo à
CONTRATADA o direito da ampla defesa.
18 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão pela
dotação orçamentária da Prefeitura Municipal de Porto Estrela vigente no exercício
correspondente.
02.2005 – 3.3.90.30.00.00
03.2008 – 3.3.90.30.00.00
04.1009 – 3.3.90.30.00.00
04.1011 – 3.3.90.30.00.00
04.1012 – 3.3.90.30.00.00
04.2019 – 3.3.90.30.00.00
06.2046 – 3.3.90.30.00.00
06.2053 – 3.3.90.30.00.00
09.2012 – 3.3.90.30.00.00

Manutenção da Ouvidoria Municipal
Manter as Ativ. da Secr. e Dependências
Reformar e Ampliar Escola Municipal Izabel dos Santos Faria
Reformar e Ampliar Escola a Comunidade Vãozinho
Reformar e Ampliar Escolas Rurais
Manter as atividades do Ensino Infantil
Manter as atividades do CDCA e Conselho Tutelar
Manter as atividades da Assistência Social
Manutenção do Departamento de Água e Esgoto

19 DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.
19.1 O pagamento será realizado 15(QUINZE) dias após a emissão da nota
fiscal de serviços e conforme liberação da Secretaria de Administração e Finanças. O
pagamento será depositado na conta especifica do contratado.
19.2 Os recursos somente serão liberados para pagamentos após vistoria,
através de servidor designado, aprovar os serviços executados.
19.3 Na emissão da nota fiscal deverá conter o número do processo licitatório
e do contrato administrativo e deverão constar os dados bancários da empresa.
19.4 O objeto licitado será pago com recursos financeiros próprios do
Município e convenio/programa.
19.5 Não será efetuado qualquer pagamento à licitante vencedora enquanto
perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades ou
inadimplência contratual.
19.6 O Município somente atestará e liberará a Nota Fiscal para pagamento,
quando cumpridas, pela licitante vencedora, todas as condições pactuadas.
19.7 Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação
da despesa, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a licitante
vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento
iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação de novo documento fiscal,
não acarretando qualquer ônus ao Município.
20 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
20.1. Após homologação do resultado, a Prefeitura Municipal de Porto Estrela
do Estado de Mato Grosso convocará a licitante-adjudicatária para assinar a Ata de Registro
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de Preço no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da convocação formal, podendo ser
prorrogado uma única vez por igual prazo, desde que aceita a justificativa apresentada;
20.2. Como condição para assinatura do referido Instrumento, a adjudicatária
deverá manter-se nas mesmas condições de habilitação e qualificação exigidas no presente
Edital;
20.3. A recusa imotivada em assinar a Ata de Registro de Preço caracterizará o
descumprimento total da obrigação, sujeitando o inadimplente às penalidades previstas no
presente Edital, podendo a Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazo, desde que aceitas as condições propostas pela
primeira;
20.4. A vigência da Ata de Registro poderá ser de até 12 (doze) meses, não
podendo ser prorrogada nos termos do Decreto Federal nº 7.892/2013;
20.5. O resultado decorrente do processo licitatório, bem como o objeto,
direitos e deveres da adjudicatária, a forma de pagamento, o regime de execução, as formas
de reajuste e as sanções administrativas estarão consignados na Ata de Registro de Preço;
20.6. A adjudicatária, no ato da assinatura da Ata de Registro de Preço, deverá
atualizar todas as certidões de regularidade fiscal;
20.7. A eficácia da validade da Ata de Registro de Preço terá efeito a partir da
publicação.
20.8. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preço qualquer órgão ou entidade
da Administração Pública Estadual, mediante prévia consulta e decisão da Prefeitura
Municipal de Porto Estrela, respeitadas, no que couber, as condições e regras estabelecidas na
Lei 8.666/93, e Decreto Federal nº 7.892/2013 relativas à utilização do Sistema de Registro
de Preço.
20.9. O órgão/entidade da Administração Direta e Indireta que desejar aderir à
Ata deverá adequar sua estimativa de consumo ao registro de preços e encaminhá-las ao
órgão gerenciador, devendo ainda garantir que todos os atos inerentes ao procedimento de
sua inclusão estejam devidamente formalizados e aprovados pela autoridade competente,
nos termos do Decreto Federal n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013.
20.10. Caberá à Prefeitura Municipal de Porto Estrela verificar sobre a aceitação
ou não dos serviços aos órgãos aderentes à Ata, cuja resposta está condicionada ao não
prejuízo das obrigações anteriormente assumidas.
20.11. A Prefeitura será o órgão responsável pelos atos de controle e
administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação.
20.11.1. O gerenciamento da Ata de Registro, quanto ao aspecto operacional,
caberá ao setor indicado pela Prefeitura Municipal.
21 –DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
21.1. O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:
21.1.1. Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou
quando o contratado:
a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços:
b) não formalizar Contrato ou documento equivalente (artigo 62, da Lei
8.666/93) decorrente do Registro de Preço ou não retirar o instrumento equivalente não
prezo estabelecido, sem justificativa aceitável;
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c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior
aos praticados no mercado;
d) incorrer em inexecução total ou parcial do contrato ou documento
equivalente (artigo 62, da Lei 8.666/93) decorrente do registro de preços
21.1.2. Pelo signatário dos preços, quando, mediante solicitação formal e
expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento
as exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preço.
21.1.3. O cancelamento do registro de preços por parte da Administração,
assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade
competente.
21.1.4. O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação
de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo
particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima primeira deste
instrumento.
21.1.5. Da decisão da autoridade competente se dará conhecimento aos
signatários dos preços, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.
21.1.6. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do prestador
dos serviços, a comunicação será efetivada através de publicação na imprensa oficial,
considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subseqüente ao da
publicação.
21.1.7. A solicitação, pelo signatário dos preços registrados, de cancelamento do
valor do registro deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias,
instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e
decisão da Administração.
22 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
22.1 Ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior é facultado, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no
ato da sessão pública.
22.2 A simples participação na licitação implicará no conhecimento e aceitação
tácita das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
22.3 Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os
termos deste Edital.
22.4 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre as interessadas, sem comprometimento da segurança do
futuro contrato.
22.5 Fica assegurado à Prefeitura Municipal, o direito de, no interesse da
Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente
licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente, observado o
disposto no artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93.
22.6 Até a entrega do objeto licitado poderá a licitante vencedora ser excluída
da licitação, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções
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cabíveis, se a Prefeitura Municipal tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância
superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone sua
idoneidade ou capacidade técnica.
22.7 As decisões do Pregoeiro e da Autoridade Competente serão comunicadas
mediante publicação no mural oficial da Prefeitura Municipal, salvo com referência àquelas
que, lavradas em ata, puderem ser feitas diretamente aos representantes legais das licitantes
presentes ao evento, ou, ainda, por intermédio de ofício, desde que comprovado o seu
recebimento, principalmente, quanto ao resultado de:
a) julgamento deste Pregão;
b) recurso por ventura interposto.
20.8 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou
apresentação de quaisquer documentos relativos a esta licitação.
22.9 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
22.10 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 subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido,
desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
22.11 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos,
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos
em dias de expediente na Prefeitura Municipal.
22.12 Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes na
Lei Federal nº 10.520/2002 e na Lei Federal nº 8.666/1993.
22.13 Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar
reclamações ou recursos, assinar atas e contratos, os licitantes ou seus representantes
credenciados, o Pregoeiro e os membros da Equipe de Apoio.
22.14 Na eventualidade de ser apresentado algum documento em língua
estrangeira, deverá estar acompanhado da respectiva tradução para o idioma pátrio, feita
por tradutor público juramentado.
22.15 Quando todas as propostas forem desclassificadas ou todos os
proponentes forem inabilitados, a Administração poderá fixar a interessados, na forma do
Art. 48, § 3º da Lei Federal nº 8.666/93, prazo para apresentação de nova proposta e/ou
documentação, em Sessão Pública a ser definida pelo Pregoeiro.
22.16 O horário de referência do presente edital é o horário do Horário Local.
22.17 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não
possam ser dirimidas administrativamente, poderão ser processadas e julgadas no Foro da
Comarca de Barra do Bugres, MT, com exclusão de qualquer outro.
22.18 Maiores informações serão prestadas aos interessados, no horário
das 8h às 11h 45min. e das 13h 30min. às 17h, no Centro Administrativo do município de
Porto Estrela, no Setor de Licitações.
22.19 O Caderno de Licitação, composto de Edital e Anexos, poderá ser
retirado no Centro Administrativo do município de Porto Estrela ou via internet, no site do
Município: www.portoestrela.mt.gov.br
ou
requisitado
através
do
seguinte
e-mail: licitacoes@portoestrela.mt.gov.br.
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Departamento de Licitações e
Contratos Administrativos
FLS:________________________

RUBRIC.__________________

Porto Estrela, 07 de junho de 2017.
Roosevelt da Guia Ortega
Pregoeiro Municipal
ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA

1 - OBJETO:
1.1 – O presente Termo de Referência tem por objetivo a Seleção da proposta
mais vantajosa para o registro de preços para futura e eventual aquisição de forma parcelada
de material de construção, Pintura e Ferramentais em Geral conforme especificações
constantes no Anexo I deste Edital.
2 – PRODUTOS;
ITEM

DESCRIÇÃO

1

PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO
MISTA,
VENEZIANA
COM
POSTIGO
E
GRADE
QUADRICULADA, COM PINTURA
PRIMER DE PROTECAO, COM
GUARNICAO,
VIDROS
NAO
INCLUSOS

2

AÇO
CA-50
VERGALHADO

3
4
5

6

7

8

9
10

SUGESTÃO DE MARCAS

MED. QUANT.

MEDIA (R$)

VALOR
TOTAL(R$)

CÓD. TCE

UN

10

227634-8

KG

50

193611-5

ADAPTADOR 3/4 PEAD 20MM
SAIDA

UN

500

433935-5

ADAPTADOR 3/4 RL

UN

200

130482-8

UN

80

296967-0

KG

150

283175-9

M3

70

410905-8

KG

4.000

366509-7

UN

25

145280-0

UN

6

104415-0

8,0

MM

GERDAU - Com desempenho e
qualidade compatível, similar ou
equivalente, ou superior.

AKROS/TIGRE - Com
ADESIVO PLASTICO PARA PVC,
desempenho e qualidade
FRASCO COM 175 GR
compatível, similar ou equivalente,
ou superior.
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
VEDACIT - Com desempenho e
DE
PEGA
NORMAL
PARA
qualidade compatível, similar ou
ARGAMASSAS E CONCRETOS
equivalente, ou superior.
SEM ARMAÇÃO
AREIA
MEDIA
POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)
WEBER - Com desempenho e
ARGAMASSA COLANTE ACI PARA
qualidade compatível, similar,
CERAMICAS
equivalente, ou superior às marcas
sugeridas
DECA/CELITE
Com
BACIA
SANITARIA
(VASO)
desempenho
e
qualidade
C/CAIXA ACLOPADA DE LOUÇA
compatível, similar, equivalente,
BRANCA
ou superior às marcas sugeridas
BANCA/PIA
DE
AÇO
DECA/CELITE - Com
INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1
desempenho e qualidade

VIB
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CUBA CENTRAL, SEM VALVULA,
ESCORREDOR
DUBLO
DE
0,55X160M
BANCADA
DE
MARMORE
SINTETICO COM UMA CUBA
12X60CM
BATENTE/PORTAL/ADUELA/M
ARCO MACICO, E = 3CM, L=
13CM, 60CMX120 CM X 210 CM
EM
CEDRINHO/ANGELIM
COMERCIAL/EUCALIPTO/CURU
PIXA/PEROBA/CUMARU
OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO(NÃO
INCLUIR ALIZARES)

Departamento de Licitações e
Contratos Administrativos
FLS:________________________

RUBRIC.__________________

compatível, similar, equivalente,
ou superior às marcas sugeridas
UN

6

432293-2

JG

15

432276-2

UN

15

440988-4

UN

3.000

430230-3

UN

15

61422-0

M

70

156858-2

UN

40

237980-5

19

CADEADO SIMPLES EM LATAO
MACICO CROMADO, LARGURA
DE
25
MM,
HASTE
DE
AÇOTEMPERADO, CEMENTADO
(NÃO LONGA) C/ DUAS CHAVES

UN

15

18416-0

20

CADEADO SIMPLES EM LATAO
MACICO CROMADO, LARGURA
DE
35
MM,
HASTE
DE
AÇOTEMPERADO, CEMENTADO
(NÃO LONGA) C/ DUAS CHAVES

UN

15

17974-4

21

CAIBRO DE MADEIRA NAO
APARELHADA *6 X 6* CM,
MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

M

200

417966-8

22

CAIXA
DE
DESCARGA
DE
PLASTICO EXTERNA, DE 9 L,
PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO
INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE

UN

20

219453-8

23

CAIXA EM PVC 4 X 2 PARA
ELETRODUTO
FLEXIVEL
CORRUGADO

UN

40

48707-4

24

CAL VIRGEM COMUM
ARGAMASSAS (NBR 6453)

SAC
O

200

20228-2

M2

15

402869-4

SAC
O

300

7428-4

12

13

14
15
16
17

25
26

BATENTE/PORTAL/ADUELA/M
ARCO MACICO, E = 3CM, L=
13CM,
80CMX210
CM
EM
PINUS/TAUARI/VIROLA
OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO(NÃO
INCLUIR ALIZARES)
BLOCO CERAMICO (ALVENARIA
DE VEDAÇÃO) 8 FUROS DE
9X19X19CM
BROCHA
CABO
FLEXIVEL
SEÇAO
NOMINAL 2,5 MM2
CABO
FLEXIVEL
SEÇAO
NOMINAL 6 MM2

PARA

CARRINHO DE MÃO DE AÇO
CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU
COM CAMARA
CIMENTO
PORTLAND
COMPOSTO CP II-32 (SACO DE 50

AKROS/TIGRE
Com
desempenho
e
qualidade
compatível, similar ou equivalente,
ou superior.

ITAU - Com desempenho e
qualidade compatível, similar ou
equivalente, ou superior.

ITAU - Com desempenho e
qualidade compatível, similar ou

VIB
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KG)
27
28

29

30

31

34

35

36

37

38

39
40

41
42
43

44

FLS:________________________

RUBRIC.__________________

equivalente, ou superior.

COLHER DE PEDREIRO
CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA
AKROS/TIGRE - Com
BACIA SANITARIA AJUSTAVEL,
desempenho e qualidade
EM PLASTICO BRANCO, C/TUBO, compatível, similar ou equivalente,
CANOPLA E ESPUDE
ou superior.
CORRENTE DE ELO CURTO
COMUM
SOLDADA,
GALVANIZADA, ESPESSURA DO
ELO=1/2 (12,5 MM)
AKROS/TIGRE - Com
desempenho e qualidade
COTOVELO 3/4 RL
compatível, similar ou equivalente,
ou superior.
AKROS/TIGRE - Com
desempenho e qualidade
COTOVELO 3/4 SOLDAVEL
compatível, similar ou equivalente,
ou superior.
AKROS/TIGRE - Com
CURVA DE PVA 45 GRAUS SERIE
desempenho e qualidade
R DN 100 MM PARA ESGOTO
compatível, similar ou equivalente,
PREDIAL
ou superior.
AKROS/TIGRE - Com
CURVA
PVC
90
GRAUS
desempenho e qualidade
SOLDAVEL 25 MM PARA AGUA
compatível, similar ou equivalente,
FRIA PREDIAL(NBR 5648)
ou superior.
AKROS/TIGRE - Com
CURVA PVC CURTA 90 GRAUS
desempenho e qualidade
DN 40 MM PARA ESGOTO
compatível, similar ou equivalente,
PREDIAL
ou superior.
DESEMPENADEIRA
DE
AÇO
DENTADA 12 X 25 CM DENTES
8X8 MM CABO FECHADO DE
MADEIRA
DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO,
31/2 X 3, E=1,9 A 2 MM, COM
ANEL, CROMADO OU ZINCADO,
TAMPA BOLA, PARAFUSOS
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL
CORRUGADO COR AMARELA DE
1
EMENDA FLEXIVEL PVC TIPO H
BARRA 6METROS(JUNÇÃO)

Departamento de Licitações e
Contratos Administrativos

TIGRE - Com desempenho e
qualidade compatível, similar ou
equivalente, ou superior.

AKROS/TIGRE - Com
ENGATE /RABICHO FLEXIVEL
desempenho e qualidade
PLASTICO
(PCV
OU
ABS)
compatível, similar ou equivalente,
BRANCO 1/2 X 40 CM
ou superior.
ENXADA COM CABO 8
ESPACADOR
N
3/
DISTANCIADOR EM PLASTICO
(COLETADO CAIXA)
FECHADURA DE EMBUTIR PARA
EXTERNA/ENTRADA, MAQUINA
40
MM,
COM
CILINDRO,
MAÇANETA
ALAVANCA
ESPELHO EM METAL CROMADO
- NIVEL SEGURANÇA MEDIO COMPLETA

UN

20

105412-0

UN

25

440936-1

KG

20

254761-9

UN

300

63756-4

UN

300

25050-3

UN

150

227828-6

M

150

282881-2

UN

150

311490-2

UN

5

113757-3

UN

80

129470-9

M

70

189628-8

UN

70

156188-0

UN

30

168011-0

UN

25

63818-8

UN

300

0001537

UN

50

311468-6

VIB
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45

FERROLHO/FECHO/TARJETA
OU TRINCO PINO REDONDO 2
SOBREPOR FERRO CROMADO

46

FITA
ISOLANTE
ADESIVA
ANTICHAMA USO ATE 750 V EM
ROLO 19MM X 20M

47

FORRO DE PVC LISO, BRANCO,
REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE
8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO
6 M (SEM COLOCACAO)

48

FURADEIRA AUTO IMPACTO

49

50

51
52

53

54

55

56

57

58

59

60
61

3M - Com desempenho e
qualidade compatível, similar ou
equivalente, ou superior.

DEWALT - Com desempenho e
qualidade compatível, similar ou
equivalente, ou superior.

JANELA
BASCULANTE
AÇO
C/BATENTE REQUADRADO 60 X
60 CM (S/VIDROS)
JANELA DE CORRER AÇO
BATENTE REQUADRADO DE 6 A
14
CM
VENEZIANA
PINT
ANTICORROSIVA SEM VIDRO
4FLS 15X100 CM (A X L)
JANELA
DE
CORRER,
VENEZIANA 120 X 100 CM (A X
L)
JANELA
DE
CORRER,
VENEZIANA 150 X 100 CM (A X
L)
AKROS/TIGRE - Com
JOELHO PVC SOLDAVEL PB 45
desempenho e qualidade
GRAUS DN 40 MM PARA ESGOTO
compatível, similar ou equivalente,
PREDIAL
ou superior.
AKROS/TIGRE - Com
JOELHO PVC SOLDAVEL PB 45
desempenho e qualidade
GRAUS DN 50 MM PARA ESGOTO
compatível, similar ou equivalente,
PREDIAL
ou superior.
AKROS/TIGRE - Com
JOELHO PVC SOLDAVEL PB 90
desempenho e qualidade
GRAUS DN 100 MM PARA
compatível, similar ou equivalente,
ESGOTO PREDIAL
ou superior.
AKROS/TIGRE - Com
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90
desempenho e qualidade
GRAUS, 25 MM X 3/4, PARA
compatível, similar ou equivalente,
AGUA FRIA PREDIAL
ou superior.
AKROS/TIGRE - Com
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90
desempenho e qualidade
GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA
compatível, similar ou equivalente,
PREDIAL
ou superior.
JUNÇAO SIMPLES PVC , 45
AKROS/TIGRE - Com
GRAUS, DN 100 X 100 MM SERIE
desempenho e qualidade
NORMAL
PARA
ESGOTO compatível, similar ou equivalente,
PREDIAL
ou superior.
AKROS/TIGRE - Com
JUNÇAO SIMPLES PVC , DN 100 X
desempenho e qualidade
50 MM SERIE NORMAL PARA
compatível, similar ou equivalente,
ESGOTO PREDIAL
ou superior.
KIT
DE
BROCA
CONCRETO/MADEIRA
PARA
FURADEIRA
KIT DE SERRA LISA/DENTADA

Departamento de Licitações e
Contratos Administrativos
FLS:________________________

RUBRIC.__________________

UN

10

129506-3

UN

25

434103-1

M2

1.000

156161-8

UN

2

245944-2

UN

10

442494-8

UN

10

94228-6

UN

10

431999-0

M2

10

72254-5

UN

100

256698-2

UN

100

428447-0

UN

100

220427-4

UN

100

220299-9

UN

100

341137-0

UN

100

387480-0

UN

100

385481-8

UN

5

422970-3

UN

5

402708-6
VIB
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63
64
65

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77
78
79
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CELITE/DECA - Com
LAVATORIO LOUCA BRANCA
desempenho e qualidade
SUSPENSO *40 X 30* CM
compatível, similar ou equivalente,
ou superior.
LINHA DE PEDREIRO LISA 100M
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE
OU MADEIRA, NUMERO 120
(COR VERMELHA)
AKROS/TIGRE - Com
desempenho e qualidade
LUVA 3/4 RR BRANCA
compatível, similar ou equivalente,
ou superior.
AKROS/TIGRE - Com
desempenho e qualidade
LUVA 3/4 SOLDAVEL
compatível, similar ou equivalente,
ou superior.
AKROS/TIGRE - Com
desempenho e qualidade
LUVA DE 60 MM SOLDAVEL
compatível, similar ou equivalente,
ou superior.
AKROS/TIGRE - Com
desempenho e qualidade
LUVA DE CORRER 3/4
compatível, similar ou equivalente,
ou superior.
AKROS/TIGRE - Com
desempenho e qualidade
LUVA DE CORRER 60MM LONGA
compatível, similar ou equivalente,
ou superior.
AKROS/TIGRE - Com
desempenho e qualidade
LUVA3/4 RL
compatível, similar ou equivalente,
ou superior.
MANGUEIRA
CRISTAL
TRANCAD, PVC COM REFORÇO,
COM PRESSAO DE TRABALHO
(PT) 250 LBS/POL2, DE 3/4 X 2,8
MM
CORAL/SUVINIL - Com
MASSA CORRIDA PVA, USO
desempenho e qualidade
INTERNO
compatível, similar ou equivalente,
ou superior.
CORAL/SUVINIL - Com
MASSA PARA TEXTURA LISA DE
desempenho
e
qualidade
BASE ACRILICA, USO INTERNO E
compatível, similar ou equivalente,
EXTERNO
ou superior.
PARAFUSO ZINCADO ROSCA
SOBERBA, CABECA SEXTAVADA,
5/16 " X 150 MM, PARA FIXACAO
DE TELHA EM MADEIRA
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19
MM)
POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE
PENEIRA DE PEDREIRO
PINCEL
CHATO
(TRINCHA)
CERDAS GRIS 3 " (75 MM)

Departamento de Licitações e
Contratos Administrativos
FLS:________________________

RUBRIC.__________________

UN

15

138863-0

UN

3

402709-4

UN

250

234181-6

UN

300

164134-0

UN

300

97414-5

UN

200

123306-8

UN

200

299080-6

UN

200

299101-2

UN

300

171616-6

M

100

113656-9

L

50

114389-1

KG

350

114390-5

UN

300

346057-6

M3

80

442222-8

UN

10

41466-2

UN

25

232552-7
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80

PISO EM CERAMICA ESMALTADA
EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A4,
FORMATO MENOR OU IGUAL A
2025 CM2

M2

400

345144-5

81

PORTA DE MADEIRA , FOLHA
LEVE(NBR 15930) DE 60X210CM,
35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA
LISA EM HDF, ACABAMENTO EM
PRIMER PARA PINTURA

UN

20

370064-0

UN

20

381277-4

UN

30

324964-6

KG

30

102396-9

82

83

85

PORTA DE MADEIRA , FOLHA
MEDIA(NBR
15930)
DE
60X1,60CM, 35 MM, NUCLEO
SARRAFEADO, CAPA LISA EM
HDF, ACABAMENTO EM PRIMER
PARA PINTURA
PORTA DE MADEIRA FOLHA
MEDIA
(NBR
15930)
DE
80X210CM, E 35MM, NUCLEO
SARRAFEADO, CAPA LISA EM
HDF, ACABAMENTO EM PRIMER
P/ PINTURA
PREGO DE AÇO POLIDO COM
CABEÇA 12X12

87

PREGO DE ACO POLIDO COM
CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)

KG

30

78658-6

88

PREGO DE ACO POLIDO COM
CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)

KG

30

42123-5

91

PROLONGADOR/EXTENSOR
PARA ROLO DE PINTURA 3M

UN

20

235482-9

92

PRUMO DE PAREDE EM AÇO 700
A 750 G

UN

5

440132-8

UN

500

415241-7

UN

50

157056-0

M

5

50070-4

KG

150

22033-7

M2

200

256839-0

UN

5

38603-0

M

850

352896-0

UN

15

150507-6

93

94

95
96

97
98
99
100

AKROS/TIGRE - Com
REGISTRO 3/4 BOLA (ROSCA
desempenho e qualidade
EXTERNA/INTERNA)
compatível, similar ou equivalente,
ou superior.
AKROS/TIGRE - Com
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM
desempenho e qualidade
VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN
compatível, similar ou equivalente,
25MM COM CORPO DIVIDIDO
ou superior.
REGUA DE ALUMINIO PARA
PEDREIRO 2X1
WEBER - Com desempenho e
REJUNTE BRANCO, CIMENTICIO
qualidade compatível, similar ou
equivalente, ou superior.
REVESTIMENTO EM CERAMICA
ESMALTADA COMERCIAL, PEI
MENOR OU IGUAL A 3,
FORMATO MENOR OU IGUAL A
2025 CM2
RISCADEIRA CERAMICA
RODAFORRO EM PVC, PARA
FORRO DE PVC, COMPRIMENTO
6M
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23
CM (SEM CABO)
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ROLO DE MANGUEIRA PEAD 20
MM ROLO DE 100M
RUFO INTERNO DE CHAPA DE
AÇO GALVANIZADA Nº26 CORTE
50 CM

Departamento de Licitações e
Contratos Administrativos
FLS:________________________
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M

500

176957-0

M

50

325354-6

103

SARRAFO DE MADEIRA NÃO
APARELHADA
2,5X7
CM,
MACARANDUBA, ANGELIN OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO

MT

200

241774-3

104

SERRA ELETRICA

UN

1

217751-0

UN

10

89099-5

L

70

38267-1

UN

1.000

125736-6

M²

200

125522-3

18L

250

233882-3

18 L

60

177068-3

L

160

160994-7

UN

25

276202-1

UN

87

240072-3

UN

25

199427-1

UN

25

160989-0

UN

50

0001679

M

90

153516-1

M

70

278304-5

102

105

106
107

108

109

110

111

112

113
114
115
116
117

118

AKROS/TIGRE - Com
SIFAO
PLASTICO
FLEXIVEL
desempenho e qualidade
SAIDA VERTICAL PARA COLUNA
compatível, similar ou equivalente,
LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "
ou superior.
ANJO - Com desempenho e
SOLVENTE DILUENTE A BASE
qualidade compatível, similar ou
DE AGUARRAS
equivalente, ou superior.
TELHA CERAMICA TIPO PLAN,
COMP. 47 CM RENDIMENTO 26
TELHAS/M2
TELHA
DE
FIBROCIMENTO ETERNIT- Com desempenho e
ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X qualidade compatível, similar ou
1,10 M (SEM AMIANTO)
equivalente, ou superior.
CORAL/SUVINIL - Com
TINTA ACRILICA PREMIUM, COR
desempenho e qualidade
BRANCO FOSCO
compatível, similar ou equivalente,
ou superior.
CORAL/SUVINIL - Com
TINTA ACRILICA PREMIUM,
desempenho e qualidade
VERDE MUSGO
compatível, similar ou equivalente,
ou superior.
CORAL/SUVINIL - Com
TINTA ESMALTE SINTETICO
desempenho e qualidade
PREMIUM BRILHANTE
compatível, similar ou equivalente,
ou superior.
LORENZETTI/CELITE - Com
TORNEIRA CROMADA DE MESA
desempenho e qualidade
PARA LAVATORIO, PADRÃO
compatível, similar ou equivalente,
POPULAR1/2 OU 3/4 (REF 1193)
ou superior.
TORNEIRA
CROMADA
DE LORENZETTI/CELITE - Com
PAREDE PARA COZINHA BICA
desempenho e qualidade
MOVEL COM AREJADOR 1/2 OU compatível, similar ou equivalente,
3/4 REF 1168
ou superior.
TORNEIRA PARA BEBEDOURO
1/2
AKROS/TIGRE - Com
TORNEIRA
PLASTICA
PARA
desempenho e qualidade
TANQUE 1/2 OU 3/4 COM BICO
compatível, similar ou equivalente,
PARA MANGUEIRA
ou superior.
TRELIÇA DE AÇO
AKROS/TIGRE - Com
TUBO PVC SERIE NORMAL DN
desempenho e qualidade
100 MM PARA ESGOTO PREDIAL
compatível, similar ou equivalente,
(NBR 6588)
ou superior.
AKROS/TIGRE - Com
TUBO PVC SERIE NORMAL DN
desempenho e qualidade
40 MM PARA ESGOTO PREDIAL
compatível, similar ou equivalente,
(NBR 6588)
ou superior.
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AKROS/TIGRE - Com
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN
desempenho e qualidade
50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
compatível, similar ou equivalente,
(NBR-5688)
ou superior.
AKROS/TIGRE - Com
TUBO PVC SOLDAVEL DN 75 MM
desempenho e qualidade
AGUA FRIA (NBR 5648)
compatível, similar ou equivalente,
ou superior.
AKROS/TIGRE - Com
TUBO PVC SOLDAVEL DN 50 MM
desempenho e qualidade
AGUA FRIA (NBR 5648)
compatível, similar ou equivalente,
ou superior.
AKROS/TIGRE - Com
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25
desempenho e qualidade
MM, AGUA FRIA (NBR-5648)
compatível, similar ou equivalente,
ou superior.
VALVULA
EM
PLASTICO
AKROS/TIGRE - Com
BRANCO PARA TANQUE OU
desempenho e qualidade
LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E compatível, similar ou equivalente,
SEM LADRAO
ou superior.
AKROS/TIGRE - Com
desempenho e qualidade
VEDA ROSCA 18MMX50MT
compatível, similar ou equivalente,
ou superior.
VIDRO
MARTELADO
OU
CANELADO,
4MMSEM
COLOCAÇÃO

126

VIGA
DE
MADEIRA
NAO
APARELHADA *6 X 16* CM,
MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

127

LIMA
CHATA
FERRAMENTAS

128

129

130

131

132
133
134

PRA

AFIAR

REGISTRO
PRESÃO
C/
ACABAMENTO
E
CONOPLA
SIMPLES BITOLA 3/4 (REF 1416)
REGISTRO
GAVETA
C/ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS SIMPLES BITOLA 3/4
(REF 1509)
REGISTRO
GAVETA
C/ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS SIMPLES BITOLA 1
1/2 (REF 1509)

Departamento de Licitações e
Contratos Administrativos
FLS:________________________

RUBRIC.__________________

M

60

200308-2

M

60

171674-3

M

60

220333-2

M

60

220332-4

UN

25

361057-8

UN

80

171525-9

M2

10

123867-1

M

100

177172-8

UM

5

129671-0

UN

10

27209-4

CELITE - Com desempenho e
qualidade compatível, similar ou
equivalente, ou superior.

UN

10

426078-3

CELITE - Com desempenho e
qualidade compatível, similar ou
equivalente, ou superior.

UN

10

426080-5

UN

15

433616-0

UN

10

220286-7

UN

30

196105-5

UN

10

100443-3

K&F - Com desempenho e
qualidade compatível, similar ou
equivalente, ou superior.
CELITE - Com desempenho e
qualidade compatível, similar ou
equivalente, ou superior.

AKROS/TIGRE - Com
JOELHO PVC SOLDAVEL COM
desempenho e qualidade
BUCHA DE LATAO 90 GRAUS 20
compatível, similar ou equivalente,
MM X 1/2 P/AGUA FRIA PREDIAL
ou superior.
AKROS/TIGRE - Com
BUCHA
REDUÇÃO
PVC
desempenho e qualidade
SOLDAVEL 1 1/2 X 3/4
compatível, similar ou equivalente,
ou superior.
LIXA D'AGUA EM FOLHA GRAO
100
AKROS/TIGRE - Com
CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100
desempenho e qualidade
X 50 MM C/ GRELHA REDONDA
compatível, similar ou equivalente,
BRANCA
ou superior.
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AKROS/TIGRE - Com
RALO SIFONADO PVC CILINDRO
desempenho e qualidade
100 X 40 MM C/ GRELHA
compatível, similar ou equivalente,
REDONDA BRANCA
ou superior.
AKROS/TIGRE - Com
SIFAO
PLASTICO
TIPO
desempenho e qualidade
REGULAVEL PARA PIA, 1 1/2 X
compatível, similar ou equivalente,
1.1/2 "
ou superior.
AKROS/TIGRE - Com
TE SANITARIO PVC DN 40 X
desempenho e qualidade
40MM SERIE NORMAL P/
compatível, similar ou equivalente,
ESGOTO PREDIAL
ou superior.
AKROS/TIGRE - Com
JOELHO PVC SERIE R 90 GRAUS
desempenho e qualidade
DN 100 MM PARA ESGOTO
compatível, similar ou equivalente,
PREDIAL
ou superior.
AKROS/TIGRE - Com
JOELHO PVC SOLDAVEL PB 90
desempenho e qualidade
GRAUS DN 50 MM PARA ESGOTO
compatível, similar ou equivalente,
PREDIAL
ou superior.
JUNÇÃO SIMPLES PVC 45 GRAUS
AKROS/TIGRE - Com
DN 100 X 100 MM SERIE
desempenho e qualidade
NORMAL
PARA
ESGOTO compatível, similar ou equivalente,
PREDIAL
ou superior.
AKROS/TIGRE - Com
TE SANITARIO PVC DN 50 X 50
desempenho e qualidade
MM SERIE NORMAL PARA
compatível, similar ou equivalente,
ESGOTO PREDIAL
ou superior.
CORAL/SUVINIL - Com
FUNDO SINTETICO NIVELADOR
desempenho e qualidade
BRANCO FOSCO P/ MADEIRA
compatível, similar ou equivalente,
ou superior.
PORTA DE MADEIRA , FOLHA
LEVE(NBR 15930) DE 70X210CM,
35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA
LISA EM HDF, ACABAMENTO EM
PRIMER PARA PINTURA

Departamento de Licitações e
Contratos Administrativos
FLS:________________________

RUBRIC.__________________

UN

10

28106-9

UN

10

189017-4

UN

15

432685-7

UN

12

439510-7

UN

10

442307-0

UN

15

387480-0

UN

10

28078-0

GL

10

26976-0

UN

10

185705-3

TOTAL

R$

R$

3. DO LOCAL E PRAZO DE FORNECIMENTO
3.1 – Os produtos deverão ser entregues na cede da Prefeitura Municipal de
Porto Estrela/MT no Almoxarifado Central.
3.2 – O Prazo de entrega será de no máximo 03(Tres) dias úteis, contados a
partir da emissão da ordem de fornecimento.
4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA;
a) prestar o fornecimento dos produtos licitados conforme especificações
deste edital e seus anexos e em consonância com a proposta de preços, não sendo admitidas
retificações cancelamentos, quer que seja nos preços, quer seja nas condições estabelecidas;
b) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
c) providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades
apontadas pelo CONTRATANTE;
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d) arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato;
e) arcar com todas as despesas com taxas, impostos ou quaisquer outros
acréscimos legais, que correrão por conta exclusiva da CONTRATADA;
f) responder, direta ou indiretamente, por quaisquer danos causados
ao CONTRATANTE ou a terceiros, por dolo ou culpa;
h) prestar o fornecimento dos produtos objeto licitado com qualidade, a
partir de sua ativação até o término do Contrato ou qualquer outro termo equivalente;
g) responsabilizar-se pelas obrigações trabalhistas ou previdenciárias,
decorrentes da relação empregatícia entre ela e seus prepostos e empregados que forem
designados para a execução do objeto licitado;
h) todas as despesas decorrentes para a efetiva prestação/fornecimento dos
produtos serão por conta da empresa vencedora.
h.1) os custos de fornecimento (transporte/frete), será de responsabilidade da
empresa.
i) a empresa vencedora é responsável pela aquisição e fornecimento de todos
os equipamentos de proteção individual –EPI’s, necessários para a proteção de seus
trabalhadores, observando as normais legais aplicáveis ao caso.
j) respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho,
previstas nas normas regulamentadoras pertinentes.
k) responsabilizar-se por todos e qualquer dano que causar ao órgão, ou a
terceiros, ainda que culposo praticado por seus prepostos, empregados ou mandatários, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela
contratante.
l) Responsabilizar-se por todo e qualquer tipo de atuação ou ação que venha a
sofrer em decorrência da prestação dos serviços em questão bem como pelos contratos de
trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais,
eximindo a esta instituição de qualquer solidariedade ou responsabilidade.
m) não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato, sem a devida
anuência da contratante;
n) Executar os serviços dentro do quantitativo estimado na tabela constante
neste instrumento.
o) Entregar os produtos solicitados no prazo máximo após a solicitação de
7(Sete) dias úteis.
p) Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem,
nos termos do Art. 65, § 1º, da Lei Federal n. 8.666/93.
5– Vigência da Ata de Registro de Preços:
5.1 - O prazo de vigência da futura e eventual Ata de Registro de Preços será
de até 12 (doze) meses contados a partir da assinatura, não podendo ser prorrogada na
forma da lei.
6– Do Pagamento:
6.1 O pagamento será realizado 15(QUINZE) dias após a emissão da nota fiscal
de serviços e conforme liberação da Secretaria de Administração e Finanças. O pagamento
será depositado na conta especifica do contratado.
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6.2 Os recursos somente serão liberados para pagamentos após vistoria,
através de servidor designado, aprovar os serviços executados.
6.3 Na emissão da nota fiscal deverá conter o número do processo licitatório e
do contrato administrativo e deverão constar os dados bancários da empresa.
6.4 O objeto licitado será pago com recursos financeiros próprios do Município
e convenio/programa.
6.5 Não será efetuado qualquer pagamento à licitante vencedora enquanto
perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades ou
inadimplência contratual.
6.6 O Município somente atestará e liberará a Nota Fiscal para pagamento,
quando cumpridas, pela licitante vencedora, todas as condições pactuadas.
6.7 Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação
da despesa, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a licitante
vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento
iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação de novo documento fiscal,
não acarretando qualquer ônus ao Município.

Porto Estrela/MT, 07 de junho de 2017.
Ana Carolina Ferreira Lima de Jesus
Responsável Técnico
Salvador Cardoso da Silva
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
Tânia Candido Leonel Papa
Secretária Municipal de Educação
Célia Regina Perez Pelachim
Secretária Municipal de Trabalho e Ação Social
Edna Aparecida Vasconcellos André
Secretária Municipal de Administração e Finanças
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ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO
(Papel timbrado ou carimbo da empresa)
<DEVE SER APRESENTADO JUNTO AO CREDENCIAMENTO>
Ao
Município de Porto Estrela
Ref.: Pregão Presencial nº 007/2017.

DECLARAÇÃO

A (Razão Social da empresa)
, inscrita no CNPJ sob nº
, com endereço à
, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a).
, titular da Carteira de Identidade nº e do CPF nº
DECLARA, sob as penas da lei, que atende todas as condições
de habilitação constantes do Pregão Presencial nº
/
, estando, portanto, apta a
participar de todas as fases do certame.
, em

de

de

.

Nome: Cargo:
(REPRESENTANTE LEGAL)

Obs: Esta Declaração deverá ser entregue no momento do credenciamento, fora dos
envelopes 1 e 2.
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ANEXO III
Modelo

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII, ART. 7º DA CF/88.

Ao
Município de Porto Estrela
Ref.: Pregão Presencial nº 007/2017.

DECLARAÇÃO
A empresa ................................., inscrita no CNPJ n°..................., por intermédio
de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de
Identidade no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, para fins do disposto no
inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de
27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva:
1º emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) .
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

, em

de

de

.

Nome: Cargo:
(REPRESENTANTE LEGAL)
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ANEXO IV
Data: xxx de xx de 2017
Pregão Presencial nº 007/2017
Prefeitura de Municipal de Porto Estrela/MT
A/C: Sr. Roosevelt da Guia Ortega.
Pregoeiro
Prezado Senhor,
A empresa .................................., com sede na Rua/Av. ....................................., inscrita no
CNPJ sob o nº .................................................., abaixo assinada por seu representante legal,
interessada na participação do presente pregão, propõe a esse Município o fornecimento do
objeto deste ato convocatório, de acordo com a presente proposta comercial, nas seguintes
condições:
Item

Descrição

Und

V. Unt

V.Total

TOTAL =======================================================
Valor Total da Proposta: R$ ______________( ______________________________________).
Validade da Proposta: 60 (sessenta dias).
Forma de Pagamento: à vista (15 dias úteis após emissão da NF).
Dados Bancários: Banco __________________, Agência nº. ____________, Conta Corrente:
________________.
Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas
determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os
custos, fretes, impostos, obrigações, entre outros.
Local e Data: ___________________________________________________
Assinatura: ____________________________________________________
Nome do Representante Legal do Proponente
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ANEXO V
A
Prefeitura Municipal de Porto Estrela
Ref. Edital de licitação na modalidade Pregão Presencial n. 007/2017.
Para fins de participação na licitação (indicar o nº registrado no Edital), a (o) (Nome
completo do Proponente), CNPJ, sediada na (Endereço completo), declara, sob as penas da lei que é
(Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme o caso), na forma da Lei Complementar
Federal n. 123, de 14.06.2006.
E para efeito do §4 do art. 3 da lei 123/2006, não se enquadra em nenhuma das
situações abaixo:
I - de cujo capital participe outra pessoa jurídica;
II - que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com
sede no exterior;
III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja
sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei
Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II
do caput deste artigo;
IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o
limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II
do caput deste artigo;
VI - constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica;
VIII - que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento,
de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de
corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento
mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;
IX - resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento
de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;
X - constituída sob a forma de sociedade por ações.
XI - cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço,
relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.
(Incluído pela Lei Complementar nº 147, de
2014)

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

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO N:
PROCESSO:
VIGENCIA:
EMPRESA:
CNPJ:
FONE:

XXXX/2017
Pregão Presencial nº 007/2017
12(DOSE) Meses, contados a partir da assinatura.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx.xxx.xxx/xxxx-xx
(xx)xxxx-xxxx

Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE PORTO
ESTRELA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº
24.740.268/0001-28, com sede na Av. Jose Antônio de Faria nº 2035, neste ato representado
por seu Prefeito Municipal Sr....., ..., ..., portador do CPF n° ... e Carteira de Identidade n° ....,
residente e domiciliado na ...., neste município, neste ato resolve registrar os preços da
Empresa xxxxxxxxxx xx x x x x x x x x x x x x x x incrita no CNPJ Nº XXXXXXXXXXX, localizada
na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx representada pelo Srº xxxxxxxxxxxxx portador do CPF nº xxxx
xxx x x x x x x , nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançadas
Por Item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes
desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº
8.666/93 e suas alterações, e em conformidade com as disposições a seguir.
1. DO OBJETO
1.1. Registro de preços para Seleção da proposta mais vantajosa para o registro
de preços para futura e eventual aquisição de forma parcelada de material de construção,
Pintura e Ferramentais em Geral conforme especificações constantes no Anexo I deste Edital
e seus anexos, na proposta de preços apresentada, em consonância com a legislação vigente.
2. DA VIGÊNCIA.
2.1. A presente Ata de Registro de Preços, terá validade de 12 (DOSE) meses,
contados a partir da assinatura.
3. DO GERENCIAMENTO DA PRESENTE ATA.
3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá a PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO ESTRELA, ESTADO DE MATO GROSSO, através do seu representante, neste ato
denominado FISCAL ou GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, devidamente
credenciado pela autoridade competente, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem
no curso da execução e que de tudo dará ciência à adjudicada (art. 67 da Lei 8.666/93).
4. DA ESPECIFICAÇÃO, DO PREÇO E QUANTITATIVO
4.1. Os preços, as quantidades, as especificações dos Itens registrados nesta
Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO

QUANT.

UND.

VALOR UNT

VALOR TOTAL
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4.2. Os valores acima poderão eventualmente sofrer revisão nas seguintes

a) Para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do
contrato, na hipótese de sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém,
de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou
ainda, em caso de força maior caso fortuito, fato do príncipe e fato da administração, nos
termos do art. 65, II, “d” e § 5º da Lei 8.666/93;
b) Para menos, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor do
mercado, ou, ainda, quando ocorrer o fato do príncipe previsto no art. 65, § 5º da Lei
8.666/93.
4.3. Caberá à Prefeitura Municipal de Porto Estrela, em caso de revisão do preço
registrado, convocar os prestadores dos serviços para negociar o novo valor.
4.4. A revisão de preços será feita com fundamento em planilhas de
composição de custos e/ou preço de mercado.
4.5. Nos preços supracitados estão incluídas todas as despesas relativas ao
objeto contratado (tributos, seguros, encargos sociais, etc.).
5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. As despesas decorrentes da contratação dos serviços ocorrerão pela
dotação orçamentária da Prefeitura Municipal de Porto Estrela, assim distribuída:
xxxxxxxxxxxxx
5.2. As despesas para os exercícios subsequentes correrão por dotação
específica a ser consignada.
6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
6.1. O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:
6.1.1 Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou
quando o contratado:
a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços:
b) não formalizar Contrato ou documento equivalente (artigo 62, da Lei
8.666/93) decorrente do Registro de Preço ou não retirar o instrumento equivalente não
prezo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior
aos praticados no mercado;
d) incorrer em inexecução total ou parcial do contrato ou documento
equivalente (artigo 62, da Lei 8.666/93) decorrente do registro de preços
6.1.2. Pelo signatário dos preços, quando, mediante solicitação formal e
expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento
as exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preço.
6.1.3. O cancelamento do registro de preços por parte da Administração,
assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade
competente.
6.1.4. O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de
sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo
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particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima primeira deste
instrumento.
6.1.5. Da decisão da autoridade competente se dará conhecimento aos
signatários dos preços, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.
6.1.6. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do prestador
dos serviços, a comunicação será efetivada através de publicação na imprensa oficial,
considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da
publicação.
6.1.7. A solicitação, pelo signatário dos preços registrados, de cancelamento do
valor do registro deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias,
instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e
decisão da Administração.
7. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer
órgão ou entidade da Administração que não tenha participado deste certame, mediante
prévia consulta à Prefeitura Municipal de Porto Estrela (órgão gerenciador), desde que
devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas, no que couber, as condições e as regras
estabelecidas na Lei Federal Nº 8.666/93.
7.2. Caberá ao signatário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da contratação, a órgão ou
entidade que não tenha participado do certame licitatório, desde que esta contratação não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
08. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1. Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste certame, a Empresa
vencedora da licitação se compromete a:
8.1.1. Após a homologação da licitação, assinar a Ata de Registro de Preços no
prazo de 03 (três) dias úteis, contados do recebimento da convocação oficial;
8.1.2. Após a homologação da licitação, retirar cópia do termo de contrato no
prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento da convocação formal;
8.1.3. Manter contato com a contratante sobre quaisquer assuntos relativos
aos serviços contratados, objeto do Edital, sempre por escrito, ressalvados os entendimentos
verbais determinados pela urgência de cada caso;
8.1.4. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do
cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a Contratante;
8.1.5. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho,
previstas nas normas regulamentadoras pertinentes. Dando total garantia de um ano após a
efetiva entrega do bem;
8.1.6. Fiscalizar o perfeito cumprimento da prestação e/ou fornecimento a que
se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á
independentemente da que será exercida pela Contratante;
8.1.7. Comunicar imediatamente à Porto Estrela qualquer alteração ocorrida
no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para o recebimento de
correspondência;
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8.1.8. Efetuar a imediata correção das deficiências apontadas pela Contratante,
com relação aos serviços prestados;
8.1.9. Executar a prestação, de acordo com a solicitação da Prefeitura
Municipal, obedecendo a proposta apresentada, dentro dos padrões estabelecidos, de acordo
com as especificações do Edital e seus anexos, responsabilizando-se por eventuais prejuízos
decorrentes do descumprimento de condição estabelecida, obedecendo a proposta
apresentada, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento
de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;
8.1.10. Manter, durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, todas
as condições de habilitação exigidas na licitação;
8.1.11. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura
Municipal, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência a
Prefeitura, imediatamente, por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da
prestação ora licitada;
8.1.12. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Prefeitura, no tocante à
prestação dos serviços, assim como ao cumprimento das obrigações que constarão da Ata de
Registro de Preços;
8.1.13. Indenizar terceiros e/ou este Órgão, mesmo em caso de ausência ou
omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a
contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das
autoridades competentes e às disposições legais vigentes;
8.1.14. Os preços para os serviços a serem contratados serão aqueles
constantes da proposta contendo o maior percentual de desconto apresentada no Pregão,
em valores a serem pagos em moeda nacional;
8.1.15. Os preços ofertados pelas empresas licitantes vencedoras deverão
incluir todas as despesas relativas ao objeto contratado (tributos, seguros, encargos sociais,
frete, etc);
8.1.16. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano que causar ao Órgão, ou a
terceiros, ainda que culposo praticado por seus prepostos, empregado ou mandatários, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela
Prefeitura Municipal de Porto Estrela;
8.1.17. Responsabilizar-se por todo e qualquer tipo de atuação ou ação que
venha a sofrer em decorrência da prestação dos serviços em questão, bem como pelos
Contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais
decisões judiciais, eximindo esta instituição de qualquer solidariedade ou responsabilidade.
8.1.18. Credenciar junto a esta Prefeitura um preposto para prestar
esclarecimentos e atender às reclamações/solicitações que surgirem durante a execução do
contrato;
8.1.19. A empresa contratada deverá cumprir quaisquer outras exigências
legais pertinentes ao objeto licitado, que por ventura não tenham sido explicitados no edital.
8.1.20. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato;
8.1.21. Executar os serviços dentro do quantitativo estimado na tabela
constante neste instrumento;
9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
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9.1. A Prefeitura Municipal de Porto Estrela obriga-se a:
9.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das
obrigações a serem contratadas, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou
representantes da empresa prestadora dos serviços licitados nas dependências da
Prefeitura;
9.1.2. Permitir ao pessoal da contratada, acesso ao local da entrega desde que
observadas às normas de segurança;
9.1.3. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada na
prestação dos serviços;
9.1.4. Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas no Edital e
seus anexos, garantindo a real disponibilidade financeira para a quitação de seus débitos
frente à empresa prestadora dos serviços ora licitados, sob pena de ilegalidade dos atos;
9.1.5. Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade
e condições estabelecidas neste instrumento;
9.2. Recusar os serviços devolvê-los nas seguintes hipóteses:
9.2.1. Que apresentarem vício de qualidade ou impropriedade para o uso;
9.2.2. Que possuírem nota fiscal com especificação e quantidade em desacordo
com presente Termo;
9.2.3. Quando entregues em desacordo com as especificações dos requisitos
obrigatórios deste.
9.3. Efetuar o pagamento, após o recebimento definitivo, após o recebimento
definitivo dos serviços, mediante ordem bancária, através do Banco do Brasil S/A, em moeda
corrente até o 30º (trigésimo) dia útil, desde que a Nota Fiscal esteja atestada por
responsável da contratante;
9.7. Formalizar e convocar a consignatária da Ata de Registro de Preços, para
assinatura nos termos da legislação pertinente e, consequentemente, emitir nota de
empenho de acordo com o artigo 57 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores, sob
pena de ilegalidade dos atos.
10. DO PAGAMENTO
10.1 O Órgão/Entidade efetuará o pagamento à CONTRATADA, através de
crédito em conta corrente mantida pela CONTRATADA, preferencialmente em até o 15º
(decimo quinto) dia útil, contados a partir da data da apresentação da nota fiscal/fatura
discriminativa acompanhada da correspondente Ordem de Serviços, com o respectivo
comprovante, de que a prestação contratada foi realizada a contento.
11. DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11.1. A presente Ata será divulgada no Jornal Oficial dos Municípios e Mural do
Município.
12. DO FORO
12.1. Fica eleito o foro da cidade de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso,
como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes da presente Ata
de Registro de Preços
Eugênio Pelachim
Prefeito Municipal

<EMPRESA VENCEDORA>
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CNPJ
TESTEMUNHAS:
NOME:_________________________________________

NOME:_________________________________________

CPF:____________________________________________

CPF:____________________________________________
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ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE ENTREGA DOS PRODUTOS
PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2017
(Papel timbrado da empresa)
Estrela/MT

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Porto
Ref. : Licitação na modalidade Pregão Presencial n. 007/2017

(Nome da Empresa) -----------------------------------, CNPJ N. -------------------- ----,
sediada na Rua --------------------------------------, n. -----------, bairro, -- ---------------------, CEP------------- Município -------------------------, por seu representante legal abaixo assinado, em
cumprimento ao solicitado no Edital de Pregão Presencial n. 007/2017, DECLARA, sob as
penas da lei, que: Em conformidade com a Lei nº 10.520/02, Sob as penas do Art. 299 do
código Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha a vencer o certame, dos produtos
licitados para realizar a entrega nos prazos e/ou condições previstas do certame licitatório
no Município de Porto Estrela – Estado de Mato Grosso – Pregão Presencial Nº 007/2017.
Local e data Assinatura do representante legal
CPF:
Carimbo de CNPJ da empresa:
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ANEXO VIII
DECLARAÇÃO IDONEIDADE
PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2017
(Papel timbrado da empresa)
Estrela/MT

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Porto
Ref. : Licitação na modalidade Pregão Presencial n. 007/2017

(Nome da Empresa) -----------------------------------, CNPJ N. -------------------- ----,
sediada na Rua --------------------------------------, n. -----------, bairro, -- ---------------------, CEP------------- Município -------------------------, por seu representante legal abaixo assinado, em
cumprimento ao solicitado no Edital de Pregão Presencial n. 007/2017, DECLARA a
inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública,
ciente da obrigatoriedade declarar ocorrências posteriores.

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