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Sala de Licitações da Prefeitura Mun. de Porto Estrela
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Pneus, Câmaras de
ar, Protetores e Prestação de Serviços de Recapagem e Vulcanização para
manutenção de veículos pertencentes a frota municipal, especificações
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Preâmbulo
O Município de Porto Estrela, Estado de Mato Grosso, por meio de seu
pregoeiro, Roosevelt da Guia Ortega, nomeado pela portaria nº 001 de 2017, no uso de suas
atribuições, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o pregoeiro e
equipe de apoio, se reunirão com a finalidade de receber propostas e documentos de
habilitação, objetivando Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Pneus,
Câmaras de ar, Protetores e Prestação de Serviços de Recapagem e Vulcanização para
manutenção de veículos pertencentes a frota municipal, especificações detalhadas
encontram-se em Anexo acompanhando o Edital da Licitação através de licitação,
modalidade pregão presencial, do tipo 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, Decreto Municipal nº 088/2015 e 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, mediante atendimento das cláusulas e
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos como segue:
Observações: As licitantes interessadas no presente certame, deverão
preencher suas propostas de preço em mída digital (CD,DVD, Pen Drive ou encaminhando no
email licitacao@portoestrela.mt.gov.br o arquivo de extensão “.prop”), gerado pelo sistema
de
Propostas,
que
encontra-se
disponível
para
download
no
link:
http://www.portoestrela.mt.gov.br/Transparencia//fotos_downloads/5832.rar
,
observando as exigências do item 5.12 deste edital.
a) A licitante após execução do aplicativo, deverá importar os itens do processo,
em que a mesma tenha interesse em participar, e lançar valores unitários e
marcas. O arquivo de cotação deverá ser salvo em mídia digital (CD, DVD ou
Pen Drive), e anexado junto ao envelope 01 – Propostas de Preços, ou
encaminhado no email licitacao@portoestrela.mt.gov.br o arquivo de extensão
“.prop”.

1 DO OBJETO.
1.1 A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual
aquisição de Pneus, Câmaras de ar, Protetores e Prestação de Serviços de Recapagem e
Vulcanização para manutenção de veículos pertencentes a frota municipal.
1.2 As descrições detalhadas a serem contratados contendo as especificações dos
serviços e produtos estão detalhadas no Anexo I, devendo a licitante observar atentamente
quando elaborar sua proposta.
1.3 As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento
convocatório e anexos, que dele faz parte integrante.
1.4 Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão
recebidos no seguinte endereço; Av. José Antônio de Faria nº 2035, centro Porto Estrela, CEP.
78.398-000, PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA, Fone: (065) 3384-1244, e
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também na sessão pública de processamento de pregão, após o credenciamento dos
interessados que se apresentarem para participação do certame.
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
que apresente no credenciamento, a documentação solicitada no subitem 3.4 deste edital,
alíneas “a” e “b”.
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.
2.4 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/prestação dos
serviços, pagamento, participação ou questionamento quanto ao seu conteúdo.
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2.4.4 - 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:
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.
3.2.2 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.
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:
VIB
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a) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial (conforme artigo 8º da
Instrução Normativa nº 103 de 30/04/2007), que será considerada válida até 1(um) ano.
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 DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA
<RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA>
<CNPJ LICITANTE>
<ENDEREÇO COMPLETO DA LICITANTE>
<TELEFONE PARA CONTATO>
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017
ENVELOPE Nº 002
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA
<RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA>
<CNPJ LICITANTE>
<ENDEREÇO COMPLETO DA LICITANTE>
<TELEFONE PARA CONTATO>
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017
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, 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, translado de suporte técnico caso necessário suporte
no local, 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 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 Deverá informar a MARCA do produto a ser cotado quando for o caso.
5.5 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.
5.6 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.
5.7 Poderão ser admitidos, pelo pregoeiro, erros de natureza formal, desde que
não comprometam o interesse público e da Administração.
VIB
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5.8 Não serão aceitos, em hipótese alguma, vantagens não previstas neste
Edital.

5.9 A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do
licitante, das condições estabelecidas nesta Edital e seus Anexos.
5.10 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.
5.11 As especificações não poderão ser alteradas, sob pena de desclassificação;
5.12. Da Proposta De Preços (Mídia Digital)
5.12.1. As licitantes interessadas no presente certame, deverão preencher suas
propostas de preço em mída digital (CD,DVD, Pen Drive ou encaminhando no email
licitacao@portoestrela.mt.gov.br o arquivo de extensão “.prop”), gerado pelo sistema de
Propostas,
que
encontra-se
disponível
para
download
no
link:
http://www.portoestrela.mt.gov.br/Transparencia//fotos_downloads/5832.rar
,
observando as exigências do item 6.4 deste edital.
b) A licitante após execução do aplicativo, deverá importar os itens do processo,
em que a mesma tenha interesse em participar, e lançar valores unitários e
marcas. O arquivo de cotação deverá ser salvo em mídia digital (CD, DVD ou
Pen Drive), e anexado junto ao envelope 01 – Propostas de Preços, ou
encaminhado no email licitacao@portoestrela.mt.gov.br o arquivo de extensão
“.prop”.
5.12.2. As empresas interessadas, obrigatoriamente, deverão apresentar as
propostas de preços em mídia digital (CD, DVD, PEN DRIVE ou encaminhado via E-Mail), e
duas vais impressa da proposta, que deve ser a mesma preenchida via sistema.
5.12.3. Caso haja dúvida quanto à instalação e operação do aplicativo, as
licitantes interessada deverão entrar em contato com o Departamento de Informática deste
município, através do telefone – (65) 3384-1244. Não Serão desclassificados as licitantes que
não apresentarem mídia digital de suas propostas com o arquivo gerado pelo aplicativo.

5.12 Da Sugestão das Marcas e Aceitação de Amostras:
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.
VIB
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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 indicado na primeira paginam 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
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;
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, 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;
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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, será registrada na ata da sessão
pública o resumo das ocorrências até então havidas, consignando-se o rol de empresas
participantes; preços ofertados, propostas eventualmente 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 7.1.5 c/c 7.1.11;
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 habilitatórias do vencedor,
mediante abertura do respectivo envelope de documentação, na forma do item 8 deste
Edital;

VIB

9|P á g i n a

APROVADO PELO JURIDICO

PMPE/MT
Departamento de Licitações e
Contratos Administrativos

Visto: _____________________

Página | 10

FLS:________________________

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

RUBRIC.____________________

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

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.
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);
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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:
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 procuradoria geral do estado,
quanto à dívida ativa do estado.
c.3) Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual (certidão
negativa de tributos);
c.4) 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)
– Apresentação de atestado(s) de capacidade técnico fornecido(s) por
pessoa jurídica de direto público.
b)
Certidão negativa de falência e recuperação judicial expedida pelo
cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica, cuja data de expedição não anteceda em mais
de 30(trinta) dias a data da apresentação das propostas.
c)
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, conforme anexo VI.
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.
d)
– 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/Negativas, caso não constem nas mesmas, serão de 30 (Trinta) dias a contar
da data de emissão.
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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,
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.
7.4.6 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 email 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.
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10 DOS RECURSOS.
10.1 Tendo a licitante manifestado, motivadamente, na sessão pública do
pregão, a intenção de recorrer, esta terá o prazo de 05(cinco) 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 05(cinco) 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 protocoladas, 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 8h às 11h, e das 13h 30min. 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 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
11.1. 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
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;
11.2. Como condição para assinatura do referido Instrumento, a adjudicatária
deverá manter-se nas mesmas condições de habilitação e qualificação exigidas no presente
Edital;
11.3. 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;
11.4. A vigência da Ata de Registro será de 12 (doze) meses, não podendo ser
prorrogada nos termos do Decreto Federal nº 7.892/2013 e Decreto Municipal nº 088/2015;
11.5. 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;
11.6. A adjudicatária, no ato da assinatura da Ata de Registro de Preço, deverá
atualizar todas as certidões de regularidade fiscal;
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11.7. A eficácia da validade da Ata de Registro de Preço terá efeito a partir da
publicação.

11.8. 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, Decreto Federal nº 7.892/2013 e Decreto Municipal nº 088/2015 relativas à
utilização do Sistema de Registro de Preço.
11.9. 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 e Decreto Municipal nº
088/2015 de 07 de Dezembro de 2015.
11.10. 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.
11.11. A Prefeitura será o órgão responsável pelos atos de controle e
administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação.
11.11.1. O gerenciamento da Ata de Registro, quanto ao aspecto operacional,
caberá ao setor indicado pela Prefeitura Municipal.
12 DA CONTRATAÇÃO.
12.1 Assinada a Ata de Registro de Preços, a Administração poderá substituir o
contrato administrativo por outros instrumentos hábeis, tais como Nota de Empenho de
Despesa, Autorização de Compra ou Ordem de Execução de Serviços.
12.2 Caso a administração opte pela elaboração do Contrato Administrativo
deverá obedecer os seguintes passos;
a) convocará o vencedor para assinar o contrato, no prazo máximo de até 05
(cinco) dias sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93.
a.1) O prazo de que trata o subitem anterior poderá ser prorrogado duas vez,
pelo mesmo período, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do
respectivo prazo.
b) Se, dentro do prazo, 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.
c) 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.
13 – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
13.1. O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:
13.1.1. Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou
quando o contratado:
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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
13.1.2. 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.
13.1.3. O cancelamento do registro de preços por parte da Administração,
assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade
competente.
13.1.4. 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.
13.1.5. Da decisão da autoridade competente se dará conhecimento aos
signatários dos preços, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento.
13.1.6. 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.
13.1.7. 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.
14 – DO PAGAMENTO.
14.1. A empresa licitante deverá apresentar as notas fiscais correspondentes
aos itens solicitados, devidamente processadas em duas vias, com todos os campos
preenchidos, sem rasuras e devidamente atestada pelo servidor designado pela
Administração, devendo ainda estar acompanhada das cópias das requisições autorizadas,
quer será paga no máximo em 30(Trinta) Dias.
14.2. O pagamento das notas fiscais apresentadas e devidamente atestadas será
efetuado através de Ordem Bancária.
14.3. Se a Nota Fiscal for apresentada com erro, será devolvida à licitante
vencedora para retificação e reapresentação.
14.4. Para fazer jus ao pagamento, a licitante vencedora deverá comprovar sua
regularidade com a Seguridade Social (CND); com o FGTS (CRF). Caso a empresa seja optante
pelo SIMPLES, deverá apresentar, também, cópia do “Termo de Opção” pelo recolhimento de
imposto naquela modalidade;
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14.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito de atualização monetária.
14.6 – No caso de inadimplemento do contratante será obedecido o que
dispõe o art. 40 inc. XIV, alínea “c” da Lei nº 8.666/93, sendo utilizado o índice do IGPM(FGV), pro rata die.
15 – DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA.
15.1 – Uma vez notificada de que o município efetivará a contratação, a licitante
vencedora deverá comparecer nos 5(cinco) dias úteis seguintes à notificação, para assinar o
contrato e retirar a nota de empenho, sob pena de decair do direito a contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste certame.
15.2 – Após a assinatura do termo de contrato ou a emissão do empenho (em
substituição ao termo de contrato Art. 62 da Lei 8.666/93) a licitante vencedora obriga-se a:
I – Responsabilizar-se, única e exclusivamente, pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;
II – Responsabilizar-se pelo pagamento de todas as licenças, taxas
emolumentos necessários a fiel execução do contrato, eventuais multas impostas pelas
autoridades constituídas, além de todas as obrigações sociais, previdenciárias e tributarias,
bem como por quaisquer encargos trabalhistas decorrentes do exercício profissional de seus
funcionários, despesas com pessoal de acordo com as exigências legais, inclusive o
fornecimento de transporte, hospedagem e alimentação e outras que se fizerem necessárias a
plena e perfeita execução dos serviços, quando realizarem os serviços in loco;
III – Responsabilizar-se por quaisquer despesas, inclusive possíveis perdas e
danos decorrentes da demora na execução, caso haja necessidade de modificação ou
adequação dos serviços, devido a impossibilidade de execução conforme o contratado, sem
qualquer custo ao contratante;
IV - Contratar pessoas idôneas para prestarem os serviços nos horários e forma
definidos pelo contratante.
V – Manter toda a equipe uniformizada, treinada e habilitada conforme a
legislação vigente;
VI – Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as supressões
que fizerem necessárias nos serviços a serem prestados, até o limite de 25% do valor do
contrato;
VII – Informar ao Contratante sobre a ocorrência de fatos que possam
interferir, direta ou indiretamente, na regularidade do contrato ou dos serviços prestados;
VIII – Informar e manter atualizados os números de fac-símile, telefone e/ou
endereço eletrônico, bem como nome da pessoa autorizada para contatos que se fizerem
necessários por parte do contratante;
IX – Refazer, as suas expensas, os serviços executados em desacordo com o
estabelecido;
X – Executar os serviços e fornecer os itens em total conformidade com o Anexo
I – Termo de Referência.
XI - Deverão ser tomadas as providencias para correção das falhas detectadas,
a fim de manter o controle de qualidade dos serviços executados, reportando-se ao fiscal do
contrato quando houver necessidade.
VIB
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XII - manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação fiscal exigidas na licitação;
XIII - arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a
terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato;
XIV - 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.
XV – Não transferir, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação;
XVI – Será responsável pelo fornecimento dos bens dentro dos padrões
adequados de qualidade e segurança e demais quesitos previstos na lei 8.078/90,
assegurando todos os direitos inerentes a qualidade de consumidor à Prefeitura Municipal de
Porto Estrela.
XVII – se obrigará em um prazo máximo de 24(vinte e quatro) horas contados
da entrega do produto, solucionar quaisquer problemas com os itens adquiridos, inclusive
com reposição dos mesmos se por ventura não estiverem atendendo as finalidades propostas,
desde que a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade e descartadas o uso
inadequado.
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 na
prestação dos serviços;
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. Acompanhar e fiscalizar, através de servidor designado pela Administração,
o cumprimento do contrato a ser assinado com a licitante vencedora, anotando em registro
próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu
critério, exijam medidas corretivas por parte da licitante vencedora;

17 DAS PENALIDADES.
17.1 - 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.
17.2 – De conformidade com o art. 86 da Lei n.º 8.666/93, o atraso
injustificado na execução dos serviços objeto deste contrato, sujeitará a contratada, a juízo
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da administração do município de Porto Estrela, à multa de 0,5%(Meio por cento) por dia de
atraso, até o limite de 10% (dez por cento).
17.2.1 – a multa prevista no item 17.2 será descontada dos créditos que a
contratada possuir com o município, e poderá cumular com as demais sanções
administrativas, inclusive com a multa previstas abaixo;
17.3 - 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 de até 5%(cinco por cento) sobre o valor total da contratação
efetuada, pela inexecução das obrigações constantes deste instrumento;
c) Declaração de inidoneidade para licitar junto 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, de acordo com o inciso
IV do art. 87 da Lei 8.666/93;;
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.
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 item 18.2, sem prejuízo da aplicação do contido no subitem 18.3.
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, sem
prejuízo da aplicação das demais cominações legais.
17.1.6 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.
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17.1.7 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.
17.3 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.
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 – RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO.
18.1. Os
serviços
serão recebidos de modo provisório, pelas
respectivas secretarias mediante termo circunstanciado de recebimento, na figura de pessoa
designada, que deverá atestar seu recebimento.
18.2. O recebimento definitivo, mediante lavratura de termo circunstanciado,
será feita ao final do contrato ou anualmente.
18.3 - Serão recebidos de acordo com o que dispõe o as alíneas a e b, I, art. 73,
Lei 8.666/93.
18.4 – O Município reserva para si o direito de recusar os serviços ou produtos
prestados em desacordo com o contrato, ou que não estejam em pleno funcionamento,
devendo estes ser refeitos a expensas da CONTRATADA, sem que isto lhe agregue direito ao
recebimento de adicionais.
18.5 - Pelo não cumprimento deste item, os serviços serão tidos como não
executados, aplicando-se as sanções estipuladas para o caso de inadimplemento.
19 – DA FISCALIZAÇÃO.
19.1 - O Município promoverá, através do servidor a ser designado pela
Administração, o acompanhamento e a fiscalização na prestação do serviço.
I – O servidor designado anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário a regularização
das falhas ou defeitos observados.
II – as decisões e providencias que ultrapassarem a competência do
representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das
medidas convenientes.
20 – DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS
VIB
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20.1 - 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.
20.1.1 – o reajuste objetivando o equilíbrio econômico-financeiro, poderá ser
solicitada no mínimo 6(seis) meses após o início do contrato. Devendo a Administração
verificar a real necessidade do mesmo.

21 DA RESCISÃO.
21.1 – a inexecução total ou parcial dos serviços a ser contratado, o município
assegurará o direito de rescisão nos termos do art. 77 a 80 da lei nº 8.666/93, assegurando o
contraditório e a ampla defesa, sempre mediante notificação por escrito;
21.2 – a rescisão do contrato, nos termo do art. 79 da lei nº 8.666/93, poderá
ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito da administração do contratante
nos seguintes casos;
I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou
prazos;
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e
prazos;
III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a
impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
IV - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;
V - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e
prévia comunicação à Administração;
VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, não admitidas no edital e no contrato;
VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada
para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do
§ 1o do art. 67 desta Lei;
IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
empresa, que prejudique a execução do contrato;
XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
XIII - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras,
acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do art.
65 desta Lei;
XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o
VIB
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mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas
sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas,
assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento
das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já
recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
XVI - a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para
execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto;
XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execução do contrato.
Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados
nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
XVIII – descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das
sanções penais cabíveis. (Incluído pela Lei nº 9.854, de 1999)
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzindo a termo de respectivo
processo Desde que haja conveniência para administração.
c) Decisão Judicial.
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
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
VIB
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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.
22.8 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 A apresentação da proposta de preços corresponderá à indicação por
parte do licitante de que inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente
licitação, eximindo assim o (a) Pregoeiro (a) e sua Equipe de Apoio do disposto no art. 97 da
Lei 8666/93;
22.17 A Equipe de Apoio ao (à) Pregoeiro (a) dirimirá as dúvidas concernentes
às especificações técnicas e demais esclarecimentos acerca do objeto desta licitação, desde
que arguidas por escrito, até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura dos
envelopes.
22.18 O horário de referência do presente edital é o horário do Horário Local.
22.19 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.
22.20 Maiores informações serão prestadas aos interessados, no horário
das 8h às 11h. e das 13h 30min. às 17h, no Centro Administrativo do município de Porto
Estrela, no Setor de Licitações.
22.21 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.
VIB
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Porto Estrela, 18 de Setembro de 2017.
Roosevelt da Guia Ortega
Pregoeiro Municipal
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ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA
OBJETO: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para futura e
eventual aquisição de Pneus, Câmaras de ar, Protetores e Prestação de Serviços de
Recapagem e Vulcanização para manutenção de veículos pertencentes a frota municipal.
PNEUS
ITEM

TAMANHO

1000-20

TIPO

TG 01
(LAMEIRO)

1

1000-20

FR01 ( LISO)

2

1100R-22,5

BORRACHUDO
16 LONAS

3

12-16-5

NGS 10 LONAS

4

12-4-24

DESENHO DA
BANDA R-1, 8
LONAS

5

19.5.24

it 525 12
LONAS

6

1400-24

16PR

7

165/70- R13

RADIAL

8

17.5-25

wa200 16 lonas
ou L-2/G-2 16
lonas

9

175/65 R 14

82T

10

175/70 R 14
11

VIB

84T

SUGESTÃO DE MARCA
Pirelli ou outra marca com
desempenho e qualidade
compatível, similar ou
equivalente, ou superior à
marca sugerida
Pirelli ou outra marca com
desempenho e qualidade
compatível, similar ou
equivalente, ou superior à
marca sugerida
Pirelli ou outra marca com
desempenho e qualidade
compatível, similar ou
equivalente, ou superior à
marca sugerida
Pirelli ou outra marca com
desempenho e qualidade
compatível, similar ou
equivalente, ou superior à
marca sugerida
Pirelli ou outra marca com
desempenho e qualidade
compatível, similar ou
equivalente, ou superior à
marca sugerida
Pirelli ou outra marca com
desempenho e qualidade
compatível, similar ou
equivalente, ou superior à
marca sugerida
Pirelli ou outra marca com
desempenho e qualidade
compatível, similar ou
equivalente, ou superior à
marca sugerida
Pirelli ou outra marca com
desempenho e qualidade
compatível, similar ou
equivalente, ou superior à
marca sugerida
Pirelli ou outra marca com
desempenho e qualidade
compatível, similar ou
equivalente, ou superior à
marca sugerida
Pirelli ou outra marca com
desempenho e qualidade
compatível, similar ou
equivalente, ou superior à
marca sugerida
Pirelli ou outra marca com
desempenho e qualidade
compatível, similar ou
equivalente, ou superior à
marca sugerida

QDE

CÓD TCE

MÉDIA

TOTAL

36
00002245

1.366,11

49.179,96

158062-0

1.270,63

22.871,34

0002517

1.814,55

14.516,40

0001879

722,10

1.444,20

111608-8

1.642,40

6.569,60

361325-9

2.854,36

5.708,72

0002253

3.014,44

175050-0

201,65

0001698

3.794,93

320952-0

255,05

3.825,75

257550-7

281,97

1.409,85

18

8

2

4

2

12
36.173,28

5
1.008,25

8
30.359,44

15

5
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175/70 R13
12

185/70 R 14

RADIAL

13

195/60 R15
14

205/70 R15,
15

205/75 R16
16

215/75 R17,5

TG 01
(LAMEIRO);

17

215/75 R17,5

FR01 ( LISO)

18

225/75 R16
19

235/75 R15

LF

20

235/70 R16
21

265/70 R15

LAMEIRO

22

265/70 R 16

LAMEIRO

23

265/70 R 15

RADIAL

24

275/80 R 22,5
25

VIB

TG 01
(LAMEIRO)

Pirelli ou outra marca com
desempenho e qualidade
compatível, similar ou
equivalente, ou superior à
marca sugerida
Pirelli ou outra marca com
desempenho e qualidade
compatível, similar ou
equivalente, ou superior à
marca sugerida
Pirelli ou outra marca com
desempenho e qualidade
compatível, similar ou
equivalente, ou superior à
marca sugerida
Pirelli ou outra marca com
desempenho e qualidade
compatível, similar ou
equivalente, ou superior à
marca sugerida
Pirelli ou outra marca com
desempenho e qualidade
compatível, similar ou
equivalente, ou superior à
marca sugerida
Pirelli ou outra marca com
desempenho e qualidade
compatível, similar ou
equivalente, ou superior à
marca sugerida
Pirelli ou outra marca com
desempenho e qualidade
compatível, similar ou
equivalente, ou superior à
marca sugerida
Pirelli ou outra marca com
desempenho e qualidade
compatível, similar ou
equivalente, ou superior à
marca sugerida
Pirelli ou outra marca com
desempenho e qualidade
compatível, similar ou
equivalente, ou superior à
marca sugerida
Pirelli ou outra marca com
desempenho e qualidade
compatível, similar ou
equivalente, ou superior à
marca sugerida
Pirelli ou outra marca com
desempenho e qualidade
compatível, similar ou
equivalente, ou superior à
marca sugerida
Pirelli ou outra marca com
desempenho e qualidade
compatível, similar ou
equivalente, ou superior à
marca sugerida
Pirelli ou outra marca com
desempenho e qualidade
compatível, similar ou
equivalente, ou superior à
marca sugerida
Pirelli ou outra marca com
desempenho e qualidade
compatível, similar ou
equivalente, ou superior à
marca sugerida

RUBRIC.____________________

10
179236-9

200,12

2.001,20

0002252

285,71

153154-9

392,66

1.963,30

427420-2

465,46

2.327,30

186139-5

562,36

2.811,80

186119-0

865,73

0000886

772,39

6.179,12

237330-0

604,84

6.048,40

232747-3

571,53

3.429,18

362590-7

595,62

3.573,72

223660-5

863,00

5.178,00

282302-0

803,28

4.819,68

194294-8

619,75

3.718,50

0000883

1.739,32

45
12.856,95

5

5

5

24
20.777,52

8

10

6

6

6

6

6

22
38.265,04
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275/80 R 22,5

FR01 ( LISO)

26

6.00-16
27

7.50-16

FG01 (MISTO)

28

7.50-16

TG 01
(LAMEIRO)

29

18.4.30

TM 95

30

7.50-16

RT59 10
LONAS

31

900-20

TG 01
(LAMEIRO);

32

900-20

FR01 ( LISO)

33

90/90 R 19

MOTO XL Duty

34

90/90 R 21

MOTO XL Duty

35

120/80 R18

MOTO NXR
BROZ

36

110/90 R 17

MOTO NXR
BROZ

37

Pirelli ou outra marca com
desempenho e qualidade
compatível, similar ou
equivalente, ou superior à
marca sugerida
Pirelli ou outra marca com
desempenho e qualidade
compatível, similar ou
equivalente, ou superior à
marca sugerida
Pirelli ou outra marca com
desempenho e qualidade
compatível, similar ou
equivalente, ou superior à
marca sugerida
Pirelli ou outra marca com
desempenho e qualidade
compatível, similar ou
equivalente, ou superior à
marca sugerida
Pirelli ou outra marca com
desempenho e qualidade
compatível, similar ou
equivalente, ou superior à
marca sugerida
Pirelli ou outra marca com
desempenho e qualidade
compatível, similar ou
equivalente, ou superior à
marca sugerida
Pirelli ou outra marca com
desempenho e qualidade
compatível, similar ou
equivalente, ou superior à
marca sugerida
Pirelli ou outra marca com
desempenho e qualidade
compatível, similar ou
equivalente, ou superior à
marca sugerida
Pirelli ou outra marca com
desempenho e qualidade
compatível, similar ou
equivalente, ou superior à
marca sugerida
Pirelli ou outra marca com
desempenho e qualidade
compatível, similar ou
equivalente, ou superior à
marca sugerida
Pirelli ou outra marca com
desempenho e qualidade
compatível, similar ou
equivalente, ou superior à
marca sugerida
Pirelli ou outra marca com
desempenho e qualidade
compatível, similar ou
equivalente, ou superior à
marca sugerida

RUBRIC.____________________

16
0000884

1.642,29

111562-6

430,95

1.723,80

158065-5

661,22

3.967,32

0001205

704,04

1.408,08

111661-4

2.906,88

5.813,76

110399-7

655,98

9.839,70

00002249

1.296,63

0000885

1.139,75

9.118,00

176920-0

293,00

586,00

114586-0

210,00

420,00

114698-0

251,98

503,96

114595-9

252,59

505,18

4

6

2

2

15

24
31.119,12

8

2

2

2

2

364

TOTAL

26.276,64

378.298,06

CAMARAS
ITEM
38
39

VIB

TAMANHO

TIPO

SUGESTÃO DE MARCA

QDE
CAMARAS

1000-20

54

11 R -22,5

8

CÓD TCE
00161-9
162-7

MÉDIA
105,00

TOTAL
5.670,00
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12-16-5

2

19.5.24

2

1400-24

12

165/70 R 13

3

17.5-25

8

175/65 R 14

5

175/70 R 14

5

175/70 R13

10

185/70 R 14

18

205/70 R15

5

205/75 R16

5

215/75 R17,5

32

22575 R 16

10

235/75 R15

5

275/80 R 22,5

38

6.00-16

4

7.50-16

8

18.4.30

2

900-20

16

59

110/08 E 18 MOTO

2

60

110/90 R 17
MOTO

2

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

TOTAL

RUBRIC.____________________

135,62

1.084,96

0000608

92,28

184,56

0002912

281,67

563,34

0000881

214,50

2.574,00

25803-2

55,00

165,00

0002928

259,56

2.076,48

181262-9

35,00

175,00

181262-9

35,00

175,00

47736-2

34,50

345,00

155535-9

46,70

840,60

168259-8

55,00

275,00

312278-6

65,00

325,00

160610-7

82,50

2.640,00

0002822

65,00

650,00

148209-2

55,00

275,00

148210-6

110,00

4.180,00

272606-8

49,43

197,72

0000668

57,50

460,00

0000667

293,73

587,46

158060-4

92,18

1.474,88

381873-0

86,98

173,96

272596-7

33,25

66,50

25.159,46

256
PROTETORES

ITEM
61
62
63
64
65

TAMANHO

TIPO

SUGESTÃO DE MARCA

QDE
PROTETOR

1000/900-20

54

ARO 22,5

46

ARO 24

14

ARO 7.50- 16

12

18.4.34

2

TOTAL

128

CÓD TCE

MÉDIA

TOTAL

167812-4

70,00

3.780,00

167027-1

90,00

4.140,00

167813-2

100,00

1.400,00

167027-1

40,00

480,00

151705-8

393,20

786,40

10.586,40

RECAPAGEM

VIB
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TAMANHO

TIPO

ITEM
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

SUGESTÃO DE MARCA

QUANTIDADE
RECAPAGEM

1000-20

18

12-16,5

2

1400-24

4

17,5 -25

8

215/75 R17,5

8

275/80 R 22,5

20

275/80 R 22,5

5

7.50-16

6

7.50-25

5

900-20

10

TOTAL

RUBRIC.____________________

CÓD TCE

MÉDIA

TOTAL

0000579

626,98

0000591

580,00

1.160,00

0000584

1.458,34

5.833,36

TCEMT0000394 2.120,00
0000581

345,00

0000582

1.234,76

11.285,64

16.960,00
2.760,00
24.695,20

TCEMT0000393 750,00

3.750,00

0000583

370,00

2.220,00

0004299

1.536,57

7.682,85

0002959

700,00

7.000,00

86

83.347,05

TOTAL
GERAL
ITENS
75

QTE

VALOR
834

497.390,97

2. JUSTIFICATIVA
2.1 - A presente contratação faz-se necessária para atender as necessidades de todos os
Departamentos da Prefeitura Municipal, suprindo a demanda de consumo e repor estoque da
Oficina.

3. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.
3.1. O prazo de realização da entrega dos produtos é de 04 (Quatro) dias úteis.
4. DO PAGAMENTO
4.1.
A empresa licitante deverá apresentar as notas fiscais correspondentes aos itens
solicitados, devidamente processadas em duas vias, com todos os campos preenchidos, sem rasuras
e devidamente atestada pelo servidor designado pela Administração, devendo ainda estar
acompanhada das cópias das requisições autorizadas, quer será paga no máximo em 30(Trinta)
Dias.
4.2. O pagamento das notas fiscais apresentadas e devidamente atestadas será efetuado através
de Ordem Bancária.
4.3. Se a Nota Fiscal for apresentada com erro, será devolvida à licitante vencedora para
retificação e reapresentação.
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4.4. Para fazer jus ao pagamento, a licitante vencedora deverá comprovar sua regularidade com
a Seguridade Social (CND); com o FGTS (CRF). Caso a empresa seja optante pelo SIMPLES,
deverá apresentar, também, cópia do “Termo de Opção” pelo recolhimento de imposto naquela
modalidade;
4.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere
direito de atualização monetária.
4.6 – No caso de inadimplemento do contratante será obedecido o que dispõe o art. 40 inc.
XIV, alínea “c” da Lei nº 8.666/93, sendo utilizado o índice do IGP-M(FGV), pro rata die.

Salvador Cardoso da Silva
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Tania Candido Leonel Papa
Secretária Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer

Jorge Alves Fernandes
Secretário Municipal de Saúde

Regina Celia 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)

Ao
Município de Porto Estrela
Ref.: Pregão Presencial nº 010/2017.

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 010/2017.

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: 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
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
Data: XXX de XXXXX de 2017
Pregão Presencial nº 010/2017
Prefeitura de Municipal de Porto Estrela/MT
A/C: Sra. Roosevelt da Guia Ortega.
Pregoeiro
Nome de Fantasia:
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Bairro:
CEP:
Telefone:
Banco:
Nome e nº da Agência:
ITEM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
TOTAL

Descrição

Optante pelo SIMPLES? (Sim/Não)
Cidade:
E-MAIL:
Fax:
Conta Bancária:
QNT

V. Unt

V. Total

* Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
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 para a execução dos serviços, tais
como prazo de entrega de 4(quatro) dias úteis e prazo de pagamento, etc.
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. 010/2017.
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
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
A Prefeitura Municipal de Porto Estrela/MT.
Ao Pregoeiro e Equipe de Apoio.
Pregão Presencial n 010/2017.
A empresa (Razão Social da Licitante), CNPJ (número), sediada na Rua
_________________________, nº ____, (Bairro/Cidade), através de seu Diretor ou Representante
Legal, (Nome/CI), declara, sob as penas da Lei, que:
a) Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
b) Não está impedido de contratar com a Administração Pública;
c) Não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços,
quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos;
d) Não incorre nas demais condições impeditivas previstas na Lei Federal nº
8.666/93 e alterações posteriores e Lei 10.520/2002.
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.
_________________, em _______ de _____________ de 20__.
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ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº.:00xxx/2017
VINCULAÇÃO

: PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2017

PROCESSO

: XXX/2017

RECURSOS

: PROPRIOS

VALORR$

: XXX.000,00 (XXX Mil Reais)

CONTRATADA

: XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXX - XXX

OBJETO
PROCESSO
LICITATORIO

Contratação de empresa para o fornecimento de Câmaras de ar,
Protetores e Prestação de Serviços de Recapagem e Vulcanização
: para manutenção de veículos pertencentes a frota municipal,
especificações detalhadas encontram-se em Anexo acompanhando
o Edital da Licitação.

I – PREAMBULO.
1.1 - Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE Porto Estrela,
pessoa jurídica de direito público interno, situado na XXX XXX X XX X XXXXX, Bairro XXXX,
av. José Antônio de faria - MT, inscrito no CNPJ/MF sob n.º XXXXXXX XXXXX XXXX XXX,
doravante designado simplesmente CONTRATANTE, representada
neste ato por seu
Prefeito Municipal, Sr. XXXXXXXXX,
brasileiro, portador do
RG
nº. SSP/ e do CPF
nº. ·e, do outro lado, a empresa XXXXXXXXXXXXXXXX inscrita no CNPJ sob o nº. . . . . . . . . .
................ e inscrição estadual n.º.............................., com sede na...................... nº. Bairro
...................................., em ...........................,
doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelo Senhor (a)................................,.................., portador (a) do RG nº. ........... SSP/.....
e do CPF nº....................., resolvem celebrar o presente Contrato de prestação de serviços.
II- FUNDAMENTO LEGAL.
2.1 – O presente contrato decorre da licitação modalidade Pregão nº 010/2017
e tem sua fundamentação na lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2.002 e subsidiariamente pela
Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, mediante as seguintes
cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FINALIDADE
1.1 - O presente instrumento tem por objeto a Contratação de empresa para o
fornecimento de Câmaras de ar, Protetores e Prestação de Serviços de Recapagem e
Vulcanização para manutenção de veículos pertencentes a frota municipal, especificações
detalhadas encontram-se conforme Anexo I do Edital de Pregão Presencial nº 010/2017.
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1.2 – A forma de prestação de serviços, objeto deste Contrato, obedecerá ao
estipulado neste instrumento, bem como as
disposições constantes
dos
documentos adiante enumerados, que, independentemente de transcrição, fazem parte
integrante e complementar deste contrato:
a)
Edital de Pregão Presencial nº. 010/2017;
b)
Proposta da CONTRATADA
1.3 – A finalidade da presente contratação é dar mais agilidade e oportunizar
facilidades aos servidores e aos munícipes.
2.0 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
2.1 - Os valores unitários referentes à prestação dos serviços convencionados
serão os estipulados na proposta apresentada pela CONTRATADA, acostado ao Procedimento
Administrativo Pregão nº. 010/2017. Os preços ajustados não sofrerão reajuste, salvo ser
necessário para manutenção do
equilíbrio contratual, nas formas delineadas
no instrumento convocatório.
2.2 - Nos preços deverão estar incluídos todas as despesas sobre o objeto
contratado tais como seguros, encargos sociais, tributos, deslocamento e alimentação de
funcionários da Contratada e outras despesas necessárias à perfeita prestação dos serviços.
3.0 - CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
3.1 - O pagamento será efetuado mensalmente, até o 30º dia do mês
subsequente aos serviços prestados.
3.2 - Os pagamentos estão condicionados a apresentação das faturas, com
relatório, feito pela Contratada, dos serviços /produtos, devidamente acompanhadas do
termo circunstanciado de recebimento expedido pelo responsável pela fiscalização, bem
como demais documentos exigidos no instrumento convocatório.
3.3 – As empresas regularmente inscritas nos simples deverão apresentar
documentos comprobatórios, para os fins de retenções de impostos.
3.4 - Após o ATESTO do servidor responsável pela fiscalização deste Contrato, o
CONTRATANTE efetuará o pagamento das Notas Fiscais mediante ordem bancária, no prazo
máximo de 30(trinta) dias a partir do recebimento das mesmas pela Tesouraria.
3.4 – O CONTRATANTE não se responsabiliza pelo pagamento de notas fiscais
sem a apresentação das respectivas requisições, devidamente assinadas na forma indicada no
item 3.1 retro.
3.5 - Os pagamentos serão efetuados observando-se a ordem cronológica
estabelecida no art. 5º da Lei n.º 8.666/93.
3.6. Para efetivação do pagamento, além do recebimento dos serviços, a
Contratada deverá comprovar mensalmente a regularidade com a seguridade social, que será
feita por meio da obtenção das certidões do INSS, FGTS e CND Trabalhista na internet.
3.7. Além das certidões acima mencionadas o Contratante, sempre, segundo sua
conveniência e oportunidade, poderá exigir os documentos comprobatórios do recolhimento
das contribuições previdenciárias e dos depósitos do FGTS.
3.8. Não estando à empresa regular coma seguridade social ou deixando de
apresentar os documentos exigidos, quando solicitados, o pagamento será suspenso até o
cumprimento das obrigações.
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3.9. Cumprida todas as exigências a empresa deverá apresentar a Nota Fiscal
corretamente preenchida.
3.10. O preenchimento incorreto da Nota Fiscal supracitada ou a falta de
documento implicará na prorrogação do prazo previsto para pagamento em até 10 (dez) dias
úteis, sem que isto implique em correção dos valores ou multa.
3.11 no caso de inadimplemento do contratante será obedecido o que dispõe o art. 40
inc. XIV, alínea “c” da Lei nº 8.666/93, sendo utilizado o índice do IGP-M(FGV), pro rata die.

4.0 - CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
4.1 - Este Contrato tem vigência por xx (xxx) meses a partir da sua assinatura,
podendo ser prorrogado pelo prazo máximo definido por lei e estipulado no instrumento
convocatório.
5.0 - CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 - As despesas decorrentes do objeto deste instrumento correrão à conta das
seguintes dotações orçamentárias:
xx.xxxx.xxxxxxxxxxx
xx.xxxx.xxxxxxxxxxx
xx.xxxx.xxxxxxxxxxx
5.2 - Foi emitida em ......./....../........., a Nota de Empenho, no valor de R$ ..............
(.............) visando dar atendimento às despesas decorrentes da execução deste Contrato.

a:

6.0 - CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
6.1 - Para o fiel cumprimento deste Contrato, o CONTRATANTE se compromete

I - fornecer à CONTRATADA, todas as informações relacionadas com o objeto do
presente contrato;
II - pagar à CONTRATADA na forma estabelecida neste instrumento, efetuando
a retenção dos tributos devidos, consoante a legislação vigente;
III - acompanhar e fiscalizar, através de servidor designado pela Administração,
o cumprimento deste instrumento, anotando em registro próprio as falhas detectadas e
comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas
corretivas;
IV - exigir a apresentação de notas fiscais juntamente com as requisições
fornecidas, recibos, atestados, declarações e outros documentos que comprovem as
operações realizadas, o cumprimento de pedidos, o atendimento de providências, o
compromisso de qualidade, etc., bem como fornecer à CONTRATADA recibos, atestados,
vistos, declarações e autorizações de compromissos que exijam essas comprovações;
V - definir regras de fiscalização relativas à coleta dos resíduos e em relação aos
funcionários contratados pela licitante;

7.0 - CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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7.1 - Para o fiel cumprimento deste Contrato a CONTRATADA se compromete a:
I – Responsabilizar-se, única e exclusivamente, pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;
II - Responsabilizar-se pelo pagamento de todas as licenças, taxas,
emolumentos necessários à fiel execução do contrato, eventuais multas impostas pelas
autoridades constituídas, além de todas as obrigações sociais, previdenciárias e tributárias,
bem como por quaisquer encargos trabalhistas decorrentes do exercício profissional de seus
funcionários, despesas com pessoal, de acordo com as exigências legais, inclusive o
fornecimento de transporte, hospedagem e alimentação e outras que se fizerem necessárias à
plena e perfeita execução dos serviços, quando realizarem os serviços in loco;
III - Responsabilizar-se por quaisquer despesas, inclusive possíveis perdas e
danos decorrentes da demora na execução, caso haja necessidade de modificação ou
adequação dos serviços, devido à impossibilidade de execução conforme o contratado, sem
qualquer custo adicional ao Contratante;
IV - Contratar pessoas idôneas para prestarem os serviços nos horários e forma
definidos pelo Contratante.
V – Manter toda a equipe uniformizada, treinada e habilitada conforme a
legislação vigente;
VI- Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as supressões
que se fizerem necessárias nos serviços a serem prestados, até o limite de 25% do valor do
contrato;
VII - Informar ao Contratante sobre a ocorrência de fatos que possam
interferir, direta ou indiretamente, na regularidade do contrato ou dos serviços prestados;
VIII - Informar e manter atualizado(s) o(s) número(s) de fac-símile, telefone
e/ou endereço eletrônico (e-mail), bem como nome da pessoa autorizada para contatos que
se fizerem necessários por parte do Contratante;
IX - Refazer, às suas expensas, os serviços executados em desacordo com o
estabelecido;
X - Executar os serviços em total conformidade com o Anexo I (Descrição
Detalhada dos Softwares);
XI - Apresentar a CONTRATANTE, caso esta venha a solicitar, a programação
geral de seus serviços, com base em indicações pela mesma fornecida, conforme Anexo II;
8.0 - CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO
8.1 - Durante o período de vigência, este Contrato será acompanhado e
fiscalizado por servidor do CONTRATANTE, a ser designado posteriormente, devendo este:
a) promover a avaliação e fiscalização dos serviços, solicitando à CONTRATADA
e seus prepostos todas as providências necessárias ao bom andamento deste contrato;
b) atestar as notas fiscais da CONTRATADA para efeitos de Pagamento;
d) solicitar ao Prefeito Municipal, as providências que Ultrapassarem a sua
competência, possibilitando a adoção das medidas convenientes para a perfeita execução
deste Contrato.
8.2
–A ação da fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas
responsabilidades contratuais.
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9.0 - CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO
9.1 - Os serviços serão prestados na forma contratual e recebidos mensalmente,
de modo provisório, pela Secretaria Municipal de Obras, mediante termo circunstanciado de
recebimento, na figura de pessoa designada, que deverá atestar seu recebimento.
9.1. O recebimento definitivo, mediante lavratura de termo circunstanciado,
será feita ao final do contrato ou anualmente.
9.2 - Serão recebidos de acordo com o que dispõe o as alíneas a e b, I, art. 73, Lei
8.666/93.
9.3 – O Município reserva para si o direito de recusar os serviços prestados em
desacordo com o contrato, devendo estes ser refeitos a expensas da CONTRATADA, sem que
isto lhe agregue direito ao recebimento de adicionais.
10.0 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
10.1 – De conformidade com o art. 86 da Lei n.º 8.666/93, o atraso injustificado
na execução dos serviços objeto deste contrato, sujeitará a CONTRATADA, a juízo da
Administração do Município de Porto Estrela/MT., à multa de 0,5% (meio por cento) por dia
de atraso, até o limite de 10% (dez por cento).
10.2 – A multa prevista no item 11.1 será descontada dos créditos que a
CONTRATADA possuir com o CONTRATANTE, e poderá cumular com as demais sanções
administrativas, inclusive com a multa prevista no item 11.3.
10.3 – Nos termos do disposto no artigo 87 da Lei n.º 8.666/93, pela inexecução
total ou parcial do objeto que lhe for adjudicado, o CONTRATANTE poderá aplicar à
CONTRATADA, mediante publicação no Diário Oficial do Estado às seguintes penalidades:
a) advertência por escrito;
b) aplicação de multa correspondente a 0,5% (meio por cento)
Sobre o valor contratual;
c)
suspensão temporária de
participação em
licitação
e
impedimento de contratar com o Município pelo prazo de até 2 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade.
10.4 - Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de cinco (5)
dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar ou não
sua decisão, dentro do mesmo prazo;
10.5 – Se a CONTRATADA não recolher ao CONTRATANTE o valor da multa que
porventura lhe for aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação, será
esta encaminhada para inscrição na Dívida Ativa.
10.6 - Será considerado valor total deste Contrato, para efeitos de aplicação das
multas previstas nos itens desta cláusula, o somatório dos valores constantes nas Notas
Fiscais emitidas pela CONTRATADA até a data da aplicação da respectiva penalidade.
10.7 - O prazo de apresentação de recurso referente à aplicação das
penalidades será de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato.
10.8 – A Contratante reserva para si o direito de suspender parcialmente o
pagamento referente aos serviços contratados quando não restar obedecido o prazo
de
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implantação dos sistemas,
sendo prontamente restabelecido o
quando o software estiver em pleno funcionamento.

pagamento

11.0 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
11.1 - O inadimplemento das cláusulas e condições estabelecidas neste
instrumento por parte da CONTRATADA assegurará ao CONTRATANTE o direito de dá-lo por
rescindido, mediante notificação através de ofício entregue diretamente ou por via postal,
com prova de recebimento.
11.2 - Caberá rescisão administrativa, independentemente de qualquer
processo judicial ou extrajudicial, quando:
a) constar de relatório firmado pelo servidor designado para acompanhamento
e fiscalização deste Contrato a comprovação de dolo ou culpa da CONTRATADA, referente ao
descumprimento das obrigações ajustadas;
b) constar do processo, a reincidência da CONTRATADA em ato faltoso, com
esgotamento de todas as outras sanções previstas;
c) ocorrer atraso injustificado, a juízo do CONTRATANTE, no fornecimento dos
materiais;
d) ocorrer falência, dissolução ou liquidação da CONTRATADA;
e) ocorrer as demais infrações previstas na Lei nº 8.666/93.
11.3 - Pode ocorrer rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a
termo no processo administrativo pertinente, desde que haja conveniência para o
CONTRATANTE e esta conveniência seja devidamente justificada.
11.4 - A rescisão amigável será precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
11.5 - A rescisão judicial ocorrerá nos termos da legislação pertinente à espécie.
12.0 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PRERROGATIVAS
12.1 - A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, relativos ao
presente Contrato e abaixo elencados:
a)
modificá-lo, unilateralmente,
para melhor
adequação às
finalidades do interesse público, nos termos do art. 65 da Lei n.º 8.666/93;
b) extingui-lo, unilateralmente, nos casos especificados no inciso
I Do art.
79 da Lei nº 8.666/93;
c) aplicar as sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;
d) fiscalização da execução do Contrato.
13.0 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO
13.1 - Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência dos fatos estipulados
no artigo 65, da Lei nº8. 666/93 alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98.
14.0 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SUJEIÇÃO DAS PARTES
14.1 - As partes declaram-se sujeitas às determinações Lei do Pregão n.º
10.520, de 17 de julho de 2.002 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de
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1993, alterada pelas Leis nºs. 8.883/94 e 9.648/98, aos preceitos de Direito Público, às
cláusulas deste Contrato e, supletivamente, aos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas
disposições do Direito Privado.
15.0 - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO
15.1 - Caberá ao CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste
Contrato e de seus eventuais aditivos, no Diário Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte
ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias contados daquela data, em
conformidade com o art. 61, parágrafo único da Lei nº8. 666/93.
15.2 - As despesas resultantes da publicação deste Contrato e de seus eventuais
aditivos correrão por conta do CONTRATANTE.
16.0 - CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
16.1 – O Foro da Comarca de Barra do Bugres é competente para dirimir
questões oriundas deste contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente
Contrato lavrado em 03 (três) cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e
testemunhas abaixo.
Porto Estrela - MT, de xxxx de 2017.

Eugênio Pelachim
Prefeito Municipal de Porto Estrela
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXX
<RAZÃO EMPRESA VENCEDORA>
<CNPJ>
CONTRATADA

TESTEMUNHAS 1:

TESTEMUNHAS 2:

Nome:________________________________

Nome:________________________________

CPF:__________________________________

CPF:__________________________________
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ANEXO VIII
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00/2017
PREGÃO Nº. 010/2017
Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA, por
intermédio de suas SECRETARIAS, situado na Av. José Antônio de Faria, 2035, inscrito no
CNPJ nº. 24.740.268/0001-28, representado neste ato pelo Sr. Prefeito Municipal,
considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO PARA REGISTRO DE
PREÇOS
Nº.
010/2017,
RESOLVE
registrar
os
preços,
por
item,
da
empresa,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx através de seu representante o
srºxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, portadora da cédula de identidade RG nº.
xxxxxxx SSP/MT e CPF Nº. xxxxxxxxxx, cujos produtos visam atender todos os departamentos
da Prefeitura Municipal de Porto Estrela, conforme atendimento às condições previstas no
Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as
partes às normas constantes da Lei nº. 10.520/2022 e Lei nº 8.666/93 de 21.06.93 e suas
alterações, Decreto Municipal Nº. 020/2010, Decreto Municipal nº 088/2015 de 07 de
Dezembro de 2015 e Edital do processo Licitatório que originou a presente ata de registro de
preços e em conformidade com as disposições a seguir.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto o Registro de preço do tipo menor preço por item para
eventual xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
x xxx, pata atender toda frota da prefeitura Municipal de Porto Estrela/MT. ,nos termos e
condições estabelecidas no Edital de Pregão nº. 010/2017 e seus anexos, que passa a fazer
parte vinculativa desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preço vencedora,
conforme consta nos autos do processo.
Parágrafo Único - Este instrumento não obriga o Município de PORTO ESTRELA
com seus respectivos órgãos a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo
ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida à legislação
pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em
igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do
extrato no Diário Oficial dos Municípios, podendo ser prorrogada na forma da Lei.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS.
O gerenciamento deste instrumento caberá as SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, através
dos seus responsáveis, no seu aspecto operacional e à PROCURADORIA JURÍDICA, nas
questões legais.
CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
Os preços serão aplicados, na conformidade dos itens do Edital, vinculados a
proposta de preços apresentado pela empresa vencedora.
CLÁUSULA QUINTA – DO(S) LOCAL(S) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO
Os produtos deverão ser entregues nos locais indicados pelo Município de PORTO
ESTRELA, após o atendimento do parágrafo único abaixo.
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Parágrafo Único - Os produtos contratados deverão ser entregues no prazo de
04(quatro) dias úteis, contados da solicitação oficial das Secretarias, sendo verificada a
qualidade e procedência dos produtos, sob pena de não aceitação e não pagamento dos
mesmos.
CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO.
As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmarem
contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus
Anexos, e na legislação pertinente.
Parágrafo Primeiro As aquisições/serviços dos produtos registrados neste
instrumento serão efetuadas através de AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, emitida pelo
Setor competente, contendo: o nº da Ata, o nome da empresa, o objeto, a especificação, as
obrigações da contratada, o endereço e a data de entrega.
Parágrafo Segundo Se o fornecedor com preço registrado em primeiro lugar
recusar-se a entregar o produto, poderão ser convocados os demais fornecedores
classificados na licitação, respeitados as condições de fornecimento, os preços e os prazos do
primeiro classificado.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata:
I - executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pelo Município, de
acordo com o especificado nesta Ata, responsabilizando-se por eventuais prejuízos
decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;
II – não entregar produtos que estiverem em desacordo com as especificações
constantes deste instrumento.
III - prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município de Porto
Estrela, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência ao
Município, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da
execução do objeto;
IV - dispor-se a toda e qualquer fiscalização do Município de Porto Estrela, no tocante
ao fornecimento do material, assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta
Ata;
V - prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do
fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;
VI - a falta de quaisquer dos materiais cujo fornecimento incumbe ao detentor do
preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má
execução ou inexecução dos serviços objeto desta ata e não a eximirá das penalidades a que
está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;
VII- comunicar imediatamente ao Município de Porto Estrela qualquer alteração
ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de
correspondência;
VIII- fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendolhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que
será exercida pelo Município de Porto Estrela.
IX - indenizar terceiros e/ou ao Município de Porto Estrela, 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;
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X– substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus para o Município de Porto
Estrela toda ou parte da remessa devolvida pela mesma, no prazo de 02(dois) dias úteis, caso
constatadas divergências nas especificações.
XI – Comprovar a procedência da peça na entrega da mesma, em prazo não superior
à 24 (vinte e quatro) horas, quando solicitado.
XII – As produtos deverão passar por controle de qualidade e avaliação, cujo trabalho
de avaliação ficará a cargo de um servidor da administração ou empresa contratada, sob pena
de não pagamento e rescisão contratual.
XIII – Garantir qualidade das produtos , no mínimo de 180 dias limitando-se a
15.000,00 Km.
XIV – As produtos de primeira linha ou originais, serão produtos com comprovação
de homologação pelas montadoras, podendo-se se exigir a qualquer tempo, inclusive pelos
órgãos/entidades contratantes.
CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR
São responsabilidades do Fornecedor Contratado:
I todo e qualquer dano que causar ao Município de Porto Estrela, ou a terceiros,
ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo Município de
Porto Estrela;
II toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas ao Município de Porto
Estrela por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de
regulamento a ser observado na execução da ata, desde que devidas e pagas, as quais serão
reembolsadas ao Município de Porto Estrela, que ficará, de pleno direito, autorizada a
descontar, de qualquer pagamento devido à contratada, o valor correspondente.
Parágrafo Primeiro- O Fornecedor autoriza o Município, a descontar o valor
correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos
pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial
ou extrajudicial, assegurada a prévia defesa.
Parágrafo Segundo – a ausência ou omissão da fiscalização do Município de Porto
Estrela não eximirá o fornecedor das responsabilidades previstas nesta Ata.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
O Município de Porto Estrela obrigam-se a:
I indicar os locais e horários em que deverão ser entregues os materiais.
II permitir ao pessoal da contratada, acesso ao local da entrega desde que
observadas às normas de segurança;
III notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento
dos materiais;
IV promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços
registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.
V exigir do fornecedor sempre que se achar necessário, a comprovação de que os
produtos fornecidos, de primeira linha ou originais e possuem homologação da montadora;
VI credenciar servidor para verificação da qualidade e procedência dos produtos,
através de termo próprio.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO.

VIB

45 | P á g i n a

APROVADO PELO JURIDICO

PMPE/MT
Departamento de Licitações e
Contratos Administrativos

Visto: _____________________

Página | 46

FLS:________________________

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

RUBRIC.____________________

O Município efetuará o pagamento, de no mínimo 30(Trinta) dias e máximo
60(sessenta) dias após emissão da NF, contanto ainda, no verso da NF o atesto de servidor
encarregado do receber o produto.
Parágrafo Primeiro - Caso constatado alguma irregularidade nas notas
fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as
informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua
reapresentação.
Parágrafo Segundo - Para cada Autorização de Fornecimento (por
secretaria/departamento), o Fornecedor deverá emitir uma nota fiscal/fatura.
Parágrafo Terceiro – O pagamento ficará ainda condicionado a regularidade fiscal,
como apresentada no ato do certame.
Parágrafo Quarto - Constatada a situação de irregularidade, o fornecedor será
comunicado por escrito para que regularize sua situação, no prazo estabelecido pelo
Município de Porto Estrela, sendo lhe facultada a apresentação de defesa no prazo de 05
(cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.
Parágrafo Quinto - Nenhum pagamento isentará o fornecedor das suas
responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.
Parágrafo Sexto – no caso de inadimplemento do contratante será obedecido o que
dispõe o art. 40 inc. XIV, alínea “c” da Lei nº 8.666/93, sendo utilizado o índice do IGPM(FGV), pro rata die.
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.
Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente
Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial
deste instrumento.
Parágrafo Primeiro - Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassará
aos preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor
originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.
Parágrafo Segundo - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de
mercado, o Município de Porto Estrela, solicitará ao Fornecedor, mediante correspondência,
redução do preço registrado, de forma a adequá-lo a definição do parágrafo único.
Parágrafo Terceiro - Fracassada a negociação com o primeiro colocado o Município
convocará as demais empresas com preços registrados para o item, se for o caso, ou ainda os
fornecedores classificados, respeitado as condições de fornecimento, os preços e os prazos do
primeiro classificado, para redução do preço; hipótese em que poderá ocorrer alterações na
ordem de classificação das empresas com preço registrado.
Parágrafo Quarto – Será considerado compatíveis com os de mercado os preços
registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo Município.
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS.
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas
seguintes situações:
a) quando o Fornecedor não cumprir as obrigações constantes nesta Ata de Registro
de Preços e no Edital;
b) quando o Fornecedor não atender a Autorização de Fornecimento no prazo
estabelecido;
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c) quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho
decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do
art. 78 da Lei 8.666/93;
d) em quaisquer hipóteses de inexecução total ou parcial da Autorização de
Fornecimento decorrente deste Registro;
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
f) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pelo
Município ou pelo Fornecedor:
g) mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir
as exigências desta Ata e do Edital
h) quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78,
incisos XIV, XV e XVI, da Lei Federal 8.666/93.
Parágrafo Primeiro – Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor
será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao
processo administrativo da presente Ata.
Parágrafo Segundo – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do
Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios,
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
Parágrafo Terceiro – A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços
registrados poderá não ser aceita pelo Município, facultando-se a este neste caso, a aplicação
das penalidades previstas neste Edital.
Parágrafo Quarto. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as
atividades do fornecedor, relativas ao fornecimento do Item.
Parágrafo Quinto. Caso o Município não se utilize da prerrogativa de cancelar esta
Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das
faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.
CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS,
SEGUROS, ETC.
Correrão por conta exclusivas do fornecedor:
I)
Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das
contratações do objeto deste Edital.
II)
As contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas,
prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam
necessárias à execução dos serviços.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES
Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em
processo regular, o fornecedor ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das
demais cominações aplicáveis:
I)
Advertência, por escrito;
II)
Multa, a ser aplicada pelo município, e após a confirmação de 02
(duas) advertências, independente de ser motivo diferenciado, ficando suspenso o
fornecimento até o recolhimento ao Município;
III)
Cancelamento desta Ata de Registro de Preços após a aplicação de 02
(duas) multas ou quando multa aplicada não houver sido recolhida em prazo superior a 10
(dez) dias, contados da publicação no DOMMT;
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IV) suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por
período não superior a 2(dois) anos;
IV)
Declaração de inidoneidade.
Parágrafo Primeiro. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas,
atrasos na entrega ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo ao
erário.
Parágrafo Segundo – O fornecedor sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento)
sobre o valor da respectiva fatura/orçamento aprovado.
Parágrafo Terceiro. A contratada estará impedida de licitar com a Administração
Púbica por um prazo de até 02 (dois) anos, em caso de fraude ou qualquer tipo de crime,
devidamente comprovado, atendidas as prerrogativas legais existentes.
Parágrafo Quarto. As multas previstas são aplicáveis simultaneamente às outras
cominações previstas nesta Ata.
Parágrafo Quinto - A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar
com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos, será divulgado nos veículos
oficiais de comunicação, podendo ser aplicada em casos de reincidência por descumprimento
de prazo contratual ou ainda descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação
contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos ao erário.
Parágrafo Sexto. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta:
a) se o fornecedor descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde
que desses fatos resultem prejuízos à contratante;
b) se o fornecedor sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou para
fiscais;
c) se o fornecedor tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da
licitação.
Parágrafo sétimo. As sanções previstas nos incisos I, III e IV, poderão ser aplicadas
juntamente com a do inciso II desta Cláusula.
Parágrafo oitavo. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela
competente autoridade ministerial, após a instrução do pertinente processo no qual fica
assegurada a ampla defesa do fornecedor.
Parágrafo nono - A falta de material não poderá ser alegada como motivo de força
maior e não eximirá O fornecedor das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento
das obrigações estabelecidas neste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS ILÍCITOS PENAIS As infrações penais tipificadas
na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo
das demais cominações aplicáveis.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS As despesas
decorrentes das contratações oriundas da presente Ata, correrão à conta de dotação
orçamentária prevista no ato da solicitação.
DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS As partes ficam, ainda, adstritas às
seguintes disposições:
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I todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de
lavratura de termo aditivo a presente ata de Registro de Preços.
II integram esta Ata, para fins de acompanhamento de execução, o Edital de Pregão
nº. 0011/2014 e seus anexos e as propostas da empresas classificadas para cada grupo, por
item.
III é vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para
qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização do Município de Porto
Estrela.
CLÁUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO As partes contratantes elegem o foro de
Município de Barra do Bugres - MT como competente para dirimir quaisquer questões
oriundas da presente ata, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via
administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Prefeitura Municipal de Porto Estrela/MT. Xx de XXXX de 2017.

Eugênio Pelachim
Prefeito Municipal de Porto Estrela
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXX
<RAZÃO EMPRESA VENCEDORA>
<CNPJ>
CONTRATADA

TESTEMUNHAS 1:

TESTEMUNHAS 2:

Nome:________________________________

Nome:________________________________

CPF:__________________________________ CPF:__________________________________
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