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

PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 – PARA REGISTRO DE PREÇOS
A Prefeitura Municipal de PORTO ESTRELA/MT, faz saber aos interessados que se
encontra aberta, LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO
DE PREÇOS, do tipo menor preço por Item, com a finalidade de selecionar a melhor proposta,
para a futura e eventual contratação de empresa do ramo para o fornecimento de carnes sob o
regime de entrega PARCELADA, cujas especificações detalhadas encontram-se no Edital e seus
anexos.
Rege a presente licitação a Lei Federal 8.666/93, observadas as alterações posteriores,
Lei Federal 10.520/2002, Decreto Municipal 020/2010, Lei Complementar 123/2006 – 147/2014
e demais legislações aplicáveis.
Serão observados os seguintes horários e datas para os procedimentos:
Recebimento dos Envelopes: até as 09h00 horas, do horário local, do dia 08/02/2018.
Poderão participar da licitação pessoas jurídicas que atuam no ramo pertinente ao objeto
licitado, observadas as condições constantes do edital.
O Edital Completo poderá ser obtido pelos interessados no Departamento de Licitações,
em meio magnético, de segunda a sexta-feira, nos horários entre 07h00 as13h00 horas, ou pelo
endereço eletrônico (www.portoestrela.mt.gov.br).
Quaisquer dúvidas, contatar pelo telefone (65) 3384-1244.

Porto Estrela/MT, 25 de Janeiro de 2018.

Roosevelt da Guia Ortega
Pregoeiro Oficial
Portaria nº 028/2018
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Pregão Presencial 001/2018 – SRP
EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA, por meio de seu Pregoeiro,
designado pelo portaria nº 028/2018, no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento
de todos os interessados, que está realizando licitação na modalidade LICITAÇÃO NA
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS, do tipo menor preço
por Item, com a finalidade de selecionar a melhor proposta, para a futura e eventual contratação
de empresa do ramo para o fornecimento de carnes sob o regime de entrega PARCELADA,
conforme descrito neste edital e seus anexos, em consonância com a Lei Federal 8.666/93,
observadas as alterações posteriores, a Lei Federal 10.520/2002, decreto municipal 020/2010, lei
complementar nº 123/2006 – 147/2017 e demais legislações aplicáveis.
Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação definidos
no objeto deste Edital e seus Anexos deverão ser entregues até as 09h00 (Nove horas), do horário
local, do dia 08 de Fevereiro de 2018, no Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal.

1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Pregão presencial será realizado em sessão pública em todas as suas fases.
1.2. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário da Prefeitura Municipal, denominado
Pregoeiro.
IMPORTANTE:
• Abertura da sessão:
Data: 08/02/2018
Hora: às 09h00 (nove) horas do horário local, dando-se início, em seguida, ao
credenciamento.
• Início da Disputa de Preços:
Após o fim do credenciamento.
2 - DO OBJETO
2.1. É objeto do presente certame o PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS, do tipo menor preço por item, com a finalidade de selecionar a melhor proposta, para a
futura e eventual contratação de empresa do ramo para o fornecimento de carnes sob o regime de
entrega PARCELADA. A descrição detalhada do objeto da presente licitação consta do Anexo I
deste Edital.
3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
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Poderão participar desta licitação:
3.1. Empresas que detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão
Presencial nº. 001/2018.
3.2. As empresas que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus
anexos, correndo por sua conta todos os custos decorrentes na elaboração e apresentação de suas
propostas, não sendo devida nenhuma indenização às licitantes pela realização de tais atos.
3.3. Comprovem possuir os documentos de habilitação requeridos.
3.4. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas em
quaisquer das hipóteses a seguir elencadas:
a) Que se encontrem sob falência e recuperação judicial, concurso de credores, dissolução
ou liquidação;
b) Que em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, sejam
controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
c) Que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com
suspensão por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou
Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial, pelo órgão que o praticou
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, e;
d) Estrangeiras que não funcionem no País.
4 - DO CREDENCIAMENTO
4.1. No início da sessão, cada empresa licitante poderá credenciar apenas um
representante, que deverá identificar-se junto ao Pregoeiro quando solicitado, exibindo os
respectivos documentos para a prática dos demais atos inerentes ao certame.
A. Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o credenciamento
através de:
A1.Copia da cédula de identidade ou documento equivalente do procurador e de todos os
sócios da empresa;
A2. Procuração pública ou particular, com menção expressa de que lhe confere amplos
poderes, inclusive para formular ofertas e lances de preços, para recebimento de intimações e
notificações, desistência ou não de recursos, bem como demais atos pertinentes ao certame, com
firma reconhecida no caso de procuração particular;
A3. Cópia do contrato social da empresa e sua última alteração, se for caso, ou contrato
social consolidado, devidamente registrados na Junta Comercial;
A4. Declaração de que a empresa licitante cumpre plenamente os requisitos de
habilitação.
Desta forma, o representante poderá assumir as obrigações decorrentes de tal investidura.
B.Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, fazse necessário o credenciamento através de:
B1. Cópia da cédula de identidade ou documento equivalente do sócio-gerente, diretor ou
proprietário e de todos os sócios da empresa;
B2. Cópia do contrato social da empresa e sua última alteração, se for caso, ou contrato
social consolidado, devidamente registrados na Junta Comercial;
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B3. Declaração de que a empresa licitante cumpre plenamente os requisitos de
habilitação. .
Desta forma, o representante poderá assumir as obrigações decorrentes de tal investidura.
4.1.1. Todos os documentos mencionados no item anterior poderão ser apresentados em
fotocópias simples, desde que acompanhados dos originais para conferência, ou fotocópias
autenticadas em cartório e/ou por publicações em órgão da Imprensa Oficial, exceto aqueles
obtidos e impressos por meio da internet.
4.2. Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues separadamente
dos envelopes de números 01 e 02, ou seja, fora dos envelopes lacrados.
4.3. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante.
4.4. A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 4.1 (A e B) não
implicará a exclusão da empresa em participar do certame, mas impedirá o representante de
manifestar-se na apresentação de lances verbais e demais fases do procedimento licitatório,
enquanto não suprida a falta ou sanada a incorreção.
4.5. No caso de microempresário individual, microempresa ou empresa de pequeno porte
que deseje usufruir dos direitos da lei pertinente, deverá ser apresentada também a Certidão
Simplificada, expedida pela respectiva Junta Comercial, de enquadramento como Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte (somente para as empresas cadastradas como tais e que assim
desejarem obter os benefícios da Lei Complementar 123/2006), com data de expedição não
superior a 90 (noventa) dias da realização do Pregão.
4.6. Empresas que apenas enviarem suas propostas e que não desejarem credenciar
representante, deverão apresentar, fora dos envelopes de proposta e habilitação, declaração de que
cumprem plenamente os requisitos de habilitação. No caso de microempresário individual,
microempresas ou empresas de pequeno porte que desejem usufruir dos benefícios da Lei
Complementar 123/2006, deverão apresentar, ainda, certidão simplifica expedida pela Junta
Comercial que comprove tal situação, datada de no máximo 90 (noventa) dias da abertura da
sessão. Se não apresentarem tais documentos, suas propostas não serão apreciadas ou, se não
apresentarem a referida certidão, não terão direito aos benefícios da lei.
4.7.OS DOCUMENTOS USADOS NO CREDENCIAMENTO PODERÃO SER
USADOS PARA FINS DE HABILITAÇÃO, NÃO SENDO NECESSÁRIA SUA
DUPLICAÇÃO.

5 - DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES
5.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços
e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida por Pregoeiro, em conformidade com este
Edital e seus Anexos, no local e horário determinados no item 1.
5.2. Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, os representante(s) da(s) Empresa(s)
licitante(s) entregará(ão) os envelopes contendo a(s) proposta(s) de preços e os documentos de
habilitação, não sendo aceita, a partir desse momento, a admissão de novos licitantes.
5.3. O envelope da Proposta de Preços deverá conter expresso, em seu exterior, as
seguintes informações:
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ENVELOPE “01” – PROPOSTA DE PREÇOS
DEPT° DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2018
<RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE>
DATA E HORÁRIO DA ABERTURA
5.4. O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser expresso, em seu exterior, as
seguintes informações:
ENVELOPE “02” – DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
DEPT° DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2018
<RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE>
DATA E HORÁRIO DA ABERTURA
5.5. Inicialmente, será aberto o ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS, e após a
rodada de negociações, o ENVELOPE 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
6 - DA PROPOSTA DE PREÇOS
6.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em uma via datilografada ou impressa,
preferencialmente no Formulário Padrão de Proposta (anexo III), redigida com clareza em língua
portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, sem alternativas, sem emendas,
sem rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e assinada na última folha e rubricada nas demais
pelo representante legal da licitante.
6.2. Deverá constar a razão social da licitante, nº. do CNPJ, endereço completo, telefone,
fax para contato e, se possível, endereço eletrônico (e-mail), nº. da conta corrente, agência e
respectivo banco;
6.2.1. Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias
corridos, a contar da data de sua apresentação. Caso não conste, será considerado o prazo de 60
dias.
6.2.2. Os valores descritos nas propostas são preços máximos, sendo que o valor a
contratar será definido por ocasião da abertura das propostas de preços e dos lances ofertados,
sendo vencedora a licitante que, após os lances, ofertar o objeto pelo menor preço.
6.2.3. O objeto licitado será fornecido mediante Autorização de Fornecimento expedida
pela Secretaria Municipal de Administração, conforme CLÁUSULA QUARTA DO ANEXO II.
6.3. Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais
como custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, transporte,
frete, entrega, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos;
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6.4. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou
incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar
preço inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como inclusos nos preços, não
sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os produtos ser
fornecidos sem ônus adicionais;
6.5. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;
6.6. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as especificações e exigências
do presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos
capazes de dificultar o julgamento;
6.7. O Pregoeiro considerará como formais erros de somatórios e outros aspectos que
beneficiem a Administração Pública e não implique nulidade do procedimento.
7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
7.1. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
7.2. Abertos os envelopes, as propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro e equipe de apoio;
7.3. No julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de MENOR
PREÇO POR ITEM;
7.4. O autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por
cento) superior àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do
vencedor;
7.5. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item anterior,
o Pregoeiro classificará as 03 (três) melhores propostas, para que seus autores participem dos
lances verbais, quaisquer que sejam seus preços ofertados na proposta escrita;
7.6. o Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma
sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e
os demais, em ordem decrescente de valor;
7.7. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço
apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas;
7.8. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente
desistente às penalidades constantes no item 12 deste Edital;
7.9. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor estimado para a devida contratação;
7.10. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas das propostas, o Pregoeiro
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo
motivadamente a respeito;
7.11. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas
condições habilitatórias;
7.12. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame;
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7.13. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias,
o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à
habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de
uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele
adjudicado o objeto do certame;
7.14. Nas situações previstas nos subitens 7.9, 7.10 e 7.13, o Pregoeiro poderá negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor;
7.15. - na disputa de preço um licitante a outro o Pregoeiro poderá estabelecer o
lance mínimo.
7.16. - declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro
examinará a aceitabilidade da primeira oferta classificada quanto ao objeto e valor, decidindo
motivadamente a respeito;
7.17. - concluída a etapa classificatória das propostas e lances verbais, e sendo aceitável
a proposta de menor preço, o pregoeiro dará início à fase de habilitação com a abertura do envelope
contendo a documentação do proponente da melhor oferta, confirmando as suas condições de
habilitação.
7.18. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e os valores fixados, devendo a mesma, ao final, ser assinada pelo Pregoeiro e os
licitantes presentes, ressaltando-se que poderá constar a assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes
facultado esse direito.

8 - DA DOCUMENTAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO
8.1. Para fins de habilitação ao certame, os interessados terão de satisfazer os requisitos
relativos;
I – 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.
g) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da
Pessoa Jurídica.
II - REGULARIDADE FISCAL:
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a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede da licitante;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou sede
da licitante, ou outra equivalente (Distrito Federal ou Territórios), na forma da lei, compreendendo
os seguintes documentos:
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 VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.
III – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA;
a) Cópia autenticada do alvará de licença expedido pela Vigilância Sanitária do Estado ou do
Município da empresa licitante.
8.1 a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, nos termos do Artigo 43
§1ª da Lei Complementar n.º 123/2006, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, para
a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
8.2 b) para usufruir dos benefícios de que trata o art. 43 §1 da lei complementar 123/2006, a
licitante, mesmo que haja restrição na documentação fiscal deverá apresentar as certidões exigidas
na habilitação fiscal.
* Os documentos usados no credenciamento poderão ser usados para fins de
habilitação, não sendo necessária sua duplicação.
9 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
9.1. Conforme Art. 41 § 1º da Lei 8.666/93, qualquer pessoa poderá solicitar
esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital, através de protocolo em até 02
(cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas.
9.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
9.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
9.4. Na ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o
retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o contraditório
e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002.
9.5. Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a
realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção de 06 (seis)
meses a 02 (dois) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da lei 8.666/93.
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10 - DOS RECURSOS
10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 05 dias úteis para
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
10.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do
direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor.
10.3. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.
10.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
10.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da
licitação ao licitante vencedor.
10.6. Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados, na
sede da Prefeitura Municipal.
11 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11.1. O contrato referente ao fornecimento do objeto será formalizada e conterá,
necessariamente, as condições já especificadas neste ato convocatório, conforme anexo II.
DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11.2. A Secretaria Municipal de Administração poderá convocar oficialmente a licitante
vencedora, durante a validade da proposta para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, assinar
a ata de registro de preços, aceitar ou retirar o instrumento equivalente sob pena de decair o direito
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93.
11.3. É facultado ao Pregoeiro, quando a convocada não assinar o referido documento no
prazo e condições estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de
classificação, para fazê-lo, examinada, quanto ao objeto e valor ofertado, a aceitabilidade da
proposta classificada, podendo, inclusive, negociar diretamente com o proponente para que seja
obtido melhor preço, ou revogar o presente Pregão Presencial, independentemente da cominação
prevista no art. 81 da Lei n.º 8.666/93.
11.4. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o CONTRATO que poderá
ser firmada, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Secretaria Municipal de Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação
assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente estabelecidas.
12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital
sujeitará o FORNECEDOR a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei no 8.666/93,
incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:
a) atraso até 05 (cinco) dias, multa de 02 % (dois por cento);
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b) a partir do 6º (sexto) até o limite do 10º (décimo) dia, multa de 4 % (quatro por cento),
caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso.
12.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela
inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, a Prefeitura Municipal poderá, garantida prévia
e ampla defesa, aplicar ao FORNECEDOR multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado.
12.3. Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se
não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa,
sujeitar-se-á as seguintes penalidades:
12.3.1. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;
12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com
a Prefeitura Municipal, por prazo de até 02 (dois) anos, e,
12.3.3. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
Municipal.
12.4. A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar a documentação ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do CONTRATO, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar
e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, a Prefeitura Municipal
solicitará o seu descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Município por igual período,
sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei.
12.5. A multa, eventualmente imposta ao FORNECEDOR, será automaticamente
descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.
Caso o FORNECEDOR não tenha nenhum valor a receber deste Órgão da Prefeitura Municipal,
ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o
pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão
encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do Município, podendo,
ainda a Prefeitura proceder a cobrança judicial da multa.
12.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos
eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Prefeitura Municipal.

13 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1. As despesas relativas às aquisições decorrentes desta licitação, serão suportadas
pelas dotações;
02.2003 – 3.3.90.30.00.00
03.2008 – 3.3.90.30.00.00
04.2080 – 3.3.90.30.00.00
04.2025 – 3.3.90.30.00.00
04.2026 – 3.3.90.30.00.00
04.2013 – 3.3.90.30.00.00
04.2016 – 3.3.90.30.00.00
04.2029 – 3.3.90.30.00.00

Manter o Gabinete e dependências
Manter as Ativ. da Secr.administ e Dependências
Manter o Gabinete e Depend. Da Sec. De Educação
Manter as Ativ. Esp. Trein. E Part. Em Comp.
Manter as Atividades Culturais
Manut. Da Alim. Escolar – Ens. Fundamental
Manut. Da Alim. Escolar – Quilombola
Manut. Da Alim. Escolar - EJA
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04.2015 – 3.3.90.30.00.00
04.2030 – 3.3.90.30.00.00
04.2014 – 3.3.90.30.00.00
04.2019 – 3.3.90.30.00.00
05.2081 – 3.3.90.30.00.00
05.2044 – 3.3.90.30.00.00
05.2078 – 3.3.90.30.00.00
06.2060 – 3.3.90.30.00.00
06.2048 – 3.3.90.30.00.00
06.2046 – 3.3.90.30.00.00
06.2050 – 3.3.90.30.00.00
06.2058 – 3.3.90.30.00.00
06.2049 – 3.3.90.30.00.00
06.2051 – 3.3.90.30.00.00
06.2052 – 3.3.90.30.00.00
06.2054 – 3.3.90.30.00.00
06.2056 – 3.3.90.30.00.00
06.2059 – 3.3.90.30.00.00
06.2053 – 3.3.90.30.00.00
06.2053 – 3.3.90.32.00.00
08.2068 – 3.3.90.30.00.00
08.1046 – 3.3.90.30.00.00
08.1064 – 3.3.90.30.00.00
09.2071 – 3.3.90.30.00.00
09.2012 – 3.3.90.30.00.00

Mant. As Ativ. e Serv. do Ensino Fundamental
Manut. Da Educ. Especial
Manutenção da Alimentação Escolar-Ensino Infantil
Manter as Ativ. do Ensino Infantil
Manut. Secretaria Municipal de Saúde
Manut. Da Vigilância Sanitária
Manutenção da Vigilância Epidemiológica
Realização do FestPorto
Manut.do Departamento de Turismo
Manter as Ativ. do CDCA e Conselho Tutelar
Manutenção do IGD – Bolsa Família
Manut. Do Índice de Gestão Desc. do SUAS-IGD/SUAS
Manut. Do Progr. De Atenção Integral a Família-PAIF
Manut. Do Fundo Mun. de Investimento Social
Manut. Das Ativ. do CRAS
Proteção Social Básica
Serviço de Convivência e Fortalecimento De Vínculos
Manutenção dos Benefícios Eventuais
Manut. Da Atividades da Assistência Social
Manut. Da Atividades da Assistência Social
Manut. Da Secr. Municipais de Agricultura
Implantar Prog. De Apoio Prod. Agrop. e Assist. Tecn.
Apoio as Assoc. de Produotres Rurais e incent. Prod.
Manut. Das Ativ. da Secretaria
Manut. Do Departamento de Agua e Esgoto

14 - DO PAGAMENTO
14.1 – O pagamento será efetuado até 30 (Trinta) dias após a apresentação da NF-e.
Acompanhada das referidas Ordens de Fornecimento.
14.2 –As NF-e deverão ser entregues no ato da entrega dos produtos solicitados, contendo
exatamente o descriminado na Ordem de Fornecimento.
14.3 – Será aceito como documento fiscal comprobatório para liquidação somente a
Nota Fiscal Eletrônica.
14.3.1 – Caso a licitante não forneça a NF-e juntamente com as Ordens de Fornecimento,
a Prefeitura Municipal de Porto Estrela, NÃO efetuará o pagamento.
15 – DA QUALIDADE
15.1 – As carnes adquiridas deverão ser de qualidade inquestionável, devendo estar em
conformidade com a descrição constante do Anexo I deste Edital, estando ainda sujeitos a amplo
teste de qualidade, reservando-se a Prefeitura Municipal de Porto Estrela o direito de rejeitá-los no
todo ou em parte, obrigando-se a empresa vencedora a promover suas substituições sem qualquer
ônus adicional, sujeitando-se a aplicação das penalidades previstas.
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15.2 – O objeto da presente licitação deve apresentar rotulagem conforme legislação:
registro no órgão competente, data de fabricação e validade, dados do produtor, peso, orientações
sobre armazenamento, de acordo com a legislação vigente.
15.3 – As empresas vencedoras serão responsáveis por seus produtos até a data que
expirar a validade dos mesmos, valendo para resolução de qualquer dúvida, o Código de Defesa
do Consumidor.
15.4 – Em qualquer fase do fornecimento, havendo suspeita de contaminação e/ou
adulteração de produtos, poderão ser encaminhadas amostras para análise laboratorial, ficando o
pagamento do fornecimento condicionado ao resultado apresentado. Comprovada a irregularidade,
a despesa da análise dos produtos suspeitos correrá por conta do fornecedor.
15.5 – Será de responsabilidade das empresas vencedoras, a qualidade físico-química e
sanitária dos produtos licitados.
16 - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
16.1. O município reserva-se o direito de exercer a fiscalização da sua execução, nos
termos pactuados através do edital e seus anexos e legislação pertinente ao objeto da contratação.
17 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1. É facultada ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
17.2. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação
por razões de interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou
por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
17.2.1. A anulação do procedimento induz à da ATA DE REGISTRO DE PREÇO.
17.2.2. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do
procedimento licitatório, ressalvado o direito do FORNECEDOR de boa-fé de ser ressarcido pelos
encargos que tiver suportado no cumprimento da ATA DE REGISTRO DE PREÇO.
17.3. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua
proposta e ao Órgão não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente
da condução ou do resultado do processo licitatório.
17.4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
17.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será remarcada para o próximo dia útil, nos
mesmos horários.
17.6. 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 normal na Prefeitura Municipal.
17.7. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro da ATA
DE REGISTRO DE PREÇO.
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17.8. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação
do presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado, até 02 (dois) dias úteis antes da data
de abertura do PREGÃO, por escrito, ào Pregoeiro, devendo ser sido protocolizada no Protocolo
Geral da Prefeitura Municipal.
17.9. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
17.10. Os casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei 10.520/2002, da Lei
8.666/93, e demais legislações aplicáveis.
18 - DOS ANEXOS
18.1. São partes integrantes deste edital os seguintes anexos:
- Termo de Referência: Anexo I.
- Minuta da ATA DE REGISTRO DE PREÇO: Anexo II.
- Modelo da proposta econômica: Anexo III.
- Modelo do atestado de capacidade técnica: Anexo IV.
- Modelos das declarações: Anexo V.
- Exigências para habilitação: Anexo VI.
19 - DO FORO
19.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da cidade
de Barra do Bugres/MT, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Porto Estrela/MT, 25 de Janeiro de 2018.

Roosevelt da Guia Ortega
Pregoeiro Oficial
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ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA
1 - OBJETO:
1.1 – O presente Termo de Referência tem por objetivo a Seleção da proposta
mais vantajosa para o registro de preços para futura e eventual aquisição de forma
parcelada de Carnes conforme especificações constantes no Anexo I deste Edital.
2 – PRODUTOS;
ITEM

Unid.

01

Kg

02

Kg

03

Kg

04

05

Kg

Kg

DESCRIÇÃO
CARNE
BOVINA,
MÚSCULO
MOÍDA,
CONGELADA (ENTRE -10°C E -25°C) E NO
MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM
ASPECTO, COR, CHEIRO E ODOR PROPRIO,
EMBALADA
EM
SACO
PLASTICO
TRANSPARENTE, ATOXICO E SUAS CONDIÇÕES
DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3
(DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA 224/97), COM
EMBALAGEM DE 500 G OS PACOTES.
CARNE BOVINA MIOLO DA PALETA,
EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE
OU
SACO
PLÁSTICO
TRANSPARENTE,
CONTENDO IDENTIFICAÇÃO, PRAZO DE
VALIDADE, MARCAS E CARIMBO OFICIAIS, DE
ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO
DA AGRICULTURA, DIPOA N° 304 DE 22/04/96 E N
° 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA N°
105 DE
16/05/99 E DA LEI MUNICIPAL/
VIGILANCIA SANITARIA, COM EMBALAGEM DE
500 G OS PACOTES.
CARNE BOVINA TIPO ACÉM, EMBALADO EM
FILME PVC, TRANSPARENTE OU SACO
PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCAS E
CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS
PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, DISPOA N° 304 DE 22/04/96 E N°
145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA
N°105 DE 16/05/99 E DA LEI MUNICIPAL/
VIGILANCIA SANITÁRIA, COM EMBALAGEM
DE 500 G OS PACOTES.

Quantidade

Valor Unitário (R$)

Valor Total (R$)

2000

R$ 13,08

R$ 26.153,33

1450

R$ 16,22

R$ 23.519,00

R$ 15,67

R$ 24.288,50

R$ 17,74

R$ 26.610,00

R$ 20,15

R$ 30.220,00

1550

CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CORTADO EM
ISCAS OU PEDAÇOS, RESFRIADOS OU
CONGELADOS, E NO MAXIMO DE 10% DE SEBO
E GORDURA COM ASPECTO, COR, CHEIRO E
SABOR PROPRIO, EMBALADO EM SACO
PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATOXICO DEVERA
ESTAR DE ACORDO A NTA-3 (DECRETO 12486
DE 20/10/78) E (MA. 2244/97), COM EMBALAGEM
DE 500 G OS PACOTES.

1500

CARNE BOVINA CHARQUEADA (CORTADA EM
CUBOS), DIANTEIRO. EMBALADA EM FILME
PVC TRANSPARENTE OU SACO PLASTICO
TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO
DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE,
PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMOBS

1500
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OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA N. 304
DE 22/04/96 E N.145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO
DA ANVISA N. 105 DE 19/05/99, COM
EMBALAGEM DE 500 G OS PACOTES.

06

07

08

Kg

Kg

Kg

CARNE BOVINA TIPO FIGADO CORTADO EM
ISCAS, EMBALGEM EM FILME PVC
TRANSPARENTE OU SACO PLÁSTICO
TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO
DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE,
PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS
OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA E N. 105
DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL/ VIGILANCIA
SANITÁRIA Nº 5.504/99, COM EMBALAGEM DE
500 G OS PACOTES.

300

CARNE COSTELINHA SUÍNA, EM CUBOS,
RESFRIADA, EMBALADA EM FILME PVC OU EM
SACO PLASTICO TRANSPARENTE, CONTENDO
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO
FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS
E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS
PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E
Nº145 DE 22/04/98, RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº
105 DE 19/05/99 E DA LEI
MUNICIPAL/VIGILANCIA SANITÁRIA, COM
EMBALAGEM DE 500 G OS PACOTES.

600

CARNE BOVINA TIPO COXÃO DURO
(CORTADO EM CUBOS), RESFRIADA,
EMBALAGEM EM FILME PVC OU SEM SACO
PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO
FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS
E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS
PORTARIAS DO MINISTERIO DA
AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº
145 DE 22/04/98, RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105
DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL/VIGANCIA
SANITÁRIA, COM EMBALAGEM DE 500 G OS
PACOTES.

1500

R$ 7,93

R$

2.378,00

R$ 14,23

R$

8.536,00

R$ 16,42

R$ 24.630,00
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09

Kg

FILÉ DE FRANGO SEM OSSO, EM FATIAS,
CONGELADO, COM CERCA DE 150 G CADA,
EMBALADO EM SACO PLÁSTICO
TRANSPARENTE, ATOXICO, LIMPO, NÃO
VIOLADO, RESISTENTE, QUE GARANTAM A
INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO
DO CONSUMO, CONTENDO
APROXIMADAMENTE 1 KG. A EMBALAGEM
DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS
DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO
PRODUTO, NUMERO DO REGISTRO NO
MINISTERIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA E
CARIMBO DE INSPEÇÃO DO SIF. O PRODUTO
DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE
30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA DATA DA
ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE.

1100

R$ 12,79

TOTAL (R$) ----------

R$ 14.072,67

R$ 180.407,50

Porto Estrela 19 de Janeiro de 2.018

ADIJANE MINOTTI DE ARAUJO
Responsável Técnico
(Gêneros Alimentícios)

SALVADOR CARDOSO DA SILVA
Secretário Municipal de Obras e
Infraestrutura

TÂNIA CANDIDO LEONEL PAPA
Secretária Municipal de Educação

CÉLIA REGINA PEREZ PELACHIM
Secretária Municipal de Trabalho e Ação
Social

JORGE ALVES FERNANDES
Secretário Municipal de Saúde

SERGIO APARECIDO PAULINO
Secretário Municipal de Administração,
Planejamento e Finanças
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ANEXO II
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL ‘SRP’ Nº. 001/2018
Pelo presente, a PREFEITURA MUNICIPAL, “qualificação”, neste ato representada por
seu Prefeito, Sr..., “qualificação”, doravante denominado GERENCIADOR e a(s) empresa(s)
________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 00.000.000/0000-00, com endereço em Rua
______________, nº. ______, Bairro __________, _______________ - _____, através do seu
representante legal o(a) Sr.(a) _______________, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº. 000.000.00000, e RG. Sob o nº. 0.000.000-0 SSP/ ____, vencedora(s) do certame doravante denominada(s)
FORNECEDORA(S), ACORDAM proceder, nos termos do Edital de Pregão nº 001/2018, ao
REGISTRO DE PREÇOS, com seus respectivos preços unitários e totais nas quantidades
estimadas, atendendo as condições previstas no Edital e as constantes desta Ata de Registro de
Preços, conforme as Lei nº. 10.520/2002 e 8.666/93 e suas alterações, e em conformidade com as
disposições a seguir.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Paragrafo Primeiro: REGISTRO DE PREÇOS, do tipo menor preço por item, para a
futura e eventual contratação de empresa do ramo para o fornecimento de carnes bovina sob o
regime de entrega PARCELADO para as Secretarias Municipais e seus departamentos, segundo
as condições previstas no edital e especificações constantes nesta ata de registro de preços.
Paragrafo Segundo: o contratado se obriga a fornecer os itens abaixo relacionados,
conforme especificações constantes no edital e anexo I da licitação, modalidade pregão presencial
nº 001/2018, que integram este termo, independentemente de transcrição, para todos os fins e
efeitos legais.
ITEM

Unid.

01

Kg

02

Kg

03

Kg

DESCRIÇÃO
CARNE
BOVINA,
MÚSCULO
MOÍDA,
CONGELADA (ENTRE -10°C E -25°C) E NO
MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM
ASPECTO, COR, CHEIRO E ODOR PROPRIO,
EMBALADA
EM
SACO
PLASTICO
TRANSPARENTE, ATOXICO E SUAS CONDIÇÕES
DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3
(DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA 224/97), COM
EMBALAGEM DE 500 G OS PACOTES.
CARNE BOVINA MIOLO DA PALETA,
EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE
OU
SACO
PLÁSTICO
TRANSPARENTE,
CONTENDO IDENTIFICAÇÃO, PRAZO DE
VALIDADE, MARCAS E CARIMBO OFICIAIS, DE
ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO
DA AGRICULTURA, DIPOA N° 304 DE 22/04/96 E N
° 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA N°
105 DE
16/05/99 E DA LEI MUNICIPAL/
VIGILANCIA SANITARIA, COM EMBALAGEM DE
500 G OS PACOTES.
CARNE BOVINA TIPO ACÉM, EMBALADO EM
FILME PVC, TRANSPARENTE OU SACO
PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO

Quantidade

Valor Unitário (R$)

Valor Total (R$)

2000

R$ 13,08

R$ 26.153,33

1450

R$ 16,22

R$ 23.519,00

R$ 15,67

R$ 24.288,50

1550
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IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCAS E
CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS
PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, DISPOA N° 304 DE 22/04/96 E N°
145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA
N°105 DE 16/05/99 E DA LEI MUNICIPAL/
VIGILANCIA SANITÁRIA, COM EMBALAGEM
DE 500 G OS PACOTES.

04

05

06

07

08

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CORTADO EM
ISCAS OU PEDAÇOS, RESFRIADOS OU
CONGELADOS, E NO MAXIMO DE 10% DE SEBO
E GORDURA COM ASPECTO, COR, CHEIRO E
SABOR PROPRIO, EMBALADO EM SACO
PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATOXICO DEVERA
ESTAR DE ACORDO A NTA-3 (DECRETO 12486
DE 20/10/78) E (MA. 2244/97), COM EMBALAGEM
DE 500 G OS PACOTES.

1500

CARNE BOVINA CHARQUEADA (CORTADA EM
CUBOS), DIANTEIRO. EMBALADA EM FILME
PVC TRANSPARENTE OU SACO PLASTICO
TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO
DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE,
PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMOBS
OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA N. 304
DE 22/04/96 E N.145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO
DA ANVISA N. 105 DE 19/05/99, COM
EMBALAGEM DE 500 G OS PACOTES.

1500

CARNE BOVINA TIPO FIGADO CORTADO EM
ISCAS, EMBALGEM EM FILME PVC
TRANSPARENTE OU SACO PLÁSTICO
TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO
DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE,
PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS
OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA E N. 105
DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL/ VIGILANCIA
SANITÁRIA Nº 5.504/99, COM EMBALAGEM DE
500 G OS PACOTES.

300

CARNE COSTELINHA SUÍNA, EM CUBOS,
RESFRIADA, EMBALADA EM FILME PVC OU EM
SACO PLASTICO TRANSPARENTE, CONTENDO
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO
FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS
E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS
PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E
Nº145 DE 22/04/98, RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº
105 DE 19/05/99 E DA LEI
MUNICIPAL/VIGILANCIA SANITÁRIA, COM
EMBALAGEM DE 500 G OS PACOTES.

600

CARNE BOVINA TIPO COXÃO DURO
(CORTADO EM CUBOS), RESFRIADA,
EMBALAGEM EM FILME PVC OU SEM SACO
PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO
FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS

1500

R$ 17,74

R$ 26.610,00

R$ 20,15

R$ 30.220,00

R$ 7,93

R$

2.378,00

R$ 14,23

R$

8.536,00

R$ 16,42

R$ 24.630,00
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E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS
PORTARIAS DO MINISTERIO DA
AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº
145 DE 22/04/98, RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105
DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL/VIGANCIA
SANITÁRIA, COM EMBALAGEM DE 500 G OS
PACOTES.

09

Kg

FILÉ DE FRANGO SEM OSSO, EM FATIAS,
CONGELADO, COM CERCA DE 150 G CADA,
EMBALADO EM SACO PLÁSTICO
TRANSPARENTE, ATOXICO, LIMPO, NÃO
VIOLADO, RESISTENTE, QUE GARANTAM A
INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO
DO CONSUMO, CONTENDO
APROXIMADAMENTE 1 KG. A EMBALAGEM
DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS
DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO
PRODUTO, NUMERO DO REGISTRO NO
MINISTERIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA E
CARIMBO DE INSPEÇÃO DO SIF. O PRODUTO
DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE
30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA DATA DA
ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE.

1100

R$ 12,79

TOTAL (R$) ----------

R$ 14.072,67

R$ 180.407,50

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.0. A presente Ata terá validade por 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura,
podendo ser prorrogada na forma da Lei.
2.1. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o licitante se obriga a cumprir
legalmente todas as condições estabelecidas, sujeitando-se, inclusive, às penalidades pelo
descumprimento de qualquer de suas cláusulas.
2.2. Os quantitativos previstos no Termo de Referência – Anexo I – são estimativas
máximas para o período de validade da Ata de Registro de Preços, reservando-se a Administração
o direito de adquirir o quantitativo que julgar necessário, podendo ser parcial, integral ou mesmo
abster-se de adquiri-lo.
2.3. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, qualquer Órgão ou Entidade da
Administração poderá utilizar a Ata, mesmo que não tenha participado do certame licitatório,
mediante prévia consulta ao Órgão gerenciador.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS
3.0. O gerenciamento deste instrumento caberá a Secretaria Municipal de Administração
Planejamento e Finanças.
CLÁUSULA QUARTA – DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO
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4.1. A entrega do objeto deste contrato ocorrerá em local determinado pela Prefeitura
Municipal (na sede da licitante, cito Av. Jose Antônio de Faria nº 2035, centro de Porto
Estrela/MT), em até 03 (Três) dias após a emissão da Autorização de Fornecimento.
4.2.Somente será aceito material que corresponda as especificações constantes da
presente ata de registro de preço, do edital e seus anexos, e tenha sido objeto de vistoria pelo órgão
responsável pelo recebimento.
4.4.A nota fiscal será emitida e entregue juntamente com o bem adquirido, devendo conter
na mesma as características do item licitado e data de sua emissão e data e hora da saída.
4.5. Caso seja constatado que o bem entregue não corresponde em qualidade, descrição e
especificação ao estabelecido na licitação, será exigido da FORNECEDORA sua substituição ou
será rejeitado o fornecimento, sem qualquer ônus para a Administração.
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
5.0. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar
contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento e seus Anexos e
na legislação pertinente.
5.1. As aquisições dos produtos registrados neste instrumento serão efetuadas através
Autorização de Fornecimento (A.F), emitida pela Prefeitura Municipal, contendo o nº da Ata, o
nome da empresa, o objeto, a especificação, o endereço e a data de entrega.
5.2. A Autorização de Fornecimento (A.F) será encaminhada ao fornecedor que deverá
assiná-la e devolve-la a esta Prefeitura no prazo máximo de 02 (dois) dias a contar da data do seu
recebimento.
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.0. A empresa se obrigará em um prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos a solucionar
quaisquer problemas com os itens adquiridos, inclusive com reposição dos mesmos se porventura
não estiverem atendendo as finalidades propostas, desde que a reclamação esteja devidamente
documentada pela unidade e descartado o uso inadequado;
6.1. O fornecedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições de fornecimento,
acréscimos de até 25% do valor total da Ata de Registro de Preços;
6.2. São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Edital:
I - executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura, de acordo
com o especificado nesta Ata e nos Anexos, que fazem parte deste instrumento, responsabilizandose por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui
estabelecida;
II - cumprir a data e horário da entrega, não sendo aceitos os materiais que estiverem em
desacordo com as especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de
faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto
registrado.
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III - prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Órgão, cujas reclamações se
obriga a atender prontamente, bem como dar ciência a Prefeitura, imediatamente e por escrito, de
qualquer anormalidade que verificar quando da execução da Ata;
IV - dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Prefeitura, no tocante ao fornecimento do
produto, 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 produtos 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 à Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no
endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;
VIII - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas
nas normas regulamentadoras pertinentes;
IX- fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe,
integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será
exercida pela Prefeitura;
X - indenizar terceiros e/ou ao Órgão, mesmo em caso de ausência ou omissão de
fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar
todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e
às disposições legais vigentes;
XI – substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus ao Órgão toda ou parte da remessa
devolvida pela mesma, no prazo de 3 (três) dias úteis, caso constatadas divergências nas
especificações.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR
7.0. São responsabilidades do Fornecedor Contratado:
I - todo e qualquer dano que causar ao Órgão, ou a terceiros, ainda que culposo, praticado
por seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
a fiscalização ou acompanhamento pela Prefeitura;
II - toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do
fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos
casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo ao Órgão/Entidade de qualquer
solidariedade ou responsabilidade;
III - toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas a Prefeitura 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
Órgão/Entidades, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento
devido ao fornecedor, o valor correspondente.
7.1. O FORNECEDOR autoriza ao Órgão/Entidade, a descontar o valor correspondente
aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem
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devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a
prévia defesa.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA GERENCIADORA
8.0. A Prefeitura Municipal obriga-se a:
I - indicar os locais, datas e horários em que deverão ser entregues os produtos.
II - permitir ao pessoal do fornecedor acesso ao local da entrega, desde que observadas
as normas de segurança;
III - notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos
produtos;
IV - efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas nesta ata.
8.1. Caberá à Prefeitura promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que
os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.
CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO
9.0. O Órgão/Entidade efetuará o pagamento ao fornecedor, através de crédito em conta
corrente mantida pelo mesmo, ou por meio de cheque, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos
contados a partir da data da apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa acompanhada da
correspondente Autorização de Fornecimento (A.F), com o respectivo comprovante de que o
fornecimento foi realizado a contento.
9.1. Para cada Nota de Empenho, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal/fatura.
9.2. Por ocasião do pagamento, o fornecedor deverá apresentar Nota Fiscal Eletrônica,
em conformidade com a legislação aplicável ao fornecimento destinado à administração pública,
juntamente com todas as certidões exigidas para habilitação fiscal.
9.3. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e
obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
10.0 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, desde que devidamente comprovado.
10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados
no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da
proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura
solicitará ao Fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a
adequá-lo a definição do parágrafo único.
10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem
iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
11.0. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas
seguintes situações:
- quando o Fornecedor não cumprir as obrigações constantes no Edital e na Ata de
Registro de Preços;
- quando o Fornecedor não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido;
- quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota Empenho decorrente
deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei
8.666/93;
- em quaisquer hipóteses de inexecução total ou parcial da Nota Empenho decorrente
deste Registro;
- os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
- por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;
11.1. 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.
11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço
registrado a partir da última publicação.
11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não
ser aceita pela Prefeitura Municipal, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades
previstas neste Edital.
11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do
FORNECEDOR, relativas ao fornecimento.
11.5. Caso a Prefeitura 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 infringida.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS,
SEGUROS, ETC
12.0. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR:
I) todos os impostos, taxas, transporte e frete que forem devidos em decorrência das
contratações e ou fornecimento 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 TERCEIRA - DAS PENALIDADES
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13.0. 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;
II) multa;
III) suspensão temporária para licitar e contratar com a Prefeitura Municipal, por período
de até 05 (cinco) anos;
IV) declaração de inidoneidade.
13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de
cláusulas contratuais que não causem prejuízo a Prefeitura e será lançada no Cadastro de
Fornecedores do Município.
13.2. O fornecedor sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva
fatura, por dia de atraso, a partir do 1º (primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido
para entrega do produto.
13.3. No caso de atraso na entrega do produto por mais de 15 (quinze) dias, poderá a
Prefeitura, a partir do 6º (sexto) dia, a seu exclusivo critério, rescindir a Ata, ficando o fornecedor
impedido de licitar com a Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos.
13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com esta Prefeitura
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá
ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda
descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não
resultem prejuízos à .
13.5. 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 ao Órgão/Entidade;
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 parafiscais;
c) se o FORNECEDOR tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da
licitação.
13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser
aplicadas juntamente com a do inciso II desta Cláusula.
13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade,
após a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa do
FORNECEDOR, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores, implicando a inativação
do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração
Federal e demais órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal.
13.8. 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 nesta Ata.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS
14.0. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na
forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
15.0. As despesas relativas às aquisições decorrentes desta licitação, serão suportadas pela
dotação do Município.
02.2003 – 3.3.90.30.00.00 Manter o Gabinete e dependências
03.2008 – 3.3.90.30.00.00 Manter as Ativ. da Secr.administ e Dependências
04.2080 – 3.3.90.30.00.00 Manter o Gabinete e Depend. Da Sec. De Educação
04.2025 – 3.3.90.30.00.00 Manter as Ativ. Esp. Trein. E Part. Em Comp.
04.2026 – 3.3.90.30.00.00 Manter as Atividades Culturais
04.2013 – 3.3.90.30.00.00 Manut. Da Alim. Escolar – Ens. Fundamental
04.2016 – 3.3.90.30.00.00 Manut. Da Alim. Escolar – Quilombola
04.2029 – 3.3.90.30.00.00 Manut. Da Alim. Escolar - EJA
04.2015 – 3.3.90.30.00.00 Mant. As Ativ. e Serv. do Ensino Fundamental
04.2030 – 3.3.90.30.00.00 Manut. Da Educ. Especial
04.2014 – 3.3.90.30.00.00 Manutenção da Alimentação Escolar-Ensino Infantil
04.2019 – 3.3.90.30.00.00 Manter as Ativ. do Ensino Infantil
05.2081 – 3.3.90.30.00.00 Manut. Secretaria Municipal de Saúde
05.2044 – 3.3.90.30.00.00 Manut. Da Vigilância Sanitária
05.2078 – 3.3.90.30.00.00 Manutenção da Vigilância Epidemiológica
06.2060 – 3.3.90.30.00.00 Realização do FestPorto
06.2048 – 3.3.90.30.00.00 Manut.do Departamento de Turismo
06.2046 – 3.3.90.30.00.00 Manter as Ativ. do CDCA e Conselho Tutelar
06.2050 – 3.3.90.30.00.00 Manutenção do IGD – Bolsa Família
06.2058 – 3.3.90.30.00.00 Manut. Do Índice de Gestão Desc. do SUAS-IGD/SUAS
06.2049 – 3.3.90.30.00.00 Manut. Do Progr. De Atenção Integral a Família-PAIF
06.2051 – 3.3.90.30.00.00 Manut. Do Fundo Mun. de Investimento Social
06.2052 – 3.3.90.30.00.00 Manut. Das Ativ. do CRAS
06.2054 – 3.3.90.30.00.00 Proteção Social Básica
06.2056 – 3.3.90.30.00.00 Serviço de Convivência e Fortalecimento De Vínculos
06.2059 – 3.3.90.30.00.00 Manutenção dos Benefícios Eventuais
06.2053 – 3.3.90.30.00.00 Manut. Da Atividades da Assistência Social
06.2053 – 3.3.90.32.00.00 Manut. Da Atividades da Assistência Social
08.2068 – 3.3.90.30.00.00 Manut. Da Secr. Municipais de Agricultura
08.1046 – 3.3.90.30.00.00 Implantar Prog. De Apoio Prod. Agrop. e Assist. Tecn.
08.1064 – 3.3.90.30.00.00 Apoio as Assoc. de Produotres Rurais e incent. Prod.
09.2071 – 3.3.90.30.00.00 Manut. Das Ativ. da Secretaria
09.2012 – 3.3.90.30.00.00 Manut. Do Departamento de Agua e Esgoto
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.0 As partes ficam adstritas, ainda, às seguintes disposições:
I - todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de
lavratura de termo aditivo à presente Ata de Registro de Preços.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
As partes contratantes elegem o foro 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.
E por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata em 02 (DUAS) vias de igual
teor e forma para um só efeito legal, ficando arquivadas na sede da GERENCIADORA, na forma
do art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/93.
Porto Estrela/MT. xx de xxxxxxxxxxx de 2018.

____________________
Eugênio Pelachim
Prefeito Municipal
Contratante

______________________
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fornecedor

Testemunhas:

Nome: _______________________________

Nome: _______________________________

CPF : _______________________________

CPF : _______________________________
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ANEXO III
(Modelo)
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL ‘SRP’ Nº. 001/2018

PROPOSTA ECONÔMICA
Apresentamos nossa Proposta para fornecimento do objeto do Pregão nº.001/2018,
acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme planilha de preço constante da
Tabela a seguir:
PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA
Pregão Presencial n°. 001/2018. Tipo MENOR PREÇO POR ITEM
Proponente:
Endereço:
Cidade:
Telefone:
Fax:
E-mail:
Banco:
Agência:
Conta Corrente:
CNPJ:
Inscrição Estadual:
Rubrica:

UF:

Declaramos que nos preços
propostos no presente documento
estão inclusas todas as despesas, tais
como impostos, taxas, transporte,
entrega, lucro e demais custos diretos
e indiretos, não cabendo quaisquer
alegações posteriores de omissão de
custos na proposta, bem como pleitos
adicionais, sendo o objeto do Edital
entregue sem acréscimos de valores.
Valor Total da Proposta: R$
(valor da proposta) (valor por
extenso)
Validade da proposta: 60
(sessenta) dias.
Validade dos produtos: (de
acordo com edital)

CARIMBO DE CNPJ DA EMPRESA

Prazo de entrega: de acordo
com Edital.
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ANEXO IV
(Modelos)
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL ‘SRP’ Nº. 001/2018

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Atestamos, para os devidos fins, que a empresa (nome e CNPJ da empresa favorecida),
estabelecida na (endereço completo da empresa favorecida), forneceu para esta empresa (nome e
CNPJ da empresa emitente), situada na (endereço da empresa emitente do atestado), o objeto
abaixo especificado, no período de (__/__/__ a __/__/__):
OBJETO: ...........................
VALOR (R$): ..................................
Atestamos, ainda, que tais objetos foram entregues satisfatoriamente, não existindo, em
nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as
obrigações assumidas, inclusive quanto às especificações e qualidades do objeto.

............................, .......de ....................de .........
Carimbo e Assinatura da Declarante

CONDIÇÃO DE ACEITABILIDADE
a) os atestados podem ser emitidos pela mesma pessoa jurídica, contudo deverão reportarse a fornecimentos de materiais distintos, caso a licitante deseja apresentar mais de um atestado.
b) a omissão de qualquer item acima previsto será analisada pelo Pregoeiro, que decidirá
pela validação ou não do Atestado de Capacidade Técnica, levando em consideração se a omissão
não comprometa a análise da qualificação técnica e o atestado se encontre pertinente e compatível
com o objeto da Licitação.
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ANEXO V
MODELOS DE DECLARAÇÕES
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 00/2018
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL ‘SRP’ Nº. 001/2018

DECLARAÇÕES
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 sob as penas da Lei:
1) ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V da LEI 8.666/93, acrescido pela Lei nº.
79.854, 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, salvo na condição de aprendiz a
partir de 14 anos.
2) DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA A HABILITAÇÃO: que, até a
presente data inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
3) CUMPRIMENTO DO ART. 4º, INCISO VII DA LEI 10.520/2002, sob pena de
aplicação das penalidades legais cabíveis conforme previsto no Art. 7º da Lei nº. 10.520/2002, que
atende plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital;
4) DE CONHECIMENTO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: ter recebido todos
os documentos e informações, conhecer e acatar as condições para o cumprimento das obrigações
objeto da Licitação.

Local e data
Nome, identificação e assinatura do licitante

Página 29 de 29

