ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

EDITAL DO PREGAO PRESENCIAL
Nº 010/2018

OBJETO

AQUISIÇÃO DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (PC),
CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE
EDITAL
E
SEUS
ANEXOS.
CONVÊNIO
846609/2017
–
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA.

TIPO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

REGIME DE EXCUÇÃO

Indireta

FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL

Regido pela Lei n°10.520/2002 de 17/07/2002, Decreto Municipal nº
050/2017, Lei Complementar N°123/2006, e, subsidiariamente pela Lei
Federal n°8.666/1993, de 21/06/1993 e suas posteriores alterações.

DATA DE ABERTURA

24/04/2018 ou no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora, na
hipótese de não haver expediente nesta data.
14h00min (Horário Local) – Início da sessão de pregão e
CREDENCIAMENTO
14h15min (Horário Local) – Tempo de Tolerância.

HORÁRIO

LOCAL

Prefeitura Municipal de Pedra Preta – Sala de Licitações

ENDEREÇO
ELETRÔNICO

pregao@pedrapreta.mt.gov.br
licitacao@pedrapreta.mt.gov.br

TELEFONE/FAX

(66)3486-4400 (66)3486-4401
Prefeitura Municipal de Pedra Preta, Setor de Licitação, na Avenida
Fernando Correa da Costa, 940, Centro, Pedra Preta/MT, Site Oficial da

LOCAL PARA
RETIRADA DO EDITAL

Prefeitura www.pedrapreta.mt.gov.br e Também poderá ser solicitado por
telefone o envio do edital por e-mail.

1 – PREÂMBULO
1.1 - O MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ n. 03.773.942/0001-09, com sede na Avenida Fernando Correa da Costa, 940,
Centro, por intermédio de sua Presidente da Comissão de Licitação a Senhora PAULA CRISTIANE
MORAES PEREIRA, designada pela portaria nº 545/2017 de 20 de outubro de 2017, torna público para o
conhecimento dos interessados, que realizará o PREGÃO PRESENCIAL N°010/2018 do tipo MENOR
PREÇO ITEM, o qual será conduzido pela Pregoeira Substituta a Senhora ANDRÉIA MARIA NEGRI e sua
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Equipe de Apoio, instituída pela Portaria nº 007/2018, de 05 de Janeiro de 2018, na Sala de Licitações, no
horário e dia designados.
2 – OBJETO
2.1. O objeto da presente licitação é a Aquisição de Máquina Escavadeira Hidráulica (PC), conforme
quantidades e especificações em anexo a este Edital. CONVÊNIO 846609/2017 – SUPERINTENDENCIA
DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA.
2.2. A licitação será dividida em item, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao
licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
2.3. O critério de julgamento será o menor preço por item, observadas as exigências contidas neste Edital e
seus Anexos quanto às especificações do objeto.
2.4. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
2.4.1. ANEXO I – Modelo Proposta Comercial;
2.4.2. ANEXO II – Carta de Credenciamento,
2.4.3. ANEXO III – Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da
habilitação;
2.4.4. ANEXO IV – Declaração de Enquadramento como beneficiada Lei Complemetar nº 123, de
2016.
2.4.5. ANEXO V – Modelo de declaração relativo à proibição do trabalho de menor (Lei nº 9.854/99);
2.4.6. ANEXO VI – Modelo da Minuta da Ata de Registro de Preço;
2.4.7. ANEXO VII – Modelo da Minuta do Contrato;
2.4.8. ANEXO VIII – Declaração de Ciência de Cumprimento de requisitos de habilitação
2.4.9. ANEXO IX – Termo de Referência;
2.4.10. ANEXO X – Média de Mercado.
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao
objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas as
exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.
3.2. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas:
3.2.1.Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretadas ou em
processo de recuperação extrajudicial;
3.2.2. Em dissolução ou em liquidação;
3.2.3. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com qualquer órgão ou entidade
da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, nos
termos do artigo 87, inciso III, da Lei nº 8.666, de 1993;
3.2.4. Que estejam impedidas de licitar e de contratar com o Município, nos termos do artigo 7º da
Lei nº 10.520, de 2002, e decretos regulamentadores;
3.2.5. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção
restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8º,
inciso V, da Lei nº 9.605, de 1998;
3.2.6. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública;
3.2.7. Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
3.2.8. Estrangeiras que não funcionem no País;
3.2.9. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº
8.666, de 1993;
3.3. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante.
4. DO CREDENCIAMENTO
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4.1. O licitante, ou o seu representante, deverá estar no local do certame, na data e horário indicado no
Edital, apresentar-se a Pregoeira para efetuar o credenciamento como participante deste Pregão, munido
de:
a) Carta de Credenciamento e carteira de identidade, ou de outro documento equivalente, e do
documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública em nome do licitante,
conforme modelo Anexo II a este Edital ou procuração;
b) estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual.
4.1.1. O licitante ou o seu representante que não se credenciar ou não comprovar seus poderes
estará impedido de apresentar lances, formular intenção de recurso ou manifestar-se, de qualquer
forma, durante a sessão.
4.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos do estatuto ou
contrato social, do instrumento público de procuração, ou particular, ou documento equivalente.
4.2.1. O estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual devem ostentar a
competência do representante do licitante para representá-lo perante terceiros.
4.3. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.
5. DA ABERTURA DA SESSÃO
5.1. A abertura da Sessão da presente licitação dar-se-á em sessão pública, impreterivelmente as 14:
00horas e tendo como primeiro ato o credenciamento dos licitantes, o prazo de tolerância será de 15 min
para o credenciamento e recebimento dos envelopes de propostas e habilitação, na data, e local indicado
no Edital, quando o licitante, ou seu representante, após a fase de credenciamento, deverá apresentar a
Pregoeira os seguintes documentos:
5.1.1. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (conforme modelo anexo VIII);
5.1.2. Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, quando for o caso (conforme
modelo anexo IV), sob pena de não usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei
Complementar nº 123, de 2006;
5.1.2.1. O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em
qualquer vedações do artigo 3º, parágrafo 4º, da Lei Complementar nº 123, de 2006, não
poderá usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá
apresentar a respectiva declaração.
ENVELOPE N.º01 - PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2018
DATA: 24/04/2018 ÀS 14h00min
RAZÃO SOCIAL E N.º DO C.N.P.J. DO LICITANTE

ENVELOPE N.º02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 010/2018
DATA: 24/04/2018 ÀS 14h00min
RAZÃO SOCIAL E N.º DO C.N.P.J. DO LICITANTE
5.2. Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de entrega,
mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregue até 1 (uma) hora antes da abertura da
sessão pública.
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5.2.1. Nessa hipótese, os dois envelopes deverão ser condicionados em invólucro único,
endereçado diretamente à Comissão, com a seguinte identificação:
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – MT
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018
SESSÃO 24/04/2018, ÀS 14HORAS
5.2.2. Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipulada não gerarão efeitos
como propostas.
5.2.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às
sanções previstas neste Edital.
6. DA PROPOSTA DE PREÇOS:
6.1. A proposta de preços, emitida por computador ou datilografada, redigida em língua portuguesa, com
clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também
rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, deverá conter:
6.1.1. As especificações do objeto de forma clara e precisa, observadas as especificações
constantes do Termo de Referências, conforme modelo Anexo I a este Edital;
6.1.2. Obrigatório à apresentação dos folhetos e (ou) catálogos de especificações técnicas em
língua portuguesa em original do fabricante da máquina, com todas as especificações mínimas
exigidas no termo de referencias, não são aceitos folhetos (ou) catálogos parciais ou incompletos,
caso haja dúvida quanto á autenticidade os mesmos serão verificados no site dos fabricantes ou
solicitados ao mesmo, o não atendimento acarretará pena de desclassificação da proponente.
6.1.3. Declaração de que a licitante proverá curso de formação da máquina adquirida para no
mínimo 2 operadores designados pelo adquirente, mínimo de 16 (dezesseis) horas de duração, que
será ministrado pelo técnico especializado do fabricante ou distribuidor da marca, coordenado por
engenheiro mecânico responsável do fabricante e ou distribuidor da marca, e deverá abordar em
seu conteúdo no mínimo (Apresentação; Tecnologia Básica do equipamento; Definições
fundamentais e limites operacionais; Técnicas de operação em ênfase em segurança;
produtividade; minimização de custos operacionais e cuidados com o meio ambiente), com emissão
de certificado aos participantes, sem ônus a está instituição. A declaração deve ser anexa a
proposta e conter o nome, CREA, e estar assinada pelo engenheiro mecânico responsável da
licitante, o não atendimento acarretará pena de desclassificação da proponente.
6.1.3. Valor unitário da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo
com os preços praticados no mercado, considerando os quantitativos constantes do Termo de Referência
para cada item;
6.1.3.1. Marca;
6.1.3.2. Fabricante;
6.1.3.3. Descrição detalhada do objeto.
6.1.3.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.
6.1.3.5. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos,
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que indicam direta ou
indiretamente nos fornecimentos dos bens.
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6.1.3.6. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
apresentação.
7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS:
7.1. A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, apresentem irregularidades
ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
7.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em Ata.
7.3. A Pregoeira classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado
propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor por
preço, para participação na fase de lances.
7.3.1. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições
definidas no subitem anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas subsequentes, até o
máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os
preços oferecidos.
8. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES:
8.1. Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, a Pregoeira dará início à etapa de apresentação de
lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e
decrescentes.
8.1.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor do Item.
8.2. A Pregoeira 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.
8.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará a exclusão do
licitante da etapa de lances e a manutenção do último preço por ele apresentado, para efeito de ordenação
das propostas.
8.4. Encerrada a etapa de lances, na hipótese de participação de licitante microempresa (ME) ou empresa
de pequeno porte (EPP), será observado o disposto nos artigos 44 e 45, da Lei Complementar nº 123, de
2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
8.4.1. A Pregoeira identificará os preços ofertados pelas ME/EPP participantes que sejam iguais ou
até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço, desde que a primeira colocada não seja uma
ME/EPP.
8.4.2. As propostas ou lances que se enquadrarem nessa condição serão consideradas
empatadas com a primeira colocada e o licitante ME/EPP melhor classificado terá o direito
de apresentar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira
colocada, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos.
8.4.3. Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo
estabelecido, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP participantes que se
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encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o
exercício do mesmo direito, segundo o estabelecido no subitem anterior.
8.4.4. Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, no referido
intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes
primeiro poderá apresentar nova oferta, conforme subitens acima.
8.4.5. Havendo êxito neste procedimento, a ME/EPP assumirá a condição de melhor
classificada no certame, para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou tendo sido a
melhor oferta inicial apresentada por ME/EPP, ou ainda não existindo ME/EPP
participante, prevalecerá a classificação inicial.
8.4.6. Somente após o procedimento de desempate fictício, quando houver, e a
classificação final dos licitantes, será cabível a negociação de preço junto ao fornecedor
classificado em primeiro lugar.
8.5. Havendo eventual empate entre propostas, ou entre propostas e lances, o critério de desempate
será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,
sucessivamente, aos bens e serviços:
a) produzidos no País;
b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País.
8.5.1. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público, para o
qual os licitantes serão convocados.
8.6. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, a Pregoeira poderá negociar com o licitante
para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar
condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
8.7. Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
9. DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
9.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação, a Pregoeira examinará a proposta classificada
em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das
especificações do objeto.
9.2. Será desclassificadas :
9.3. Manifestamente inexequíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de
engenharia, as propostas cujo os valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos
seguintes valores:
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a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
orçado pela administração;
b) Valor orçado pela administração.
9.4. Valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se refere as
alíneas “a” e “b”, será exigida para o contrato, prestação de garantia.
9.4.1. Se a proposta ou lance for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
9.4.2. Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando e lavrando na
Ata da Sessão a nova data e horário para continuidade da mesma.
9.5. A Pregoeira poderá apresentar contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso,
com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das
previstas neste Edital.
9.6. Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
9.7. A negociação será realizada na sessão, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
9.8. Nos itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedade cooperativas,
sempre que a proposta não for aceita, e antes de a pregoeira passar à subsequente, haverá nova
verificação, de eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC Nº 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
9.9. Nos itens em que não for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do licitante
vencedor não atender ao quantitativo total estimado para contratação, respeitada a ordem de
classificação, poderão ser convocados tantos quantos forem necessários para alcançar o total estimado,
observando o preço da proposta vencedora.
9.10. O licitante deverá apresentar a planilha de custo e formação de preços, com os respectivos valores
readequados ao lance vencedor.
9.11. Será desclassificada a proposta final que:
9.11.1. Contenha vícios ou ilegalidades;
9.11.2. Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Projeto Básico ou Termo
de Referência;
9.11.3. Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital;
10. DA HABILITAÇÃO
10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, a Pregoeira verificará o eventual descumprimento das condições de
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participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) Cadastro
de
Licitantes
Inidôneas
do
Tribunal
de
(www.portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/licitante-inidoneas/);
b) Cadastro das Empresas Inidôneas do Tribunal
(www.jurisdicionado.tce.mt.gov.br/conteudo/index/sid/477);

de

Contas

Contas

do

da

União,

Mato

Grosso

c) Cadastro da Controladoria Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
d) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.1.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre
as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
10.1.2. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por
falta de condição de participação.
10.2. Não ocorrendo desclassificação, a documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar será verificada.
10.2.1. Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por
cartório competente ou por servidor da Administração, ou por meio de publicação em
órgão da imprensa oficial.
10.3. Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados:
10.3.1. Relativos à Habilitação Jurídica:
a. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
b. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br ;
c. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
c.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
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d. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
e. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, segundo determinado pelo
Departamento Empresarial e Integração – DREI;
f. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização;
10.3.2. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
b. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c. Prova de regularidade perante aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, expedida
pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;
d. Prova de regularidade perante aos tributos estaduais expedidas pela Secretaria Estadual
da Fazenda, do domicílio ou sede do licitante;
e. Prova de regularidade perante aos tributos municipais, expedida pela Secretaria Municipal
da Fazenda ou Finanças da sede da licitante;

f. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, mediante certidão negativa de débitos,
ou positiva com efeitos de negativa, relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros;
g. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS),
mediante Certificado de Regularidade do FGTS;
h. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidão positiva com efeitos de
negativa.
i. Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos estaduais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda
Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;
10.3.2.1. Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado.
10.3.2.2. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:
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a. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução
patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio,
dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos
de 60 (sessenta) dias contados da data da sua apresentação;
b. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices
oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
b.1. O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;
b.2. As empresas constituídas no exercício social vigente, admite-se a apresentação de
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da
sociedade;
b.3. A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicação
das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço.

LG =

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =

Ativo Circulante
Passivo Circulante

b.4. O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer
dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar que
possui (capital mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a 10% (dez por cento) do valor
total estimado dos itens para os quais o licitantes se sagre vencedor.
1.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:
1.1.2. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características,
quantidades e prazos compatíveis como o objeto desta licitação, ou com o item pertinente,
por meio de apresentação de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito privado
público ou privado.
1.1.3. Apresentação de declaração de que atende aos critérios de sustentabilidade
ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, conforme estabelece a
Instrução Normativa Nr 01, de 19 de janeiro de 2010. Modelo de declaração Anexo VI no
edital.
1.1.4. Documentos Complementares:
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a. Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fatos supervenientes impeditivos
para a sua habilitação neste certame, conforme modelo Anexo III a este Edital;
b. Declaração, sob as penalidades cabíveis, da idoneidade para a sua habilitação neste certame,
conforme modelo Anexo VII a este Edital;
c. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme
Lei nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002, conforme modelo Anexo V
a este Edital.
1.1.5. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro
item, ficará obrigado a comprovar que possui (capital mínimo ou patrimônio líquido)
equivalente a 10% (dez por cento) os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é,
somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e
assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
1.1.6. O licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato
impeditivo da habilitação.
1.2. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas e
empresas de pequeno porte.
1.2.1. No caso de inabilitação, a Pregoeira retomará o procedimento a partir da fase de
julgamento da proposta, examinando a proposta subsequente e, assim sucessivamente,
na ordem de classificação.
1.3. Para fins de habilitação, a Pregoeira poderá obter certidões de órgãos ou entidades emissoras de
certidões por sítios oficiais.
1.4. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.
1.5. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Pregoeira
suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da mesma.
1.6. No julgamento da habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em
ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação.
1.7. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.
1.8. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a
todas as demais exigências do edital.
1.9. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.
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1.10. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração
do vencedor, comprovar regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da
administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
1.11. A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da sessão pública.
1.12. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.
1.13. Nos itens exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, em
havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitação da proposta subsequente.
2. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
2.1. A sessão poderá se reaberta:
2.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores À
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dependam.
2.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços ou não comprovar a
regularização fiscal, nos termos do art. 43 § 1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses,
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa
de lances.
2.1.3. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a
sessão reaberta.
3. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
3.1. A proposta final, contendo a planilha atualizada de custos e formação de preços e eventuais
justificativas apresentadas pelo proponente vencedor, deverá ser encaminhada no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, a contar da solicitação da Pregoeira e não será aceita alterações nos valores
pactuados verbalmente em sessão e registrado em ata.
3.1.1. A proposta final deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma
via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as
demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
3.1.2. A proposta final deverá conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante
vencedor, para fins de pagamento.
3.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da
execução do contrato, no momento da repactuação ou de aplicação de eventual sanção à Contratada, se
for o caso.
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4. DOS RECURSOS
4.1. Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularização fiscal, caso o licitante vencedor
seja microempresa ou empresa de pequeno porte, qualquer licitante poderá, ao final da sessão pública,
de forma imediata e motivada, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo
de três dias úteis para apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contra razões em igual prazo, que começará a contar do
término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à
defesa dos seus interesses.
4.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.
4.3. Cabe a Pregoeira receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os à autoridade
competente quando mantiver sua decisão.
4.3.1. A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pela Pregoeira, ficará adstrita à verificação
da tempestividade e da existência de motivação da intenção de recorrer.
4.4. O acolhimento de recurso, pela Pregoeira, ou pela autoridade competente, conforme o caso,
importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
4.5. Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos legais.
5. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
5.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não
haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos
apresentados.
5.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.
6. DO CONTRATO
16.1. Dentro do prazo de validade do Contrato, o fornecedor poderá ser convocado para assinar o
Termo de Contrato ou aceitar/retirar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta
Contrato/Autorização), no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados de sua convocação, sob pena de decair
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
16.2. O prazo de vigência do contrato é de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir do(a) assinatura.
16.2.1. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o
cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e
anexos.
16.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do
Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência
postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de 5 (cinco)
dias, a contar da data de seu recebimento.
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16.4. O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
16.5. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento
equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando,
injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a
ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e
comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas
neste Edital e das demais cominações legais.

17. DO REAJUSTE
17.1. O preço é fixo e irreajustável.
17.2. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas
às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

18. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de
Referência.

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

20. DO PAGAMENTO
20.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento
da Nota Fiscal/Fatura.
20.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento provisório e definitivo do serviço,
nos seguintes termos:
20.3. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá entregar
toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual;
20.4. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, o
fiscal técnico deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e
encaminhá-lo ao gestor do contrato.
20.5. No mesmo prazo, o fiscal ou equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em
consonância com suas atribuições e encaminhá-lo ao gestor do contrato.
20.6. Em existindo fiscal setorial, este deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com
suas atribuições, no mesmo prazo.
20.7. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento dos relatórios mencionados acima, o
Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:
20.8. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização técnica,
setorial, e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as
cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;
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20.9. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com
base nos relatórios e documentações apresentadas; e
20.10. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalização.
20.11. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o
inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de
1993.
20.12. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente.
20.13. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
20.14. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a manutenção das
condições de habilitação exigidas no edital.
20.15. Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente
sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
20.16. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da
contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
20.17. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla
defesa.
20.18. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se
decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.
20.19. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será
rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente.
20.20. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

21. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA
21.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da
proposta do licitante mais bem classificado.
21.1.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do
certame em relação ao licitante melhor classificado.
21.2. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante
vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante
a fase competitiva.
21.3. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e
somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro
cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013.
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22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
22.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:
22.1.1. não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da
proposta ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços;
22.1.2. apresentar documentação falsa;
22.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
22.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto;
22.1.5. não mantiver a proposta;
22.1.6. cometer fraude fiscal;
22.1.7. comportar-se modo inidôneo.
22.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
22.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
22.3.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta
do licitante;
22.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.
22.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
22.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado
o princípio da proporcionalidade,
22.7. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Referência.

23. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
23.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.
23.2. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação
desta Lei, devendo protocolar até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes
de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis.
23.3. A
impugnação
poderá
ser
realizada
por
forma
eletrônica,
pelo
e-mail
licitacao@pedrapreta.mt.gov.br , ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Avenida Fernando
Correa da Costa, nº 940 – Centro – Pedra Preta/MT – CEP:78.795-000.
23.4. Caberá a Pregoeira decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.
23.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
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23.6. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
23.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
23.8. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados
nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
24.1. 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 anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário, pelo Pregoeiro.
24.2. No julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.
24.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
24.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
24.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.
24.6. 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 na
Administração.
24.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante,
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse
público.
24.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
24.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico http://www.pedrapreta.mt.gov.br/ ,
e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Avenida Fernando Correa da Costa, nº 940 –
Centro de Pedra Preta/MT, nos dias úteis, no horário das 13:00 horas às 17:00 horas, mesmo endereço
e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos
interessados.
Pedra Preta, 11 de Abril de 2018.

PAULA CRISTIANE MORAES PERERIA
Chefe do Departamento de Licitação
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE
ANEXO I: MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL.
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS:
Licitação N.º: 010/2018. Modalidade: Pregão Presencial Tipo: Menor Preço Por Item.
Licitante: __________________________________________ CNPJ N.º:___________________________
Tel Fax: (_______)__________ E-mail: _________________ Tel Celular: (_____)____________
Endereço: _____________________________________________________________________________
Conta Corrente: _________________ Agência:________________ Banco: ________________________
Para cada item ofertado uma proposta em separado, individualizado, exemplo: LOTE N.º 01
UNIDADE
VALOR
ITEM
Descrição
QUANTIDADE
DE
MARCA
VALOR TOTAL
UNITÁRIO
MEDIDA
R$
Valor Total do Item (em algarismo e por extenso). Após o termino do Item n.º01
1 – Nos preços estão inclusas todos os custos básicos diretos, bem como quaisquer outros custos ou
despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente que porventura possam recair sobre o
fornecimento, tais como combustível e salário dos motoristas.
2 – Declaramos que temos amplo conhecimento do local que deverá ser percorrido, tanto no que concerne
a ida quanto a volta no referido percurso.
3 – O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da entrega dos envelopes
“PROPOSTA DE PREÇOS”.
4 – O prazo de início da prestação do serviço é de acordo com o previsto no edital.
5 – Apresentamos, conforme exigido, nossos dados bancários:
NOME DO BANCO ......................... N° ...............
NOME DA AGÊNCIA ....................... N° ..............
NÚMERO DA CONTA .........................................
Local/data...........................................................................................................
(Assinatura do Representante Legal pela Empresa)
Nome/Cargo e Carimbo CNPJ
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE
ANEXO II
CARTA DE CREDENCIAMENTO.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA-MT.
REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO Nº 010/2018.
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.
(Razão Social da Licitante) ____________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º __________,
sediada à_____________________________________________, por intermédio de seu representante
legal
o(a)
Sr(a)__________________________,
portador(a)
da
Carteira
de
Identidade
n.º_________________ e do CPF n.º__________________, declara como nosso representante legal na
Licitação em referência, podendo rubricar a documentação de Habilitação e das Propostas, manifestar, dar
lances verbais, prestar todos os esclarecimentos à nossa Proposta, interpor recursos, desistir de prazos e
recursos, enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente Credenciamento.(no
caso de indicar representante).
Por ser verdade assino o presente.
Local/Data, ___ de ______________ de 2018.

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa)
(Nome/Cargo e Carimbo CNPJ)

OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser entregue a Pregoeira/Equipe de Apoio, no momento do
credenciamento das empresas fora dos envelopes n.º 01 e 02.
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE
ANEXO III
DECLARAÇÃO DE NÃO TER FATO IMPEDITIVO DE LICITAR E
PLENO ATENDIMENTO A HABILITAÇÃO
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA-MT.
REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO Nº 010/2018.
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.

Declaramos, sob as penas da lei, que esta proponente não incorre em quaisquer das seguintes
situações:
a) Ter sido declarada inidônea por ato do Poder Público;
b) Ter sido apenada com suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, nos últimos dois anos;
c) Impedida de licitar, de acordo com o art. 9º da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações. Nos termos do
art. 55, inc. XIII da Lei n. 8.666/93 e suas alterações, comprometemo-nos a informar a ocorrência de fato
superveniente impeditivo da habilitação e qualificação exigidas no edital. DECLARA, sob as penas da lei,
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital acima referido.

__________________, _______ de ___________________ de 2018.

_______________________ _______________________________
Assinatura do Representante Legal
(nome completo e função na empresa)
RG:_________CPF:__________
CNPJ da empresa:

OBS: Esta declaração deverá ser feita em papel timbrado da empresa licitante, e apresentada no momento
do credenciamento fora dos envelopes n.º 01 proposta e n.º02 documentos para habilitação.
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE
ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO BENEFICIÁRIA DA LEI
COMPLEMENTAR N.º 123, DE 2006

(Razão
Social
da
Licitante)
_____________________,
inscrita
no
CNPJ
n.º________________,
por
intermédio
de
seu
representante
legal,
o(a)
Senhor(a.)__________________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º________________ e do
CPF n.º______________ DECLARA, para fins do disposto no Edital, do Pregão Presencial n.º
010/2018, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na
presente data, é beneficiária da Lei Complementar n.º 123, de 2006. DECLARA ainda, que a empresa
está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar supracitada.

Por ser verdade assino o presente.

Local/Data, ___ de ______________ de 2018.

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa)
Nome/Cargo e Carimbo CNPJ

OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser entregue a Pregoeira, após a abertura da Sessão, antes e
fora dos invólucros (Proposta de Preço e Documentos de Habilitação) exigidos nesta licitação,
pelas Licitantes que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido
previsto na Lei Complementar n.º 123, de 2006, em papel timbrado da empresa.
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE
ANEXO V

DECLARAÇÃO CONFORME ARTIGO 7º CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Declara que, não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 anos, em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre bem como menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal.
(exigências para todos participantes). ENTREGAR JUNTO COM A DOCUMENTAÇÃO – ENVELOPE 2.
Por ser verdade assino o presente.
Local/Data, ___ de ______________ de 2018.

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa)
(Nome/Cargo e Carimbo CNPJ)

Observações: Apresentar esta declaração no interior do envelope nº 02 – documentos.
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE
ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018
DECLARAÇÃO

Declaramos, sob as penas da lei, na quantidade de proponente do procedimento licitatório, sob a
modalidade Pregão Presencial 010/2018, para Aquisição de Máquina Escavadeira Hidráulica (PC),
visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas, de que atendemos
aos critérios de sustentabilidade ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, conforme
estabelece a Instrução Normativa Nr 01, de 19 de janeiro de 2010, nos casos em que a referida instrução se
aplica ao objeto.

Por ser verdade assino o presente.
Local/Data, ___ de ______________ de 2018.

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa)
(Nome/Cargo e Carimbo CNPJ)

Observações: Apresentar esta declaração no interior do envelope nº 02 – documentos.
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE
ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA-MT.
REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO Nº 010/2018.
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.

DECLARO, sob as penas da lei, para fins do PREGÃO PRESENCIAL 010/2018, que a
empresa _____________________ não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a
Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal n o 8.666/93 e alterações
posteriores, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos
de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e
idoneidade econômico-financeira.

__________________, _______ de ___________________ de 2018.

_______________________ _______________________________
Assinatura do Representante Legal
(nome completo e função na empresa)
RG:_________CPF:__________
CNPJ da empresa:

OBS: Apresentar esta declaração no interior do envelope nº 02 – documentos.
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE
ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE CUMPRIMENTO
DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA-MT.
REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO Nº 010/2018.
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.

A empresa________________________________________________________________,
CNPJ
nº___________________,
com
sede
em
___________________________________
__________________________________________________(endereço completo), por intermédio de seu
representante legal, infra-assinado, para cumprimento do previsto no inciso VII do art. 4º da Lei
nº10.520/2002 e para os fins do PREGÃO PRESENCIAL nº010/2018, DECLARA expressamente que
cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital.

__________________, _______ de ___________________ de 2018.

_______________________ _______________________________
Assinatura do Representante Legal
(nome completo e função na empresa)
RG:_________CPF:__________
CNPJ da empresa:

OBS: Apresentar esta declaração no interior do envelope nº 02 – documentos.
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ANEXO IX
MINUTA DO CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº0xx/2018
CONTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO
MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (PC), QUE ENTRE SI
FAZEM O MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA E A EMPRESA
______________, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO –
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 0xx/2018.
O MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA – Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público, com sede
administrativa na Avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 940, Centro, Pedra Preta/MT, inscrito no CNPJ/MF
sob o nº 03.773.942/0001-09, neste ato representado pela Prefeita, Sr. JUVENAL PEREIRA BRITO,
brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Porto Murtinho, nº 451, Centro – Pedra Preta – MT, CEP
78795-000, portador do RG nº 561.514 SSP/MT e CPF nº 406.594.881-91 doravante denominado
simplesmente CONTRATANTE e de outro lado, a empresa ______________, pessoa jurídica de direito
privado, localizada na Rua/Av. ___, nº ___, bairro: ____, cidade/estado, CEP _____, inscrita no CNPJ sob o
nº _______, neste ato representada pelo Sr(a). _______, nacionalidade, estado civil, profissão, residente e
domiciliado em cidade/estado, portador do RG nº ______ SSP/___ e CPF/MF nº ________, doravante
denominado simplesmente CONTRATADA, as partes acima qualificadas, após regular Processo Licitatório,
resolvem celebrar o presente CONTRATO, regida sob a égide da Lei nº10.520/2002, Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações posteriores e pelo Decreto Municipal nº050/2017, pelo qual a CONTRATADA, se
obriga ao cumprimento do estabelecido no Edital e neste termo e a CONTRATANTE, ao pagamento dos
valores pactuados, de acordo com as cláusulas e condições abaixo descritas:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é o registro de preços para futura e eventual Aquisição
de Máquina Escavadeira Hidráulica (PC), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no
Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este
instrumento, independente de transcrição. CONVÊNIO 846609/2017 – SUPERINTENDENCIA DO
DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA.
1.2. Discriminação do objeto:
ITEM

DESCRIÇÃ
O/

QUANTI
DADE

ESPECIFIC
AÇÃO

UNIDA
DE DE
MEDID
A

MARCA

VALOR
UNITÁTIO

VALOR
TOTAL

1
...

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem início na data de ____/____/______ e
encerramento em ____/____/______, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (...............).
26

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto da contratação.
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento da União, para o exercício de 2018, na classificação abaixo:
Órgão:
Unidade:
Proj/Ativ.:
Elemento:

Secretaria Municipal de Agricultura
Secretaria Municipal de Agricultura
Aquisição de Máquinas e Equipamentos
Equipamento e Material Permanente

06
001
1067
44.90.52.0000

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Edital.
6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES
6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentação das propostas.
6.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
7. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência.
8. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO
8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela
CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência.
9. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de
Referência.
10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência.
11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO
12.1.
O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da
Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das
sanções aplicáveis.
12.2.
É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica,
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na
licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à
execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
12.3.
Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
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12.4.
A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.5.
O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:
12.5.1.
Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.5.2.
Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
12.5.3.
Indenizações e multas.
12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES
12.1. É vedado à CONTRATADA:
12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
12.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS.
13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na
Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos
administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO
14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário
Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO
15.1. É eleito o Foro da ...... para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de
Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em três vias de igual teor,
que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
..........................................., .......... de.......................................... de 20.....
_________________________
Responsável legal da CONTRATANTE
_________________________
Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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ANEXO X
1. TERMO DE REFERÊNCIA DO ITEM

1. DO OBJETO
O presente pregão tem por objetivo registro de preços para futura e eventual aquisição de uma
Escavadeira Hidráulica (PC), em conformidade com as respectivas especificações contidas neste ANEXO.
Esta aquisição visa atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura.
ITEM

Qtd

Unidade

DESCRIÇÃO
MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (PC): PARA SERVIÇOS PESADOS, NOVA,
FABRICADA NO ANO CORRENTE, MOTOR A DIESEL, TURBOALIMENTADO, MINIMO DE 06
CILINDROS, POTÊNCIA LIQUIDA MINIMA DE 147 HP, SAPATAS DE NO MINIMO 700MM,
BRAÇO MINIMO DE 2,40 MT, CAÇAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 1,40M³, PESO
OPERACIONAL MINIMO DE 22.000KGS, COM CABINE FECHADA, AR CONDICIONADO, 2
(DOIS) ROLETES SUPERIORES E 8 (OITO) INFERIORES NO MINIMO, ESTEIRA CARRO
LONGO.
OBSERVAÇÃO: O EQUIPAMENTO DEVE ATENDER AOS PRECEITOS REGULAMENTARES
DOS ÓRGÃOS OFICIAIS NACIONAIS DE TRÂNSITO, NOS ASPECTOS RELACIONADOS À
ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, SEU
REGULAMENTO: LEI NR 9.503, DE 23 SET 97 E RESOLUÇÕES), EXTINTOR DE INCÊNDIO
DE PÓ QUÍMICO.
DOCUMENTAÇÃO: O SEGUINTE ITEM DEVERÁ SER FORNECIDO 1 (UM) MANUAL DE
OPERAÇÃO E DE MANUTENÇÃO BÁSICA; 1 (UM) MANUAL DE SERVIÇO (COMPLETO) E
REPARAÇÃO DO EQUIPAMENTO EM OFICINA; 1 (UM) CATÁLOGO DE PEÇAS E
ACESSÓRIOS COM OS RESPECTIVOS NÚMEROS DE REFERÊNCIA DE FÁBRICA DE
TODOS SEUS ITENS DE REPOSIÇÃO; RELAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO
TERRITÓRIO NACIONAL; ALÉM DA FORMA IMPRESSA TODOS OS ITENS DEVEM SER
FORNECIDOS TAMBÉM POR MEIO ELETRÔNICO (CD OU DVD); TODOS DOCUMENTOS
REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA.
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1

UND

REVISÃO DE FÁBRICA: DURANTE O PRAZO MÍNIMO DE GARANTIA AS REVISÕES DE
FÁBRICA SEGUIRÁ AS ESPECIFICAÇÕES DO MANUAL DO FABRICANTE E OS CUSTOS
COM TRANSPORTE E EQUIPE TÉCNICA
NÃO ACARRETARÁ ONUS PARA A
ADMINISTRAÇÃO.
IMPORTANTE: O RECEBIMENTO E RESPECTIVO PAGAMENTO DA FATURA ESTARÁ
CONDICIONADO AO FORNECIMENTO DOS DOCUMENTOS ACIMA. ASSIM COMO O
CERTIFICADO DE GARANTIA, CONTENDO GARANTIA TÉCNICA DE PELO MENOS 36
(TRINTA E SEIS) MESES OU 2.000 (DUAS MIL) HORAS, A CONDIÇÃO QUE PRIMEIRO
OCORRER, A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO BEM, CONTRA
DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, MONTAGEM, E FUNCIONAMENTO, DECORRENTE
DE
DESGATES PREMATUROS, MANUTENÇÕES PREVENTIVAS PREVISTAS NO MANUAL DE
MANUTENÇÃO DO FABRICANTE, SEM ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA:
DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO, ESTADIA/HOSPEDAGEM, SERVIÇOS EXECUTADO POR
EQUIPE OU TÉNICO RESPONSÁVEL, BEM COMO: FILTROS, LUBRIFICANTES E ADITIVOS
NECESSÁRIOS. A ENTREGA TÉCNICA SERÁ REALIZADA NO LOCAL DETERMINADO PELO
USUÁRIO FINAL, COMO TODOS OS FLUÍDOS OS FLUÍDOS NECESSÁRIOS PARA O
FUNCIONAMENTO NORMAL DO EQUIPAMENTO, POR TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA
TRANSMITIR INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE OPERAÇÃO, O EMPREGO, A
MANUTENÇÃO BÁSICA E A SEGURANÇA DO EQUIPAMENTO, O QUAL DEVERÁ TER
DURAÇÃO MÍNIMA DE ENTREGA TÉCNICA DE 16 (DEZESSEIS) HORAS. O EQUIPAMENTO
DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM O PROCONVE – PROGRAMA DE CONTROLE DE
POLUIÇÃO DE AR POR VEÍCULOS AUTOMOTORES. SISTEMA DE MONITORAMENTO E
RASTREAMENTO VIA SATÉLITE OU SIMILAR, INSTALADO DE FÁBRICA POR NO MÍNIMO 10
ANOS. LOCALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO GEOGRÁFICA, LEITURA DO HORÍMETRO,
SINALIZAÇÃO ABERTA, NOTIFICAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, HORAS EM
OPERAÇÃO E RELATÓRIOS MENSAIS E ANUAIS.

2. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
2.1.
A aquisição do equipamento adquirido pela Prefeitura Municipal de Pedra Preta - MT,
deverá ser entregue no Pátio da Prefeitura Municipal de Pedra Preta – MT, localizado na Avenida
Fernando Correa da Costa, nº 940, Centro:
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2.2.
A aquisição do equipamento deverá ser entregue no local especificados no item 2.1 em até
120 (cento e vinte) dias corridos, a contar do recebimento da nota de empenho e/ou mediante
solicitação da CONTRATANTE enviada à CONTRATADA. Deverá ser apresentado no ato da entrega,
a Nota Fiscal referente ao produto adquirido.

3. JUSTIFICATIVA
5.1 A Prefeitura Municipal de Pedra Preta buscando atender os instrumentos legais, os princípios da
Administração Pública, a saber: Economicidade, da eficiência, da eficácia e da celeridade processual,
dentre outros, faz (Edital Pregão Presencial 010/2018) latente que a aquisição de equipamento.
5.2 Assim sendo se optou pela utilização da modalidade de Pregão, pois o material a ser licitado pode
ser enquadrado como bem comum.
5.3 O quantitativo a ser licitado foi estimado pela Secretaria Municipal de Agricultura para atender as
necessidades dos Assentamentos e Produtores Rurais.
5.4 Diante da execução das melhorias que atualmente a Prefeitura Municipal de Pedra Preta executa na
Zona Rural, faz-se necessária a aquisição do equipamento para a manutenção da eficiência e da
operacionalidade das frentes de serviços que hoje estão sobre a responsabilidade do Município. Essa
aquisição visa atender a Secretaria Municipal de Agricultura para que não tragam nenhum atraso ou
prejuízo para o Município, no apoio direto a Zona Rural do Município.

4. APRESENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO, RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.
4.1 A apresentação do equipamento deverá obedecer aos seguintes parâmetros: (Edital Pregão
Presencial nº 010/2018)
4.1.1 O equipamento deverá estar estritamente de acordo, inclusive no que diz respeito às
especificações de embalagens, validades e garantias do fabricante;
4.1.2 Não será aceito o equipamento que tenham sido objeto de quaisquer processos de reciclagem
e/ou recondicionamento e ainda os que se apresentarem fora das embalagens originais de seus
fabricantes;
4.1.3 O equipamento deverá vir com o Termo de Garantia concedido por intermédio de certificado, com
prazo de garantia técnica mínima de 36 (trinta e seis) meses ou 2.000 (duas mil) horas, contra defeitos
de fabricação e funcionamento decorrentes de desgastes prematuros durante a operação e o emprego
em condições normais, a contar da data da aplicação do material no equipamento.
4.2 Os bens serão recebidos:
4.2.1 Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com
especificações constantes do Edital e da proposta. garantia
4.2.2 Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes
Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará após a conferência do Fiscal
Contrato.
4.3 A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com
especificações técnicas exigidas.

as
do
do
as

4.4 Em casos em que a Administração julgue conveniente, o recebimento definitivo será confiado a uma
comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.
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5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1.

São obrigações da Contratante:
5.1.1.

receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

5.1.2.
verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitação e recebimento definitivo;
5.1.3.
comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
5.1.4.
acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;
5.1.5.
efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
5.2.
A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1.
A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execução do objeto e, ainda:
6.1.1.
efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo
e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual
constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de
garantia ou validade;
6.1.2.
responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
6.1.3.
substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
6.1.4.
comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovação;
6.1.5.
manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
6.1.6.

indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

7. DA SUBCONTRATAÇÃO
7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
Nota Explicativa: Não se admite a exigência de subcontratação para o fornecimento de
bens, exceto quando estiver vinculado à prestação de serviços acessórios. Observe-se,
ainda, que é vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação (Decreto
nº 8.538, de 2015, art. 7º, inciso I e §2º).
31

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
8. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
8.1.
É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica,
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na
licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à
execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

9. CONTROLE DA EXECUÇÃO
9.1.
Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou
defeitos observados.
9.1.1.
O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será
confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade
competente.
9.2.
A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade
da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de
1993.
9.3.
O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1.
Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de
2002, a Contratada que:
10.1.1.
inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;
10.1.2.

ensejar o retardamento da execução do objeto;

10.1.3.

fraudar na execução do contrato;

10.1.4.

comportar-se de modo inidôneo;

10.1.5.

cometer fraude fiscal;

10.1.6.

não mantiver a proposta.

10.2.
A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
10.2.1.
advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;
10.3.
multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
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10.3.1.
multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecução total do objeto;
10.3.2.
em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
10.3.3.
suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos;
10.3.4.
impedimento de licitar e contratar com o Município com o consequente pelo prazo
de até cinco anos;
10.3.5.
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 a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
10.4.
Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:
10.4.1.
tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
10.4.2.

tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

10.4.3.
demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados.
10.5.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto
na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
10.6.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.

Pedra Preta, 11 de Abril de 2018.
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ANEXO XI
MÉDIA DO ITEM DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.

ITEM

01

DESCRIÇÃO
MÁQUINA
ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA
PARA
SERVIÇOS PESADOS,
NOVA,
MOTOR
A
DIESEL,
TURBOALIMENTADO,
MINIMO
DE
06
CILINDROS, POTÊNCIA
LIQUIDA MINIMA DE
147 HP, SAPATAS DE
NO MINIMO 700MM,
BRAÇO MINIMO DE
2,40 MT, CAÇAMBA
COM
CAPACIDADE
MINIMA DE 1,40M³,
PESO OPERACIONAL
MINIMO DE 22.000KGS,
COM
CABINE
FECHADA,
AR
CONDICIONADO, DOIS
ROLETES
SUPERIORES E OITO
INFERIORES
NO
MINIMO,
CARRO
LONGO

Qtd

1

Unidade

Vlr. Unit.A

Vlr. Total
A

Vlr. Unit.
B

Valor
Total B

Vlr. Unit C

Valor
Total C

Med.Vlr. Unit.

Méd.Valor
Total

UND

590.000,00

590.000,00

565.000,00

565.000,00

580.000,00

580.000,00

578.333,3300

578.333,33

REFERÊNCIAS DE FORMAÇÃO DE PREÇO:




EMPRESA: ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA, INSCRITA NO CNPJ: 13.731.784/000170;
EMPRESA: TORK SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA, INSCRITA NO CNPJ:
05.662.126/0004-98;
EMPRESA: SOTREQ S/A – FILIAL CUIABÁ MATO GROSSO, INSCRITA NO CNPJ:
34.151.100/0022-65.
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