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EDITAL PREGAO PRESENCIALSRP 022/2017 
 

PROCESSO DE GERAL Nº 1697/2017 
PROCESSO DE COMPRAS Nº 2312/2017 

 
 
 

OBJETO 

Constitui objeto da presente Licitação o Registro de Preços, 
visando aquisições futuras de serviços gráficos para a 
manutenção das atividades do Executivo, através do 
Sistema de Registro de Preços, conforme quantitativos e 
especificações contidas neste instrumento. 

 
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 

06/10/2017 ou no primeiro dia útil subsequente, no 
mesmo local e hora, na hipótese de não haver 
expediente nesta data. 

 
HORÁRIO 
 

13h00min horas 

 
LOCAL 
 

Prefeitura Municipal de Pedra Preta/MT– Sala de Licitações 

 
ENDEREÇO 
ELETRÔNICO 
 

pregao@pedrapreta.mt.gov.br 

 
TELEFONE/FAX 
 

(66)3486-4416 

 
LOCAL PARA 
RETIRADA DO 
EDITAL 
 

Prefeitura Municipal de Pedra Preta, Setor Licitação, na 
Avenida Fernando Correa da Costa, 940, Centro, Pedra 
Preta/MT. Também poderá ser solicitado por telefone o 
envio do edital por e-mail. 
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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, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará o PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 022/2017do tipo MENOR 
PREÇO POR ITEM, o qual será conduzido pela Pregoeira Senhora JOSIANE CELIZE DA 
SILVA BOTELHO DE GOIS, instituída pela Portaria nº 449/2017, de 25 de agosto de 
2017, e sua Equipe de Apoio instituída pela Portaria n° 450/2017, 25 de agosto de 2017, 
na Sala de Licitações no horário e dia designados. 
 
2 - OBJETO 
 
2.1. Constitui objeto do presente o Registro de Preços, visando aquisições futuras de 
serviços gráficos para a manutenção das atividades do Executivo, através do Sistema de 
Registro de Preços, conforme quantitativos e especificações contidas neste instrumento. 
 
3. DA PARTICIPAÇÃO: 
 

3.1. Poderão participar desta licitação quaisquer interessados que atendam às exigências 

e condições devidamente estabelecidas por este Edital e cuja atividade empresarial 

abranja o objeto desta licitação; 

3.2. Não poderão participar: 

a) Empresas, que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidôneas perante a 

Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ou que tenham 

sido punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar com esta Prefeitura, desde 

que o ato tenha sido publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo 

Órgão que o praticou; 

b) Empresas que estejam sob falência ou recuperação judicial, concurso de credores, 

dissolução e liquidação; 

c) Empresas que possuam entre seus sócios servidores desta Prefeitura. 

d) Empresas estrangeiras que não funcionem no país; 

3.3. A não observância das alíneas anteriores por parte da empresa ensejará as sanções 

e penalidades legais aplicáveis. 

3.4. Sob pena de desclassificação, os licitantes deverão apresentar a documentação 

através de cópia autenticada em cartório competente, cópia autenticada por 

funcionário designado pela Prefeitura Municipal de PEDRA PRETA/MT ou 

acompanhado pelo original para conferência pela PREGOEIRA ou Equipe de Apoio 

na data do certame. 

3.4.1. Os documentos expedidos pelo INTERNET poderão ser apresentados em 

forma original ou, cópia reprográfica sem autenticação. Entretanto, estarão sujeitos 

as verificações de sua autenticidade através de consulta realizada na internet pela 

PREGOEIRA e Equipe de Apoio. 
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3.5.Sob pena de inabilitação ou desclassificação, todos os documentos apresentados 
deverão referir-se ao mesmo CNPJ constante na proposta de preços. 
 
 
4. DO CREDENCIAMENTO: 
 
4.1. No início da sessão, os representantes das licitantes serão credenciados pelo 
Pregoeira e deverá apresentar procuração, ou carta de credenciamento conforme Anexo 
II, acompanhada da cédula de identidade ou documento equivalente, através de 
instrumento público ou particular com firma reconhecida, que lhes confira poderes para 
oferecer lances, negociar preços, para recebimento de intimações e notificações, 
desistência ou não de recursos, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 
em nome da empresa licitante. Os representantes das licitantes deverão indicar o nome 
do responsável, legalmente autorizado para assinatura do Contrato. 
 
4.1.1. Se proprietário, sócioou assemelhado da empresa: estatuto social, contrato social 
ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se 
de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura, se empresa individual, o registro comercial, 
devidamente registrado; 
 
4.1.2. Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da 
qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos 
e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 
acompanhada do correspondente documento, dentre os indicados no subitem "4.1.1." 
supra, que comprove os poderes do mandante para a outorga, com firma reconhecida; 
ou, 
 
4.1.3. Documento equivalente(carta de credenciamento – Modelo/Anexo II) da licitante, 
com poderes para que a pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em 
qualquer fase deste Pregão, notadamente para formular proposta, lances verbais, 
declarar a intenção de recorrer ou renunciar ao direito de interpor recursos, com firma 
reconhecida. 
 
4.1.4. Carta de Credenciamento (Modelo Anexo II) ou Procuração, Declaração de não ter 
fato Impeditivo de Licitar e Pleno Atendimento a Habilitação (Modelo Anexo III); 
Declaração de Enquadramento como Beneficiária da Lei Complementar n.º 123, de 2006 
(Modelo Anexo IV) juntar comprovação conforme subitem “4.7.”sob pena de não 
aplicação dos efeitos da Lei Complementar n.º 123/2006. 
 
4.1.5. O(s) representante(s) da(s) licitante(s) apresentará (ão): O envelope contendo a 
proposta de preços, e o envelope contendo os documentos de habilitação;  
 
4.2. OBSERVAÇÕES: 
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4.2.1. Se o reconhecimento de firma estiver em nome da pessoa física, o instrumento 
deve estar acompanhado do ato constitutivo da empresa (Estatuto/Contrato Social), 
que comprove a legitimidade do outorgante; 
 
4.2.2. Se o reconhecimento de firma estiver em nome da pessoa jurídica (empresa 
licitante), fica dispensada a apresentação do ato constitutivo, vez que o cartório já o 
terá examinado e verificado a legitimidade do signatário. 
 
4.3. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento 
oficial que contenha foto. 
 
4.4. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, exceto 
no caso de representar outra empresa que não esteja na disputa do mesmo item. 
 
4.5. A ausência do representante em qualquer momento da sessão importará a imediata 
exclusão da respectiva credenciada, salvo autorização expressa da Pregoeira. A falta ou 
incorreção dos documentos mencionados para o credenciamento 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. 
 
4.6. A licitante que não apresentar o documento de credenciamento ficará impedida de 
manifestar-se durante a sessão, mas se a sua proposta escrita estiver de conformidade 
com as condições estabelecidas neste edital, ela será recebida. 
 
4.7. Em se tratando de Microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP, a 
comprovação desta condição será efetuada mediante apresentação de certidão 
simplificada expedida pela Junta Comercial (Conforme Instrução Normativa n.º 103, 
art. 8º do Departamento Nacional de Registro do Comércio, de 30/04/2007, publicada no 
DOU de 22/05/2007) ou declaração de enquadramento validada pela junta comercial. 
 
4.8. A apresentação da certidão/declaração referida no item anterior deverá ocorrer 
quando do Credenciamento, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei 
Complementar n.º 123/2006. 
 
4.9. A certidão/declaração deverá ter sido emitida nos 60 (sessenta) dias 
imediatamente anteriores à data prevista para o recebimento dos envelopes contendo 
“Proposta” e “Documentação”, sob pena de não aceitabilidade. 
 
Observação: A consulta de optante pelo Simples Nacional não substitui a 
Certidão/Declaração da Junta Comercial. 
 
4.10. DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS NO ATO DO CREDENCIAMENTO: 
 
4.10.1. Na hipótese dos documentos que comprovam a regularidade da outorga de 
credenciamento (estatuto, contrato social etc.), a declaração de que cumpre plenamente 
os requisitos de habilitação ou qualquer outro documento referente à fase de 
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credenciamento, que por equívoco esteja dentro do envelope de “Proposta” ou de 
“Habilitação”, poderão ser retirados dos respectivos envelopes, pelo próprio 
representante, que procederá ao novo lacramento dos mesmos. 
 
4.10.2. Não precisam de termo/carta de credenciamento e/ou de procuração: o sócio-
gerente, o administrador eleito, o proprietário ou assemelhado, devendo estes apresentar 
os documentos previstos no subitem "4.1.1." deste Edital. 
 
4.10.3. Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues 
separadamente dos envelopes de números N.º: 01 e 02. 
 
4.10.4. Serão admitidos envelopes enviados por remessa postal, desde que 
devidamente identificados dentro das normas estipuladas no presente Edital, lembrando 
que a ausência de representante implica a decadência dos direitos às etapas de lances, 
negociação e recursos. 
 
4.10.5. Enquanto durar a fase de credenciamento, junto ao sistema de informação, será 
permitida a inclusão de novos licitantes. A partir do momento que a Pregoeira declarar 
encerrada a fase de credenciamento, não serão mais admitidos novos licitantes.  
 
5. 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 uma Pregoeira, em 
conformidade com este Edital e seus Anexos, no local e horário determinados no 
preâmbulo deste edital.  
 
5.2. Declarada aberta a sessão pela Pregoeira, o(s) representante(s) da(s) licitante(s) 
vistam os fechos dos envelopes e rubricam todas as folhas da(s) proposta(s) se assim o 
desejaram;  
 
5.2.1. O envelope contendo a proposta de preços, e o envelope contendo os 
documentos de habilitação;  
 
5.3. O envelope da Proposta de Preços deverá ser apresentado fechado, contendo em 
seu exterior as seguintes informações: 
 
 

ENVELOPE N.º01 - PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA 
PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 022/2017 

                   ABERTURA: 06/10/2017 
                   HORÁRIO: 14h00min 

RAZÃO SOCIAL E N.º DO C.N.P.J. DO LICITANTE 

 
5.4. O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser apresentado fechado, 
contendo em seu exterior as seguintes informações: 
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ENVELOPE N.º02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA 
PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 022/2017 
ABERTURA: 06/10/2017 
HORÁRIO: 14h00min 
RAZÃO SOCIAL E N.º DO C.N.P.J. DO LICITANTE 

 
5.5. Inicialmente, será aberto o Envelope n.º 1 – Contendo a Proposta de Preços - e, após 
a fase de lances, e classificada a melhor proposta, será aberto o Envelope n.º 2 – 
Contendo os Documentos de Habilitação do vencedor do item. 
 
 
6. DA PROPOSTA DE PREÇOS: 
 
6.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em uma única via datilografada ou 
impressa, conforme especificações constantes no Tópico 2.1.e Anexo I e demais 
exigências contidas deste edital, 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. 
 

6.1.1. Ser apresentada em papel timbrado da licitante, ou com identificação da 
empresa e carimbo do CNPJ, indicar o n.º deste Pregão 022/2017, marca do 
produto (quando se tratar de aquisição), Razão social, endereço, n.º CNPJ, 
telefone e fax do licitante e, se possível, endereço eletrônico (e-mail); em 
linguagem clara e que não dificulte a exata compreensão de seu enunciado. 

 
6.1.2. Especificação clara, completa e detalhada do(s) produto(s) e/ou serviço(s) 
ofertado(s), conforme especificações contidas nos Anexos Itens do Pregão; 
 
6.2. O(s) preço(s) deve(m) ser cotado(s) em moeda nacional, em algarismo(s) no valor 
unitário e no valor total de cada item, e em algarismo(s) e por extenso no valor total do 
item, sendo que o valor unitário deverá ser composto apenas de duas casas decimais 
após a vírgula; 
 
6.2.1. Caso seja apresentado preço com mais de 02 (duas) casas decimais após a 
vírgula, a Pregoeira considerará apenas as 02 (duas) primeiras casas decimais, sem 
qualquer tipo de arredondamento. 
 
6.2.2. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os 
primeiros, e, entre os expressos em algarismos e por extenso, serão considerados estes 
últimos.  
 
6.3. A licitante deverá computar todos os custos básicos diretos, BDI (se cabível), bem 
como quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou 
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indiretamente sobre o objeto do edital, tais como frete, combustível, embalagens, e 
demais concernentes à plena execução do objeto. 
 
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 automóveis serem fornecidos sem ônus adicionais; 
 
6.5. Prazo de entrega do objeto licitado será de forma imediata, contados do recebimento 
da Ordem de Fornecimento; 
 
6.6. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contado da entrega 
do envelope contendo as Propostas de Preços. O referido prazo ficará suspenso caso 
haja interposição de recursos. 
 
6.7. Nome e número do Banco, nome e número da agência e número da conta corrente 
da proponente; 
 
6.8. A proposta deverá ser assinada por sócio com poderes para tanto ou por procurador, 
cuja procuração contenha poder expresso para formulá-la e que tenha sido subscrita por 
quem tenha legitimidade. 
 
6.9. A não indicação dos prazos de entrega e validade exigidos na proposta não 
desclassificará a licitante, mas indicará que a mesma se compromete com os prazos e 
termos estabelecidos neste Edital.  
 
6.10. As especificações e características detalhadas do objeto licitado deverá atender ao 
disposto nos artigos 31 e 39 inciso VIII da Lei 8.078/90 – Código do Consumidor, e 
que identifique o produto ofertado, a fim de que ao Pregoeiro possa facilmente constatar 
que as especificações deste edital foram ou não atendidas. 
 

Art. 31. “A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar 
informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre 
suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos 
de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que 
apresentam à saúde e segurança dos consumidores. ” 
 
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas 
abusivas: 
 
Inciso VIII. “colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em 
desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se as 
normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 
– ABNT ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial – Conmetro;”   
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6.11. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas 
implica em submissão a todas as condições estipuladas neste edital e seus anexos, sem 
prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação mencionada no 
preâmbulo deste edital. 
 
6.12. 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; 
 
 
7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
 
7.1. No julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço 
por Item, observado os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e 
os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos neste edital. 
 
7.2. Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, o autor da oferta de 
valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores poderão 
fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor; 
 
7.4. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas neste edital, 
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos 
lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos; 
 
7.5. 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. 
 
7.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, 
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. 
 
7.7. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 
desistente às penalidades constantes neste Edital. 
 
7.8. Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta 
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 
 
7.9. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a 
Pregoeiraexaminará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, 
decidindo motivadamente a respeito. 
 
7.10. 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.  
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7.11. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será 
declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
 
7.12. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, 
a Pregoeira 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. 
 
7.13. Nas situações previstas neste edital, a Pregoeira poderá negociar diretamente com 
o proponente para que seja obtido preço melhor. 
 
7.14. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 
ocorrências relevantes, devendo a mesma, ao final, ser assinada pela Pregoeira, equipe 
de apoio e licitantes presentes. 
 
7.15. Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate, será assegurada, 
como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e as 
empresas de pequeno porte, nos termos art. 44 da Lei Complementar n.º 123, de 2006; 
 
7.16. Entende-se por empate aquela situação em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e pelas empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por 
cento) superior à proposta melhor classificada; 
 
7.17. Para efeito do disposto no subitem 7.15., ocorrendo o empate, proceder-se-á da 
seguinte forma: 
 
7.18. A microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada, será 
convocada para, em querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela 
considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o 
encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em que será o objeto 
adjudicado em seu favor; 
 
7.19. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e pelas 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.16., 
deste Edital, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro 
poderá apresentar melhor oferta; 
 
7.20. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, 
a Pregoeira examinará as ofertas subsequentes, verificando a sua aceitabilidade e 
procedendo à habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, 
até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital. 
 
7.21. Na hipótese de não contratação nos termos previstos no subitem 7.15., deste Edital, 
o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 
certame. 
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7.22. A condição prevista no subitem 7.15., somente se aplicará quando a melhor oferta 
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou por empresa de pequeno porte. 
 
7.23. Encerrada a fase de oferecimento de lances verbais, as propostas serão 
reordenadas e a Pregoeira examinará a aceitabilidade da proposta agora primeira 
classificada, se for o caso. 
 
7.24. A licitante vencedora de cada item deverá apresentar nova planilha, com a 
recomposição dos preços apresentados na fase de lances verbais, no prazo de 02 (dois) 
dias úteis, nos termos dispostos neste edital. A licitante que não enviar a recomposição 
dos preços dentro do prazo acima estipulado estará automaticamente desclassificada 
para o(s) lote(s) faltante(s) e será chamada a segunda colocada para negociação. 
 
 
8. DA HABILITAÇÃO: 
 
8.1. Os documentos de habilitação, que deverão ser apresentados na sessão pública no 
envelope nº 02, são os abaixo relacionados e deverão ser colocados na ordem 
descrita visando agilizar e facilitar a conferência dos mesmos pela equipe da 
licitação: 
 
8.1.1.A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA CONSISTIRÁ EM: 
 
8.1.2. Cédula de Identidade do(s) sócio(s) proprietário(s); 
 
8.1.3. Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
8.1.4. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição dos seus administradores; 
 
8.1.5. Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 
de diretoria em exercício; 
 
8.1.6. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
 
8.1.7. Alvará de localização e funcionamento. 
 
8.2.A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
CONSISTE EM: 
 
8.2.1.Certidão negativa de falência/recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica, entregue no original, se houver determinação nesse sentido, em 
data não superior a 60 (sessenta) dias da data da sessão do pregão, se outro prazo não 
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constar do documento. No caso de sociedades civis, certidão negativa de distribuição de 
processos civis, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 
 
8.2.2. Se a sede da licitante da Licitante não for ao Estado de Mato Grosso, a mesma 
deverá apresentar Certidão Negativa da Corregedoria de Justiça, ou órgão 
correspondente do Estado ou do Distrito Federal, onde for sediada a empresa, na qual 
conste qual(is) o(s) Distribuidor(es) de pedido de falência/recuperação judicial. 
 
8.3. A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
CONSISTE EM: 
 
8.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
 
8.3.2. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos Aos Tributos Federais e a Dívida 
Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda; 

 
8.3.3 - Prova de regularidade com a FAZENDA ESTADUAL: 
 
8.3.3.1 - Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições; 
 
8.3.3.2 - Certidão Negativa Quanto a Dívida Ativa da União e inexistência de débitos para 
com o Sistema de Seguridade Social (CND/INSS); 
 
8.3.3. Certidão negativa de débitos referentes a tributos municipais expedida pela 
Secretaria Municipal da Fazenda ou Finanças da sede da licitante; 
 
8.3.4. Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo 
de Serviço (CRF/FGTS). 
 
8.3.5. Certidão Negativa de Debito Trabalhista (CNDT), perante a Justiça do Trabalho, 
redação dada pela Lei nº 12.440/2011. (obtida através do site: www.tst.jus.br). 
 
8.5. OUTRAS COMPROVAÇÕES: 
 
8.5.1.Declaração que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos 
de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 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;(ANEXO V) 
 
8.6. Os documentos exigidos para habilitação deverão ser apresentados: 
 
8.6.1. Em nome da matriz, se o licitante for à matriz; 
 
8.6.2. Em nome da filial, se o licitante for à filial, exceto aqueles documentos que, pela 
própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz; 
 

http://www.tst.jus.br/
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8.7. As certidões exigidas deverão ter sido expedidas há menos de 60 (sessenta) dias da 
data marcada para a abertura da licitação, salvo aquelas que já possuírem validade 
expressa fixada por lei. 
 
8.8. As certidões e demais documentos, poderão ser apresentadas em original, ou por 
qualquer processo de cópia, autenticado por cartório competente. 
 
8.9. A Pregoeira e Equipe de Apoio confirmarão a autenticidade dos documentos 
apresentados extraídos pela Internet, junto aos sites dos órgãos emissores, para fins de 
habilitação. 
 
8.10. A licitante vencedora de cada lote deverá apresentar nova planilha, com a 
recomposição dos preços apresentados na fase de lances verbais, no prazo de 02 (dois) 
dias, nos termos dispostos neste edital. 
 
 
9. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS 
RECURSOS PREVISTOS EM LEI: 
 
9.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao presente processo licitatório poderão 
ser realizados a qualquer tempo, mediante requerimento escrito e protocolado junto à 
Secretaria Municipal de Gabinete desta Prefeitura Municipal, situada na Avenida 
Fernando Corrêa da Costa nº 940 – Centro, CEP: 78.795-000 via e-mail: 
pregão@pedrapreta.mt.gov.br e telefone (66) 3486-4416. 

9.2.  A impugnação do edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei 8.666/93 
poderá ser procedido por qualquer cidadão, devendo este protocolar o pedido até 
05(cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, 
devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 03(três) dias úteis, 
sem prejuízo da faculdade prevista no §1º do art. 113 (Conforme art. 41 § 1º da Lei 
8.666/93). 

9.3. Poderá também os licitantes impugnar os termos do edital de licitação perante a 
administração impreterivelmente, no prazo de 02(dois) dias úteis que anteceder a 
abertura dos envelopes de habilitação, as falhas ou irregularidades que viciariam esse 
edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso (Conforme art. 41 § 2º 
da Lei 8.666/93). 
 
9.3.1. A solicitação dos esclarecimentos, providências, bem como a impugnação deverá 
ser formulado por escrito e protocolados no setor de protocolo e deverão ser entregues 
para a Pregoeira ou equipe de apoio no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital 
em tempo hábil, de forma que o quanto antes se tome conhecimento da manifestação 
apresentada, e deverão, ainda estar acompanhadas do estatuto  social quando o sócio ou 
proprietário for o portador do ato e de instrumento de procuração público, ou particular 
com firma reconhecida do representante legal da empresa, da qual constem poderes 
específicos para os atos do referido tema ao procurador, se este for o portador do ato.  
 
9.4. Caso procedente e acolhida a impugnação do Edital, seus vícios serão sanados e, 

mailto:pregão@pedrapreta.mt.gov.br
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caso afete a formulação das propostas, nova data será designada pela Administração 
para a realização do certame. 
 
9.5. Dos atos da Administração, cabe recurso previsto no art. 109 da Lei nº 8.666/93 e 
seus parágrafos, nos casos de: 

a) habilitação ou inabilitação do licitante; 

b) julgamento das propostas; 

c) anulação ou revogação da licitação; 

d) indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou 
cancelamento; 

e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 desta Lei; 

f) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. 

 

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(cinco) 
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 pela Pregoeira ao vencedor. 
 
10.3.Somente será atribuído efeito suspensivo aos recursos interpostos em relação as 
alíneas “a” e “b” do subitem 9.5 do presente instrumento convocatório. 
 
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 de Pedra Preta-MT. 
 
 
11 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
11.1 - O Município de Pedra Preta/MT convocará formalmente o licitante vencedor para, 
no prazo de até 5 (cinco) dias corridos, assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
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11.2 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12(doze) meses a 
contar da data de sua assinatura pelo licitante vencedor. 
 
11.3 - Se o licitante vencedor se recusar a assinar a ata de registro de preços 
injustificadamente será aplicada a regra seguinte: quando o proponente vencedor não 
apresentar situação regular, no ato da assinatura da ata, será convocado outro licitante, 
observada a ordem de classificação, para assinar a ata de registro de preços, e assim 
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis na Lei nº 8.666/93, Lei 
nº 10.520/02 e demais disposições vigentes. 
 
11.4 - No caso de descumprimento (não assinatura), o Município de Pedra Preta/MT se 
reserva no direito de convocar outro licitante, observada a ordem de classificação, para 
assinar a ata, sendo este o novo detentor. Caso a Pregoeira entenda conveniente ao 
interesse público incluirá na respectiva ata os licitantes que aceitarem cotar os bens com 
o mesmo preço ofertado pelo vencedor, respeitada a classificação do certame, para 
formação de cadastro reserva em função da capacidade de fornecimento, conforme 
dispõe artigo 16 do Decreto nº 050/2017. 
 
11.5 - Na ata de Registro de Preços constarão todas as obrigações, direitos e deveres 
estabelecidos neste Edital. 
 
11.6 - A minuta da ata de Registro de Preços, a ser assinada pelo licitante vencedor, 
estará disponível na Prefeitura Municipal de Pedra Preta/MT. 
 
11.7 - É vedado o reajuste de preços durante o prazo de validade do registro de preços, 
exceto nos casos previstos no artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 
 
 
12. USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

12.1.Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da 
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão 
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que 
couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto 
Municipal nº 050/2017; 

 

12.2.Caberá ao(s) Detentor da Ata (es) beneficiário(s) da Ata de Registro de Preços, 
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do 
fornecimento, desde que não seja prejudicial às obrigações anteriormente assumidas; 

 

12.3.A Secretaria Geral de Coordenação Administrativa de Pedra Preta/MT, será o órgão 
responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços 
decorrentes desta licitação; 
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12.4. As Aquisições ou contratações adicionais dispostas no item 12.1 não poderão 
exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do 
instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o Município de 
Pedra Preta e órgãos participantes; 

12.5. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de 
registro de preços para o Município de Pedra Preta e órgãos participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

 
13 – DO CONTRATO 
 
13.1 - Poderá ser formalizado com a empresa vencedora da licitação um contrato 
administrativo, nos termos da minuta da Ata de Registro de Preços constante do Anexo VI 
deste edital, o qual se regerá pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, 
aplicando-se lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as 
disposições de direito privado. 
 
13.1.1 – As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre o Município de 
Pedra Preta/MT e a licitante vencedora, serão formalizadas através da Ata de Registro de 
Preços e Contrato de Registro de Preços, observando-se as condições estabelecidas 
neste Edital, seus Anexos, na legislação vigente e na proposta do licitante vencedor. 
 
14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
14.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta 
dos recursos específicos consignados no orçamento vigente do Município/2017:  
 
DOTAÇÃO: 
 
997 - 997-02.001.04.122.0002.2004.3390390000 
1001 - 1001-03.001.04.122.0005.2012.3390390000 
1006 - 1006-06.001.20.122.0037.2088.3390390000 
1021 - 1021-10.001.15.122.0039.2090.3390390000 
92 - 92-04.001.04.129.0007.2017.3390390000 
885 - 885-12.001.18.541.0054.2212.3390390000 
1057 - 1057-09.001.13.392.0032.2076.3390390000 
1004 - 1004-05.001.04.122.0011.2021.3390390000 
976 - 976-08.002.08.244.0030.2072.3390390000 
992 - 992-08.002.08.244.0050.2119.3390390000 
745 - 745-11.001.10.122.0024.2059.3390300000 
848 - 848-11.002.10.304.0021.2052.3390300000 
839 - 839-11.002.10.302.0024.2210.3390300000 
752 - 752-11.001.10.302.0020.2050.3390300000 
981 - 981-08.002.08.244.0030.2161.3390390000 
988 - 988-08.002.08.244.0030.2205.3390390000 
961 - 961-08.002.08.241.0030.2136.3390390000 
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922 - 922-08.001.08.243.0026.2064.3390390000 
202 - 202-07.001.12.122.0015.2139.3390390000 
711 - 711-07.001.12.365.0014.2034.3390390000 
694 - 694-07.001.12.361.0013.2029.3390390000 
775 - 775-11.002.10.301.0018.2047.3390300000 
 
15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO 
 
15.1. A adjudicação do objeto ao licitante vencedor, feita pela Pregoeira, ficará sujeita à 
homologação do Ordenador de Despesas. 
 
15.2. Para fins de homologação, o proponente vencedor fica obrigado a apresentar nova 
proposta adequada ao preço ofertado na etapa de lances verbais, no prazo de 02 (dois) 
dias, contados da audiência pública do Pregão, nos moldes do item 7.24 deste Edital. 
 
15.3. No caso do adjudicatário, se convocado, não assinar a Ata de Registro de Preços, 
vindo a decair do direito a execução do objeto dessa licitação, a Prefeitura de Pedra 
Preta/MT, poderá revogá-la, ou convocar os licitantes remanescentes, na ordem em que 
foram classificados, para contratar em igual prazo e nas mesmas condições em que a 
primeira classificada teria sido contratada. 
 
16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
16.1.A licitante vencedora que descumprir quaisquer das condições deste instrumento 
ficará sujeita às penalidades previstas na Lei nº 10.520/2002, bem como nos art. 86 e 87 
da Lei 8.666/93, quais sejam: 

 

16.1.1. Por atraso injustificado na execução do objeto: 

 

16.1.1.1. Atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,25% (vinte e cinco centésimos por 
cento); 

 

16.1.1.2.Atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,50% (cinquenta centésimos por 
cento) sobre o total dos dias em atraso, sem prejuízo das demais cominações legais; 

 

16.1.1.3. No caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, incidirá nova multa sobre 
o valor devido, equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) até 10 (dez) dias de 
atraso e 0,40% (quarenta centésimos por cento) acima desse prazo, calculado sobre o 
total dos dias em atraso; 

 

16.1.2. Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas neste ato 
convocatório, a Prefeitura poderá, garantida a prévia defesa, aplicar, também, as 
seguintes sanções: 
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16.1.2.1. advertência; 

 

16.1.2.2. multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor homologado, atualizado, 
recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, sem 
embargo de indenização dos prejuízos porventura causados a Secretaria Geral e 
Coordenação Administrativa; 

 

16.1.2.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e 
contratar com a Administração Pública Municipal, bem como o cancelamento de seu 
certificado de registro cadastral no cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal de 
Pedra Preta/MT por prazo não superior a 02 (dois) anos;  

 

16.1.2.4. declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o 
inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93; 

 

16.2.As multas serão descontadas dos créditos da empresa detentora da ata ou cobradas 
administrativa ou judicialmente;  

 

16.3.As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, 
consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa detentora da ata, da reparação 
das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura Municipal de 
Pedra Preta/MT.; 

 

16.4.As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, 
quando cabíveis;  

 

16.5.Nas hipóteses de apresentação de documentação inverossímil, cometimento de 
fraude ou comportamento de modo inidôneo, a licitante poderá sofrer, além dos 
procedimentos cabíveis de atribuição desta instituição e do previsto no art. 7º da Lei 
10.520/02, quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas 
cumulativamente: 

 

16.5.1.Desclassificação ou inabilitação caso o procedimento se encontre em fase de 
julgamento; 

 

16.5.2. Cancelamento da ata de registro de preços, se esta já estiver assinada, 
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procedendo-se a paralisação do fornecimento; 

 

16.6.As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento de 
Fornecedores da Prefeitura Municipal de Pedra Preta/MT., e no caso de ficar impedida de 
licitar e contratar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo 
das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais; 

 

16.7. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou 
nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, 
dentro do mesmo prazo. 

 
 
17. CONDIÇÕES GERAIS E PERMANENTES  
 
17.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica 
para a aquisição pretendida.  
 
17.2. Homologado o resultado da licitação, o Município de Pedra Preta – MT, respeitada a 
ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os 
interessados para assinatura do Contrato que após cumprido os requisitos de publicidade, 
terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.  
 
17.3. O não comparecimento do fornecedor convocado, para a assinatura do contrato, 
dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data da convocação, implicará 
desistência pela contratação objeto da convocação, aplicando-se multa de 10% sobre o 
valor total da sua proposta, e as penalidades da Lei Federal 10.520/02.  
 
17.4. Não comparecendo o convocado, ou deixando de cumprir o compromisso de 
fornecimento nas condições estabelecidas, poderá a Administração convocar os 
remanescentes na ordem de classificação, para formalizar a contratação em igual prazo, ou 
instaurar licitação específica para determinada aquisição.  
 
17.5. Os prazos indicados neste Edital serão contados nos termos da Lei Federal 10.520/02 
e regulamentações.  
 
 
18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO  
 
18.1. O objeto desta Licitação deverá ser entregue de acordo com a Ordem de Compra 
emitida pelo Departamento de Compras, conforme as condições de data, horário e 
quantidade estipulada na Ordem de Compra, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados 
da sua emissão. 
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13.1.1. O objeto desta Licitação será recebido por servidores em sua sede ou outro local 
estipulado na Ordem de Compra. 
13.1.2. Somente após a emissão da Ordem de Compra, é que a Detentora deverá iniciar o 
cumprimento das obrigações que tiver assumido com o Município. 
13.1.3. O objeto não será recebido se estiver em desacordo com as condições estipuladas 
na Ata de Registro de Preços, nos autos do procedimento licitatório ou na Ordem de 
Compra. Deverão ser entregues livre de sujidades e materiais estranhos 
 
19. DO PREÇO  
 
19.1. O Município pagará a Empresa o preço registrado no prazo e condições previstas na 
proposta da mesma, quando emitido pedido de fornecimento e empenho e depois de 
efetuada a entrega.  
 
19.2. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e 
custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, 
diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação, 
inclusive o frete.  
 
 
20. DA ENTREGA  
 
20.1. Prazo de entrega dos produtos: será conforme Autorização/Ordem de compras.  
 
20.2. Na Nota Fiscal deverá constar “PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – MT, 
AV. FERNANDO CORREA DA COSTA, Nº 940, CNPJ: 03.773.942/0001-09 número do 
Processo, número do Banco e da conta corrente da empresa”, para a efetivação do 
pagamento.  
 
20.3. Quando houver no pedido de fornecimento, mais de uma fonte de recursos deverá ser 
emitida uma nota fiscal para cada nota de empenho, respectivamente.  
 
 
21. DO PAGAMENTO  
 
21.1. Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente nacional, através de depósito 
em conta corrente do licitante vencedor, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da 
apresentação da respectiva nota fiscal. 
21.2. Nenhum pagamento de acréscimo no preço do objeto será autorizado sem o devido 
aditamento e observado as condições da lei 8.666/93 
 
22. DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
22.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a 
Prefeitura Municipal de Pedra Preta – MT revogá-la, no todo ou em parte, por razões de 
interesse público, derivadas de fato supervenientes comprovados ou anulá-la por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado 
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disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. O MUNICÍPIO 
de Pedra Preta – MT poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para 
recebimento das propostas ou para sua abertura.  
 
22.2. A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas 
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer 
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata 
desclassificação do proponente que o tiver apresentado ou, caso tenha sido o vencedor, a 
rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.  
 
22.3. A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará 
parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente.  
 
22.4. O edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da 
documentação e da proposta, não serão aceitas alegações de desconhecimento ou 
discordância de seus termos.  
 
22.5. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela depois de aberta a sessão do 
pregão.  
 
22.6. Os produtos, objetos da presente licitação, deverão ser entregues com garantia contra 
defeitos de fabricação.  
 
22.7. É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o fornecimento.  
 
22.8. A Pregoeira reserva-se no direito de solicitar o original de qualquer documento, 
sempre que tiver dúvidas ou julgar necessário.  
 
22.9. É facultado a Pregoeira, ou à autoridade a ela superior, em qualquer fase da licitação, 
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.  
 
22.10. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais 
deverão fazê-lo no prazo determinado pela Pregoeira, sob pena de 
desclassificação/inabilitação.  
 
22.11. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a 
exata compreensão da sua proposta.  
 
22.12. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação.  
 
22.13. Na hipótese de divergência entre este Edital e quaisquer condições apresentadas 
pelos proponentes, prevalecerão sempre, para todos os efeitos, os termos deste Edital e 
dos documentos que o integram.  
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22.14. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, 
mediante publicação no Diário Oficial do Município.  
 
22.15. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela Pregoeira.  
 
22.16. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste 
Edital será o da Comarca de Pedra Preta – MT.  
 
22.17. A Pregoeira e sua Equipe de Apoio atenderão aos interessados no horário das 
12h00min às 18h00min, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, na Prefeitura Municipal 
de Pedra Preta – MT, sito na AV. FERNANDO CORREA DA COSTA, Nº 940 – Centro – 
Pedra Preta – MT, para melhores esclarecimentos.  
 
22.18. 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 da Pregoeira em contrário.  
 
22.19. Qualquer modificação no edital será divulgada pelo mesmo instrumento de 
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, 
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.  
 
22.20. O edital completo estará disponível no site oficial: www.pedrapreta.mt.gov.br, e 
informações poderão ser obtidas no Setor de Licitações na sede da Prefeitura Municipal de 
Pedra Preta, sito na AV. FERNANDO CORREA DA COSTA, Nº 940 – Centro – Pedra Preta 
– MT, onde serão prestados todos os esclarecimentos necessários pelos interessados 
neste Pregão, estando disponível para atendimento nos dias úteis, das 12h00minàs 
18h00min, ou pelo fone: (66) 3486-4416.  
 
23. DO FORO 
 
23.1. Fica eleito o foro da Comarca de Pedra Preta-MTpara quaisquer questões oriundas 
ou relativas à aplicação desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa. 
 
24. FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL OS SEGUINTES ANEXOS: 
 
24.1. ANEXO I: MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL; 
 
24.2. ANEXO II: CARTA DE CREDENCIAMENTO; (apresentar no momento do 
credenciamento, avulsa, fora dos envelopes de proposta e/ou documentos); 
 

24.3. ANEXO III: DECLARAÇÃO DE NÃO TER FATO IMPEDITIVO DE LICITAR E 
PLENO ATENDIMENTO A HABILITAÇÃO; (apresentar no momento do credenciamento, 
avulsa, fora dos envelopes de proposta e/ou documentos); 
 

24.4. ANEXO IV: DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO BENEFICIÁRIA DA LEI 
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COMPLEMENTAR N.º123, DE 2006; (apresentar no momento do credenciamento, 
avulsa, fora dos envelopes de proposta e/ou documentos); 
 

24.5. ANEXO V: DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGAM MENORES, CONFORME 
ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; (apresentar no envelope nº 2 - 
DOCUMENTOS); 
 

24.6. ANEXO VI: MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; 
 

24.7. ANEXO VII: TERMO DE REFERÊNCIA; 
 
 
 
 
 

Pedra Preta-MT, 20 de Setembro de 2017 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
JOSIANE CELIZE DA SILVA BOTELHO DE GOIS 

Pregoeira 
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE 
 

ANEXO I: MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL. 
 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS: 

 
Licitação N.º: xxx/2017. Modalidade: Pregão Presencial. Tipo: Menor Preço Por Item.  
Licitante:__________________________________________CNPJN.º:______________ 
Tel Fax: (_)_______E-mail: _________________ Tel Celular: (_)____________ Endereço: 
______________________________________________________________ 
Conta Corrente: _________Agência: ____________Banco: ____________________ 
 
Para cada item ofertado uma proposta, exemplo:  

Item 
(N.º) 

 
 

Quantidade 
 
 

Unidade 
Especificação 

 
Marca 

Preço unitário 
(em 

algarismo) 

Preço total por 
item (em 

algarismo) 

01       

02       

03       

04       

05       

Valor Total por item (em algarismo e por extenso). Após o termino do item 
 
1 – Nos preços estão inclusos 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. 
2 – Declaramos que temos amplo conhecimento do local de entrega do produto, assim como concordamos 
com a sua alteração, exclusão ou inclusão de outros locais dentro do perímetro urbano de Pedra Preta-MT., 
consoante fixado na Ordem de Fornecimento ou instrumento equivalente. 
3 – O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corrido, contado da entrega dos envelopes 
“PROPOSTA DE PREÇOS”. 
4 – O prazo de entrega do produto éde acordo com o previsto contida no edital. 
5 – Garantia do produto é de acordo com o previsto no edital. 
6 – 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. 
 

  
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA-MT. 
REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL xxxx/2017. 
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 ______________ de2017. 

 
 
 
(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. 
 
 
 
 



 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA 

 

SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 

 

25 

 
Av. Fernando Corrêa da Costa, nº 940 – Centro – Telefone: (66) 3486-4400 

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 PRESENCIAL SRP 
Nºxxx/2017. 
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 2017. 
 

____________________________________________________ 
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 dosenvelopes 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 ____/2017, 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 2017. 
 
 
 
(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 2017. 

 
 
 
 
 
(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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ANEXO VI 
MODELO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/2017 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2017 

 
 
O Município de Pedra Preta - Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede na Av. Fernando Correa da Costa, nº 940, Centro, Pedra Preta - MT, 
inscrito no CNPJ Nº. 03.773.942/0001-09, neste ato representado pelo Prefeito Municipal 
Senhor 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 a empresa ...............,pessoa jurídica de direito ................., inscrita no 
CNPJ/MF sob o número ............, com sede na ......., ............., ........, na cidade de 
.................., Estado ........................., neste ato representada pelo(a) sócio(a) 
proprietário(a) senhor(a), ..............., brasileiro(a), ..............., ........., residente e 
domiciliado(a) na ........., ........, ........., na cidade de ................, Estado................, portador 
da C.I. RG. nº ............... SSP ......... e CPF/MF n.º .............., doravante denominada 
“PROMITENTE FORNECEDORA”, nos termos do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666 de 21 
de junho de 1993, Lei Federal n° 10.520 /2002 e Decreto Municipal n° 046/2007 e das 
demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do PREGÃO PRESENCIAL 
nº xxx/2017, para REGISTRO DE PREÇOS, firmam a presente Ata de Registro de 
Preços, obedecidas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações 
posteriores e as condições seguintes: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
 
1.1Constitui objeto da presente Licitação o Registro de Preços, visando aquisições futuras 
de serviços gráficos para a manutenção das atividades do Executivo, através do Sistema 
de Registro de Preços, conforme quantitativos e especificações contidas neste 
instrumento. conforme descrição constante no Anexo I – Termo de Referência do Edital 
de PREGÃO PRESENCIAL SRP nº xxx/2017, para Registro de Preços nº XXX/2017, 
abaixo especificados: 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CNPJ: XXXXXXXXXXXXXX 

 

ITEM QUANT.  
 

UND DESCRIÇÃO MARCA/ 
 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL POR ITEM 

 
01 

      

 
02 

      

03       
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CLÁUSULA SEGUNDA: DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a validade pelo período de 12 (doze) 
meses, contados a partir da data de assinatura. 
 
2.2 Nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93, durante o prazo 
devalidade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Pedra Preta/MT não será 
obrigado aaquisição, exclusivamente por seu intermédio, os materiais referidos na 
cláusula primeira, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, 
sem que, dessefato caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa 
detentora. 
 
2.3 Em cada aquisição decorrente desta Ata serão observadas, quanto ao preço, 
ascláusulas e condições constantes do edital do PREGÃO PRESENCIAL nº xxx/2017 que 
a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independentede 
transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DO PAGAMENTO 
 
3.1 O Município de Pedra Preta/MT efetuará os pagamentos à Contratada, mediante 
Ordem Bancária, após a apresentação da respectiva nota fiscal, que deverá ser 
processada em 2 (duas) vias, com todos os campos preenchidos, sem rasuras e 
devidamente atestada pelo servidor responsável pela fiscalização deste instrumento. 
 
3.2Para fazer jus ao pagamento, a CONTRATADA deverá comprovar sua adimplência 
com a seguridade social (Certidão Negativa de Débito – CND/INSS), com o FGTS – 
CRF/CEF). 
 
3.3 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto estiver pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, não gerando isso para ela 
direito de atualização monetária. 
 
3.4 A fatura deverá ser entregue ao Município de Pedra Preta/MT com antecedência 
mínima de 5 (cinco) dias úteis à sua data de vencimento. 
 
3.5 A fatura que for apresentada com erro será devolvida à CONTRATADA, para 
retificação e reapresentação e serão acrescentados, nos prazos anteriormente fixados, os 
dias que passarem entre a data da devolução e a da reapresentação. 
 
3.6 O Município de Pedra Preta/MT pagará à CONTRATADA mediante ordem bancária, 
emitida em favor da pessoa jurídica, até 30(trinta) dias corridos subsequente ao do 
“atesto” da fatura pela autoridade competente, desde que não apresente falhas ou 
incorreções que obriguem seu saneamento.  
 

04       

05       
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3.7 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
3.8 O Município de Pedra Preta/MT, ao pagar a fatura, procederá à retenção de tributos 
de conformidade com a legislação vigente. 
 
3.9 Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deve anexar à nota fiscal documento que 
comprove a opção, para que não incida a retenção na forma acima. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO E DA ENTREGA 
 
4.1. O Município pagará a Empresa o preço registrado no prazo e condições previstas na 
proposta da mesma, quando emitido pedido de fornecimento e empenho e depois de 
efetuada a entrega.  
 
4.2. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e 
custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, 
diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação, 
inclusive o frete.  
 
4.3. DA ENTREGA  
 
4.3.1. Prazo de entrega dos produtos: será conforme Autorização/Ordem de compras.  
 
4.3.2. Na Nota Fiscal deverá constar “PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – MT, 
AV. FERNANDO CORREA DA COSTA, Nº 940, CNPJ: 03.773.942/0001-09 número do 
Processo, número do Banco e da conta corrente da empresa”, para a efetivação do 
pagamento.  
 
4.3.3. Quando houver no pedido de fornecimento, mais de uma fonte de recursos deverá 
ser emitida uma nota fiscal para cada nota de empenho, respectivamente.  
 
 
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES 
 
5.1Do Município: 
 
5.1.1 Atestar nas notas fiscais e/ou fatura a efetiva entrega do objeto desta Ata, conforme 
ajuste representado pela nota de empenho; 
 
5.1.2 Aplicar à detentora da Ata penalidades, quando for o caso; 
 
5.1.3 Prestar à detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, 
necessária à perfeita execução da nota de empenho; 
 
5.1.4 Efetuar o pagamento à detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da 
notafiscal, devidamente atestada, no setor competente; 
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5.1.5 Efetuar o fechamento a cada 30(trinta) dias; 
 
5.1.6 Notificar, por escrito, à detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção. 
 
5.2Da Detentora da Ata: 
 
5.2.1 Fornecer o objeto nas especificações e com a qualidade exigida; 
 
5.2.2 Pagar todos os tributos, despesas e custos que incidam ou venham a incidir, 
diretaou indiretamente, sobre os produtos fornecidos; 
 
5.2.3 Manter, durante a validade da Ata, as mesmas condições de habilitação; 
 
5.2.4 Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se 
fizeremnecessários no quantitativo do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 
do valorcontratado; 
 
5.2.5 Fornecer o objeto, no preço, prazo e forma estipulada na proposta; 
 
CLÁUSULA SEXTA:DAS CONDIÇÕES  
 
6.1 Os contratos de aquisição decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão 
formalizados pela retirada da nota de empenho pela detentora 
 
6.2 A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os 
pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes 
estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 
 
6.3 Toda aquisição deverá ser efetuada mediante Ordem de Compra da unidade 
requisitante, a qual deverá ser feita através de nota de empenho. 
 
6.4 A empresa fornecedora, quando do recebimento da nota de empenho, deverácolocar, 
na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, 
além da identificação de quem procederam ao recebimento. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
7.1 - A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá à conta de recursos 
específicos consignados no Orçamento do Município de Pedra Preta/MT/2017. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA: DAS PENALIDADES E MULTAS 
 
8.1. A execução do fornecimento dos produtos fora das normas pactuadas neste 
instrumento sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% 
(meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), sobre o valor 
adjudicado, conforme determina o artigo 86, da Lei nº 8.666/93; 
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8.1.1. A multa prevista neste item será descontada dos créditos que o FORNECEDOR 
possuir com o Município de Pedra Preta/MT e poderá cumular com as demais sanções 
administrativas, inclusive com a multa prevista no item 8.2.2; 

8.2. Ocorrendo a inexecução total ou parcial do fornecimento acordado, a Administração 
poderá aplicar ao FORNECEDOR, as seguintes sanções administrativas previstas no 
artigo 87 da Lei nº 8.666/93: 

8.2.1. Advertência por escrito; 

8.2.2. Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte 
por cento) sobre o valor total da Ordem de Fornecimento; 

8.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
o Município de Pedra Preta/MT, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em 
caso de inexecução total, sem justificativa aceita, será aplicado o limite máximo temporal 
previsto para a penalidade de 02 (dois) anos; 

8.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o 
inciso IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, c/c artigo 7º da Lei nº 10.520/2002; 

 

8.3. Se o FORNECEDOR não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis contados da intimação por parte do Município de Pedra Preta/MT, o respectivo 
valor será descontado dos créditos que o FORNECEDOR possuir com este Município e, 
se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para execução pela 
Procuradoria da Fazenda Municipal; 

8.3.1. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou 
nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, 
dentro do mesmo prazo; 

8.4. Será publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso (AMM) as 
sanções administrativas previstas no item 20 do edital, inclusive a reabilitação perante a 
Administração Pública. 

 
CLÁUSULA NONA: DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
 
9.1 Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de 
Registro de Preços; 
 
9.1.1 Considera-se Preço registrado aquele atribuído aos materiais, incluindo todas 
asdespesas e custos até a entrega no local indicado, tais como: tributos (impostos, taxas, 
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), transporte, embalagens, seguros, mão-
de-obra e qualquer despesa, acessória e/ou complementar e outras não especificadas 
neste Edital, mas que incidam no cumprimento das obrigações assumidas pela empresa 
detentorada ata na execução da mesma. 
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9.2 Os preços poderão ser revistos nas hipóteses de oscilação de preços, para mais ou 
para menos, devidamente comprovadas, em decorrência de situações previstas na 
alínea“d” do inciso II e do § 5º do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações (situações 
supervenientese imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que 
configurem área econômica extraordinária e extracontratual). 
 
9.3 O Órgão Gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços ou cancelamento do 
preço registrado no prazo máximo de dez dias úteis, salvo motivo de força 
maiordevidamente justificado no processo. 
 
9.4 No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço 
inicialmente estabelecido, o Órgão Gerenciador, se julgar conveniente, poderão optar 
pelocancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem 
aplicação de penalidades ou determinar a negociação. 
 
9.5 Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, 
O Órgão Gerenciador notificará o fornecedor com o primeiro menor preço registrado para 
oitem ou lote visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao 
domercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações. 
 
9.6 Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Órgão Gerenciador 
desonerará o fornecedor em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos 
daspenalidades cabíveis. 
 
9.7 Simultaneamente procederão à convocação dos demais fornecedores, respeitada 
aordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação. 
 
9.8 Quando o preço registrado tornar-se inferior aos praticados no mercado, e 
ofornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá, mediante 
requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento de seu 
registro. 
 
9.8.1 A comprovação, para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento 
doregistro, deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos 
preços inicialmente pactuados, mediante juntada de planilha de custos, lista de preços d e 
fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos, etc, alusivas à data 
daapresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do 
pedido. 
 
9.9 A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado fornecedor, banco dedados, 
índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis para levantamento das condições 
de mercado, envolvendo todos os elementos para fins de graduar a justa remuneração do 
serviço ou fornecimento e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido; 
 
9.10 Preliminarmente o Órgão Gerenciador convocará todos os fornecedores no sentido 
de estabelecer negociação visando a manutenção dos preços originariamente registrados, 
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dando-se preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, 
aosdemais classificados, respeitada a ordem de classificação. 
 
9.11 Não havendo êxito nas negociações para definição de novo preço ou as licitantesnão 
aceitarem o preço máximo a ser pago pela Administração, o Órgão Gerenciadorrevogará 
a Ata de Registro de Preços, liberando os fornecedores dos compromissos assumidos, 
sem aplicação de penalidade. 
 
9.12 Definido o preço máximo a ser pago pela Administração, o novo preço deverá ser 
consignado através de apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão as 
empresas vinculadas. 
 
9.13 Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item poderá o Gestor da 
Ata proceder à nova licitação para a aquisição do produto, sem que caiba direito de 
recurso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
10.1 A presente Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por 
decursodo prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por 
iniciativa do Gestor da Ata quando: 
 
10.1.1 A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata; 
 
10.1.2 A detentora não retirar qualquer nota de empenho, no prazo estabelecido e a 
Administração não aceitar sua justificativa; 
 
10.1.3 A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro 
depreços, a critério do MUNICÍPIO; observada a legislação em vigor; 
 
10.1.4 Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente 
deregistro de preços, se assim for decidido pelo MUNICÍPIO, com observância das 
disposições legais; 
 
10.1.5 Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a 
detentora não acatar a revisão dos mesmos; 
 
10.1.6 Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela 
Administração. 
 
10.2 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste 
item, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o 
comprovanteao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços. No 
caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação 
será feita porpublicação no Diário Oficial do Município, por 01 (uma) vez, considerando-se 
cancelado opreço e registrado a partir da última publicação. 
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10.3 Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 
impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do 
MUNICÍPIO, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no 
artigo78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
10.3.1 A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser 
formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada á Administração a aplicação 
das penalidades previstas na cláusula sétima, caso não aceitas as razões do pedido. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 
 
11.1 A aquisição dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão 
autorizadas, em cada caso, pelo ordenador de despesa correspondente, sendo 
obrigatório informar ao Departamento de Compras, os quantitativos das aquisições. 
 
11.1.1 A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial 
serão, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a 
competência para tanto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA :DAS COMUNICAÇÕES 
 
12.1 As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e 
controleda presente Ata, serão feitas sempre por escrito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
13.1 Integram esta Ata, o edital do PREGÃO PRESENCIAL nº XXX/2017e a proposta da 
empresa _______________ classificada em 1º lugar no certame supranumerado. 
 
13.2 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, 
Decreto Municipal n° 050/2017 no que não colidir com a primeira e as demais normas 
aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO 
 
14.1 As partes elegem o foro da Comarca de Pedra Preta - MT, como único competente 
para dirimirquaisquer ações oriundas desta Ata com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na 
presença dastestemunhas abaixo. 
 
 

Pedra Preta - MT,__ de _____ de 2017. 
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________________________________ ___________________________________ 
JUVENAL PEREIRA BRITO                                    XXXXXXXXXXXXXXXX 
PREFEITO                                                                   CONTRATADA                                        
CONTRATANTE      
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
1ª__________________________________    CPF Nº ________________________ 

 
  
  
2ª__________________________________    CPF Nº ________________________ 
TERMO DE REFERÊNCIA 
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ANEXO VII 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1 - INTRODUÇÃO 
Constitui objeto da presente Licitação o Registro de Preços, visando aquisições futuras de 
serviços gráficos para a manutenção das atividades do Executivo, através do Sistema de 
Registro de Preços, conforme quantitativos e especificações contidas neste instrumento. 
 
Os produtos serão adquiridos de forma fracionada, conforme as necessidades da 
contratante. 
 
1.1. ESPECIFICAÇÕES: 
 

a) As descrições dos produtos, bem como quantidade a ser adquirida, estão 
disponíveis em relação que acompanha este documento. 

 
2 - JUSTIFICATIVA 
 
O presente certame será realizado na modalidade de Pregão Presencial SRP, visando o 
menor preço, assegurada a qualidade, dos produtos e ofertados, a fim de atender as 
demandas operacionais, concernente ao bom andamento da Administração Municipal. 
 
3 - PRODUTOS/ESPECIFICAÇÕES/MÉDIA DE PREÇO 
 

ITEM. 
COD. QTD. UNIDADE PRODUTOS/ESPECIFICAÇÕES 

MÉDIA 

UNITÁRIA 
MÉDIA TOTAL 

1 42386 
290 

UND 
ADESIVO 10X30 CM 4 CORES R$ 2,400  R$ 696,00  

2 39095 
50 

UND 
ADESIVOS PAPEL A3 PLASTICO 3 CORES R$  7,167  R$ 358,33  

3 39094 
50 

UND 
ADESIVOS PAPEL A4 PLASTICO, EM 3 CORES R$   3,833  R$ 191,67  

4 34477 
50 

UND 
AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES - 
100 X1 - PAPEL SULFITE 75 G, F18, 1X0 R$  4,000  R$ 200,00  

5 13568 
1000 

UND 
ALVARA DE FUNCIONAMENTO PAPEL TIPO 
CARTOLINA FORMATO A5 - 4X0 150GR R$ 0,383  R$ 383,33  

6 34517 
10 

UND 
AUTO DE NOTIFICAÇÃO 50 X 2 VIAS - 
CARBONADA, F9, 1X0 R$ 20,333  R$ 203,33  

7 34518 
10 

UND 
AUTO TERMO 50 X3 VIAS - CARBONADA - 
F10, 1X0 R$ 18,333  R$ 183,33  

8 34440 
100 

UND 
AUTORIZAÇÃO VIAGEM DE AMBULÂNCIA 
100X1 VIA - F 18, 1X0, 75GR R$ 4,167  R$ 416,67  

9 
39097 

11 
UND 

BANNER 0,90X1,60, LONA VINILICA, C/ DUAS 
HASTES E CORDA DE SUSTENTACAO P/ 
SUPORTE DESMONTAVEL R$ 115,000  R$ 1.265,00  
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10 
39099 

11 
UND 

BANNER 1,80X1,20, LONA VINILICA, C/ DUAS 
HASTES E CORDA P SUSTENTACAO P/ 
SUPORTE R$ 170,000  R$ 1.870,00  

11 39112 
10 

UND 
BANNER 100X100CM 4 CORES EM LONA 
BRILHO R$ 81,667  R$ 816,67  

12 39113 
11 

UND 
BANNER 100X150CM 4 CORES EM LONA 
BRILHO R$ 121,667  R$ 1.338,33  

13 39114 
23 

UND 
BANNER 100X200CM 4 CORES EM LONA 
BRILHO R$  161,667  R$ 3.718,33  

14 39109 
11 

UND 
BANNER 30X90CM 4 CORES EM LONA 
BRILHO R$  61,667  R$ 678,33  

15 39110 
11 

UND 
BANNER 60X80CM 4 CORES EM LONA 
BRILHO R$ 61,667  R$ 678,33  

16 39111 
10 

UND 
BANNER 80X120CM 4 CORES EM LONA 
BRILHO R$ 81,667  R$ 816,67  

17 39100 
9 

UND 
BANNER FAIXA EM LONA 1X2M, CORDA E 
BASTAO C/ APROXIMADAMENTE 8 FOTOS R$ 161,667  R$ 1.455,00  

18 42387 
9 

UND 
BANNERS - 1.00X2.00MM R$ 160,000  R$ 1.440,00  

19 39105 
10 

UND 
BLOCO ADESIVO 5 CORES C/ 400FLS, 
FORMATO 4,76X4,76CM R$ 30,000  R$ 300,00  

20 34428 
29 

UND 
BLOCO DE ANOTAÇÕES PAPEL SULFITE 75G 
FORMATO 16 - 100X1 - 1X0 R$ 4,133  R$ 119,87  

21 11506 
900 

UND 
BLOCO DE ATESTADO MEDICO - 100 X 1 VIAS 
- PAPEL SULFITE 75G - F.16, 1X0 R$ 4,133  R$ 3.720,00  

22 42390 
150 

UND 
BLOCO DE DECLARACAO, F18, 100X1, 1X0, 
75GR R$ 4,133  R$ 620,00  

23 42393 
1512 

UND 
BLOCO DE RECEITUARIO MEDICO. 100X1 - 
10X20CM, 75 GR,1 COR 75GR R$ 3,500  R$ 5.292,00  

24 
42584 

1515 
UND 

BLOCO DE REQUISICAO/RESULTADOS DE 
EXAMES, 100 X 1, PAPEL SULFITE 75G - F-16 
1X0 R$ 5,000  R$ 7.575,00  

25 
42585 

200 
UND 

BLOCO DE RESULTADO DE EXAME - 100 X 1 
VIAS - PAPEL SULFITE 75G - F.16 
HEMOGRAMA 1X0 R$ 4,133  R$ 826,67  

26 42586 
200 

UND 
BLOCO DE RESULTADO DE EXAME - 100 X 1 
VIAS - PAPEL SULFITE 75G - F.16 URINA, 1X0 R$ 4,133  R$ 826,67  

27 
42587 

100 
UND 

BOLETIM DE CAMPO E LABORATÓRIO DO 
LEVANTAMENTO RÁPIDO DO INDICE - 
LIRA,F9,1X0,75GR,100X1 R$ 8,333  R$ 833,33  

28 
42588 

500 
UND 

CADERNETA DA SAUDE DA CRIANCA - 
MENINA, F18,92PG 4X4 SULF,CAPA 250GR 
4X0 LOM QUADRADA R$ 8,333  R$ 4.166,67  

29 
42589 

500 
UND 

CADERNETA DA SAUDE DA CRIANCA - 
MENINO, F18,92PG 4X4 SULF,CAPA 250GR 
4X0 LOM QUADRADA R$ 8,333  R 4.166,67  
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30 42590 
150 

UND 
CADERNETA DE VACINAÇÃO - PAPEL SULFITE 
180G - F.32, 1X1 R$ 2,333  R$ 350,00  

31 42591 
1000 

UND 
CARTÃO DE ACOMPANHAMENTO 
FISIOTERÁPICO, F18, 4X1, SULF 180GR R$ 0,466  R$ 466,67  

32 34420 
4150 

UND 
CARTÃO DE VISITA PERSONALIZADO COM 
TIMBRE - PAPEL COUCHÊ R$ 0,183  R$ 760,83  

33 39101 
850 

UND 
CARTAZ EM FOTOLITO, FORMATO 46X64CM 
EM PAPEL COUCHE 170G R$ 1,666  R$ 1.416,67  

34 34421 
115 

UND 
CARTAZES - 4 CORES - PAPEL COUCHE 120G - 
F2 R$ 3,167  R$ 364,17  

35 36492 
235 

UND 
CARTAZES - 4 CORES - PAPEL MONOLUCIDO 
120G - FORMATO R$ 2,800  R$ 658,00  

36 
39102 

1250 
UND 

CARTILHAS ACABAMENTO CANOA, 
FORMATO A4 30 A 40 PAGINAS, CAPA, AP 75 
GRAMAS, COLORIDA. R$ 4,500  R$ 5.625,00  

37 

39116 
200 

UND 

CARTILHAS INFORMATIVAS C/15PG  
INTERNAS COLORIDAS FORMATO 15X2 
PAPEL SULFITE 75GR - CAPA EM PAPEl 
COLCHE BRILHO 4X0 CORES R$ 2,500  R$ 500,00  

38 

34462 
200 

UND 

CARTILHAS INFORMATIVAS C/30 PG 
INTERNAS COLORIDAS FORMATO 15X2 
PAPEL SULFITE 75GR - CAPA EM PAPEL 
COLCHE BRILHO 4X0 CORES R$ 4,500  R$ 900,00  

39 39115 
250 

UND 
CATALOGO 4 CORES FORMATO A3 
(42X29,7CM) C/ 1 DOBRA R$ 1,833  R$ 458,33  

40 34463 
400 

UND 
CERTIFICADOS - 4 CORES - PAPEL COUCHE - 
230G - F8 R$ 1,967  R$ 786,67  

41 42592 
10 

UND 
CONTROLE DE FOCOS DOS 
AGENTES,F9,1X0,75GR,100X1 R$ 5,967  R$ 59,67  

42 34464 
200 

UND 
CONVITES PAPEL COCHE 180 GR FORMATO 
A4 - 4X4 CORES C/ ENVELOPE R$ 1,967  R$ 393,33  

43 42593 
150 

UND 
DENGUE ENTOMOLOGIA 7X8, 1X0, 75GR, 
100X1 R$ 1,967  R$ 295,00  

44 42595 
100 

UND 
E-SUS AVALIACAO DE ELEGIBILIDADE E 
ADMISSAO, F9 1X0 75GR, 75GR R$ 8,000  R$ 800,00  

45 42596 
100 

UND 
E-SUS CADASTRO DOMICILIAR, F9 1X0 75GR, 
75GR R$ 8,000  R$ 800,00  

46 42597 
100 

UND 
E-SUS FICHA DE ATIVIDADES COLETIVA, F9 
1X0 75GR,75GR R$ 8,000  R$ 800,00  

47 
42598 

100 
UND 

E-SUS QUESTIONARIO AUTO-REFERIDO DE 
CONDICOES/SITUACAO DE SAUDE F9 1X0, 
75GR, 75GR R$ 8,000  R$ 800,00  

48 39108 
200 

UND 
ENVELOPE A4 TIMBRADO R$ 1,200  R$ 240,00  

49 34422 
880 

UND 
ENVELOPE CARTA TIMBRADO BRANCO - 4 
CORES - 11,5X23CM R$ 0,483  R$ 425,33  



 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA 

 

SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 

 

40 

 
Av. Fernando Corrêa da Costa, nº 940 – Centro – Telefone: (66) 3486-4400 

50 39096 
200 

UND 
ENVELOPE GRANDE TRIMBADO R$ 1,833  R$ 366,67  

51 39117 
250 

UND 
ENVELOPE MEIO SACO - 19X25CM 
ILUSTRADO 4 CORES R$ 1,167  R$ 291,67  

52 42594 
1870 

UND 
ENVELOPE SACO TIMBRADO BRANCO 4 
CORES 26X36 CM R$ 0,633  R$ 1.184,33  

53 
34525 

100 
UND 

ENVELOPE TIMBRADO COM LACRE E 
ADESIVO DE INTERDITADO 54 CM X 40 CM 
PLASTIFICADO R$ 2,967  R$ 296,67  

54 42599 
100 

UND 
EVOLUCAO DE ENFERMAGEM, F9, 100X1, 
75GR, 1X0 R$ 8,000  R$ 800,00  

55 
39104 

3 
UND 

FAIXA DE LONA C/ IMPRESSAO DIGITAL C/ 
TINTA RESISTENTE A AGUA E SOL, 
ACABAMENTO EM MADEIRA NAS LATERAIS R$ 350,000  R$ 1.050,00  

56 42600 
50 

UND 
FICHA DE ACOMPANHAMENTO DA TOMADA 
DIARIA DE MEDICAÇÃO, F12 1X0 75GR, 75GR R$ 5,000  R$ 250,00  

57 42601 
100 

UND 
FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO 
INDIVIDUAL, F9 1X0 75GR, 75GR R$ 8,000  R$ 800,00  

58 42602 
100 

UND 
FICHA DE DENUNCIA - F9, 1X0, 75GR, 100X1 R$ 8,000  R$ 800,00  

59 42603 
100 

UND 
FICHA DE PROCEDIMENTOS, F9 1X0 75GR, 
75GR R$ 8,000  R$ 800,00  

60 
42604 

150 
UND 

FICHA DE VISITA (PROGRAMA DE CONTROLE 
DA FEBRE AMARELA E DENGUE) 100 X 1 VIA - 
PAPEL SULFITE - 75G - F32,1 R$ 3,333  R$ 500,00  

61 42605 
50 

UND 
FICHA DE VISITA DOMICILIAR F32, 1X0, 
75GR, 100X1 R$ 3,333  R$ 166,67  

62 42606 
100 

UND 
FICHA DE VISITA DOMICILIAR, F9 1X0 75GR, 
75GR R$ 8,000  R$ 800,00  

63 
42607 

1000 
UND 

FICHA INDIVIDUAL PARA CONTROLE DE 
TRATAMENTO/PRODUÇÃO FRENTE E VERSO, 
F16,1X1 SULF 180GR R$ 0,183  R$ 183,33  

64 42608 
100 

UND 
FICHA PERINATAL - AMBULATÓRIO, 4X4, SUL 
90GR, F9, 100X1 R$ 9,333  R$ 933,33  

65 39120 
500 

UND 
FOLDER DIVULGAÇÃO 4X4 CORES COM 01 
DOBRAS R$ 1,167  R$ 583,33  

66 36498 
500 

UND 
FOLDER DIVULGAÇÃO 4X4 CORES COM 02 
DOBRAS R$ 1,167  R$ 583,33  

67 

39103 
450 

UND 

FOLDER EM FOTOLITO C/ PROGRAMACAO 
EM PAPEL COUCHE LISO, 150G, FORMATO 
ABERTO 29X20,5CM ACABAMENTO 1 
DOBRA. R$ 1,167  R$ 525,00  

68 39119 
500 

UND 
FOLHETO A4 4 CORES R$ 0,367  R$ 183,33  

69 39118 
500 

UND 
FOLHETO A5 4 CORES R$ 0,367  R$ 183,33  
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70 42609 
300 

UND 
FORMULARIO DE RISCO CIRURGICO, F9, 
100X1, 75GR, 1X0 R$ 9,000  R$ 2.700,00  

71 42610 
100 

UND 
FORMULARIO DE SOLICITAÇÃO DE 
PROCEDIMENTOS F9, 1X0, 75GR R$ 9,000  R$ 900,00  

72 42618 
50 

UND 
INTINERARIO DE TRABALHO F9, 1X0, 75GR, 
100X1 R$ 9,000  R$ 450,00  

73 
42619 

50 
UND 

LAUDO PARA SOLICITACAO/AUTORIZACAO 
DE MEDICAMENTO COM DISPENSACAO 
EXCEPCIONAL, F9, 1X0, 75GR R$ 9,000  R$ 450,00  

74 42620 
200 

UND 
LICENÇA SANITÁRIA COR (VERMELHO) F9, 
180GR, 4X0 R$ 2,333  R$ 466,67  

75 34431 
5 

UND 
LIVRO ATA - CAPA EM CARTOLINA - 50 PG - 
PAPEL SULFITE 75G R$ 16,667  R$ 83,33  

76 42621 
100 

UND 
MAPA PARA CONTROLE DE TEMPERATURA, 
F9, 1X0, 75GR, 100X1 R$ 8,000  R$ 800,00  

77 42622 
50 

UND 
MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTAR, F9 
1X0 75GR, 75GR R$ 8,000  R$ 400,00  

78 42623 
150 

UND 
MS-SISPNCD-SES/MT-ERS/ROO, 
8X8CM,1X0,75GR, 100X1 R$ 2,500  R$ 375,00  

79 42624 
50 

UND 
Nº DA AIH COPIATIVO, 50X2, 1X0, 10X20CM R$ 6,333  R$ 316,67  

80 34424 
130 

UND 
ORDEM DE ABASTECIMENTO 50 X2 VIA - 
CARBONADA - PAPEL SULFITE 56G - F. 36 R$ 4,167  R$ 541,67  

81 39281 
2 

UND 
PAINEL 200X200 COM 4 CORES EM LONA 
BRILHO R$ 600,000  R$ 1.200,00  

82 34425 
2650 

UND 
PANFLETOS - 4 CORES - PAPEL COUCHE 
170GR - F8 R$ 0,367  R$ 971,67  

83 6421 
2600 

UND 
PAPEL OFICIO TIMBRADO-4X0 CORES PAPEL 
SULFITE 90G-FORMATO A4 R$ 0,333  R$ 866,67  

84 34456 
200 

UND 
PASTA 4X0 CORES PAPEL TRIPLEX 250 GR 
FORMATO 4 COM BOLSO R$ 3,333  R$ 666,67  

85 39107 
250 

UND 
PASTA CANGURU TIMBRADA A4 R$ 2,500  R$ 625,00  

86 39106 
300 

UND 
PASTA CARTOLINA TIMBRADA A4 C/ 10 FLS R$ 2,500  R$  750,00  

87 
42626 

1820 
UND 

PASTAS TIMBRADAS - VERMELHA - 
CARTOLINA - F4 (DOCUMENTOS) 1 COR, 180 
GR R$ 0,567  R$ 1.031,33  

88 26329 
6 

UND 
PLACAS DE INAUGURACAO R$ 1100,000  R$ 6.600,00  

89 42627 
500 

UND 
PLANO NACIONAL DE ENFRENTAMENTO A 
MICROCEFALIA, F9,1X0, 75GR,100X1 R$ 8,000  R$ 4.000,00  

90 
42628 

50 
UND 

PNCD-REGISTRO DIARIO DO SERVICO 
ANTIVETORIAL/RESUMO DO TRABALHO DE 
CAMPO, F9, 1X0, 75GR, 100X1 R$ 8,000  R$ 400,00  

91 42629 
100 

UND 
PNCD-REGISTRO SEMANAL DO SERVICO 
ANTIVETORIAL/RESUMO DO LABORATORIO, R$ 8,000  R$ 800,00  
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F9, 1X0, 75GR, 100X1 

92 39121 
150 

UND 
POSTAL FORMATO 10X15 4 CORES R$ 2,500  R$ 375,00  

93 42630 
200 

UND 
PRESCRIÇÃO MÉDICA - SERVIÇO DE 
ENFERMAGEM - 100X1 VIA, F9, 75GR, 1X0 R$ 8,000  R$ 1.600,00  

94 42632 
125 

UND 
PRODUÇÃO DIÁRIA PARA BANCO DE DADOS 
- 50 X 1 VIA PAPEL SULFITE 75 G - F8, 1X0 R$ 3,333  R$ 416,67  

95 
42634 

50 
UND 

PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENCA DE 
CHAGAS-FORMULARIO DIARIO DAS 
ATIVIDADES F9, 1X0, 75GR, 100X1 R$ 8,000  R$ 400,00  

96 
42635 

1000 
UND 

PRONTUARIO DE ATENDIMENTO 
AMBULATORIAL - 100X1 VIAS - PAPEL 
SULFITE 75G - F8, 1X0 R$ 4,500  R$ 4.500,00  

97 
42636 

500 
UND 

PRONTUARIO DE ATENDIMENTO 
AMBULATORIAL - 100X1 VIAS - PAPEL 
SULFITE 75G - F8,1X1 R$ 4,500  R$ 2.250,00  

98 42637 
6000 

UND 
RECEITUARIO AZUL , F24, 50X1, 1X0, BOND 
AZUL R$ 1,167  R$ 7.000,00  

99 
42638 

1500 
UND 

RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL - 50 X 
3 VIAS - COPIATIVO - PAPEL SULFITE ,F18, 
1X0 R$ 9,000  R$ 13.500,00  

100 34461 
400 

UND 
REGISTRO DE EMPREGADOS COM TIMBRE 
TAM C3 R$ 8,000  R$ 3.200,00  

101 
42639 

200 
UND 

RELATÓRIO DE DIÁRIO ATIVIDADES DOS 
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - F10 
1X0 75GR, 100X1 R$ 8,000  R$ 1.600,00  

102 42640 
50 

UND 
REQUISIÇÃO DE EXAME HISTOPATOLÓGICO - 
MAMA, F9 1X0 75GR, 100X1 R$ 8,000  R$ 400,00  

103 42641 
100 

UND 
REQUISIÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICO - 
COLO DO ÚTERO - 100 X 1 F 9 - 1X1, 75GR R$ 8,000  R$ 800,00  

104 42642 
100 

UND 
REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA - PAPEL 
SULFITE 75GR, 100X1, 1X1, F9 R$ 8,000  R$ 800,00  

105 42397 
2225 

UND 
REQUISICAO DE MATERIAIS - 50X2 VIAS 
COPIATIVO, 1X0, F16 R$ 7,000  R$ 15.575,00  

106 
42643 

765 
UND 

ROA - REGISTRO DE OCORRÊNCIAS 
AMBULATORIAL - 100 X 1 - PAPEL SULFITE 75 
G - F 8, 1X0 R$ 8,000  R$ 6.120,00  

107 42644 
100 

UND 
SISTEMA GERENCIADOR DE AMBIENTE 
LABORATORIAL - GAL, F9, 1X0,75GR,100X1 R$ 8,000  R$ 800,00  

108 42645 
100 

UND 
SISTEMATIZACAO DA ASSISTENCIA DE 
ENFERMAGEM, F9, 1X1, 75GR R$ 8,000  R$ 800,00  

                                                                                             
                                                                                              TOTAL GERAL R$ 158.868,21  
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3.1 - O valor máximo para a proposta deste pregão não poderá ser superior a R$ 
158.868,21 (cento e cinquenta e oito mil, oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e 
um), conforme estimativa de preços. 
 
3.2 - O valor máximo aceito por Item é o constante no termo de referência. 
Esclarecendo que o valor contratado para cada item não poderá ser superior ao constante 
no termo de referência. 
 
4 - FORMA E LOCAL DE ENTREGA 
 
4.1 – Os produtos deverão ser entregues imediatamente após emissão da Ordem de 
Compras expedida por cada Secretaria, conforme necessidade do Solicitante; 

 

4.2 – Os objetos deverão ser entregues de forma parcelada, mediante apresentação de 
requisição/ordem de compra. 

 

4.3 - O recebimento dos produtos será efetuado pela Prefeitura, e, será recebido desde 
que: 

 
4.3.1 - Esteja compatível com esta Licitação; 
 
4.4 - É de responsabilidade da contratada entregar produtos de boa qualidade, de acordo 
com as solicitações das Secretarias. 
 
4.5 - Caberá à Licitante Vencedora: 
 
4.5.1 - Fazer o pagamento de tributos, seguros, taxas e serviços, encargos sociais e 
trabalhistas, e quaisquer despesas referentes aos produtos fornecidos; 
 
4.5.2 – Substituir produtos que apresentem algum problema. 
 
4.6 - Os produtos ofertados pelas licitantes deverão, OBRIGATORIAMENTE, atender às 
exigências de qualidade. 
4.7 - Recebimento dos Produtos: 
 
4.7.1- Os produtos serão recebidos pelos fiscais de contrato e aceitos quando estiverem 
dentro das exigências do Edital; 
 
4.7.2- Observado o disposto no artigo 67 da Lei Federal n. 8.666/93, o acompanhamento 
e a fiscalização da entrega dos produtos serãorealizados por funcionários nomeados 
pelas Secretarias; 
 
4.7.3 - O Município de Pedra Preta/MT reserva-se o direito de não receber o objeto com 
atraso ou em desacordo com as especificações e condições constantes deste edital e 
seus anexos, podendo aplicar as penalidades e sanções previstas ou rescindir o registro e 
aplicar o disposto no art. 24, inciso XI, da Lei Federal n. 8.666/93; 
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4.7.4 - Na hipótese de rejeição do produto recebido, o mesmo deverá ser recolhido pelo 
fornecedor no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da comunicação pelo Departamento de 
Compras. Após este prazo, reserva-se o direito de devolver o produto rejeitado ao 
fornecedor, com frete a pagar. 
 

 
5 -METODOLOGIA 

 

5.1 - Menor preço Por Item. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


