EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO Nº. 001/2020 SRP
017/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO 051/2020
Decreto Federal nº: 3.555/2000, DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE
2019, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
Setor Interessado:

Tipo:

Prefeitura Municipal de NOVA MARILANDIA
Órgão interessado: SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA
Menor Preço por item

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO
COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO, PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
INFRAESTRUTURA,
DO
MUNICIPIO DE NOVA MARILÂNDIA – MT.
Regime de execução: Indireta
Objeto:

1 - DA COMUNICAÇÃO
1.1

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 07:00 horas do dia 09/11/2020 ás 07:30

do dia 19/11/2020.
1.2

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 08:30 horas do dia

19/11/2020
1.3

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 08:30 horas do dia

19/11/2020
1.4

Referência de tempo: HORÁRIO OFICIAL DE MATO GROSSO-MT

1.5

LOCAL: Portal: Bolsa

de

Licitações

do

www.bllcompras.com.
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Brasil –

BLL

1.6

Formalização de consultas/encaminhamentos: Equipe de Apoio/Pregoeiro,

e-mail pmnovamarilandia@gmail.com, ou sala da licitação localizada na Avenida
Tiradentes, n° 211, centro, Nova Marilândia - MT.
2 - DO OBJETO
O presente PREGÃO ELETRONICO tem por OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS
PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO COLETOR E
COMPACTADOR DE LIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE
NOVA MARILÂNDIA – MT, com recursos próprios, conforme descrito na
Relação dos itens, Anexo I deste Edital.
3 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
08.080.0.2.15.451.0009.1034.4490.52.00 f 01240540
08.080.0.2.15.451.0009.10.34.4490.52.00 f 0100
4 - DA PARTICIPAÇÃO
4.1. Poderão participar deste certame as pessoas jurídicas interessadas
que comprovarem através de documentação que:
a) a atividade principal da empresa é pertinente e compatível com o objeto
desta licitação;
b) preencham todas as condições constantes deste Edital e seus anexos.
Correndo por sua conta todos os custos decorrentes da elaboração e
apresentação de suas propostas, não sendo devida nenhuma indenização às
licitantes pela realização de tais atos.
c) possuem os documentos de habilitação requeridos no item “Documentos
para Habilitação”.
4.2 A participação nesta licitação significa:
a) Que a empresa e as pessoas que a representam leram este edital,
conhecem e concordam plenamente com as instruções, deveres e direitos
aqui descritos;
b) Conhecem a legislação desta modalidade de licitação, bem como àquelas
que indiretamente a regulam;
c) Conhecem e entendem a dinâmica e operacionalização do pregão em sua
forma presencial;
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d) Tem plena ciência de que não cabe, após sua abertura, alegação de
desconhecimento de seus itens, das condições de fornecimento ou
participação ou questionamento quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar
suas propostas, as licitantes deverão ler atentamente todo o edital, e demais
documentos anexos.
4.3 SERÁ VEDADA A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS:
a) Declaradas inidôneas ou punidas
Administração Pública direta ou indireta;

com

suspensão

por

ato

da

b) Sob processo de falência, recuperação judicial ou insolvência civil;
c) Impedidas de licitar e contratar com a Administração e quaisquer de seus
órgãos descentralizados;
d) Reunidas em consórcio;
e) Enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal nº. 8.666/93 e
suas alterações.
f) Com participação de sócios em comum ou parentesco até 3º grau e afins.
5 - DO REGISTRO DE PREÇOS
5.1 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP) – conjunto de procedimentos para
registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens,
para contratações futuras.
5.2 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – documento vinculativo, obrigacional, com
característica de compromisso para futura contratação, onde se registram os
preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas,
conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas
apresentadas.
5.3 Após a homologação da presente licitação será assinada a ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS entre as partes, conforme Anexo VIII, com prazo de validade de 12
(doze) meses, contado da data da sua assinatura.
5.4 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, sendo assegurado ao beneficiário do
registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
5.5 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, durante a sua vigência, poderá ser utilizada
por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do
certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que
devidamente comprovada a vantagem.
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6 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME:
6.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio,
que terá, em especial, as seguintes atribuições:
a) conduzir a sessão pública
b) receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao
edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis
pela elaboração desses documentos;
c) verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no
edital;
d) coordenar a sessão pública e o envio de lances;
e) verificar e julgar as condições de habilitação;
f) sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos de habilitação e sua validade jurídica;
g) receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade
competente quando mantiver sua decisão;
h) indicar o vencedor do certame;
i) adjudicar o objeto, quando não houver recurso;
j) conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
k) encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e
propor a sua homologação.
7 - DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE
LICITAÇÕES E LEILÕES:
7.1
O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas
associadas à Bolsa de Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do
horário fixado no edital para o recebimento das propostas e, desde que
apresentem toda a documentação por ela exigida para respectivo cadastramento
junto à Bolsa de Licitações e Leilões.
7.2 O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos
seguintes documentos:
7.2.1 Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente
credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão,
conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO IV).
7.2.2 Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às
exigências de habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela
Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO IV).
7.2.3 Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital,
constando preço, marca e modelo e em caso de itens específicos mediante
solicitação do pregoeiro no ícone ARQ, inserção de catálogos do fabricante. “A
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empresa participante do certame não deve ser identificada”. Decreto 5.450/05 art.
24, parágrafo 5º.
7.2.4 A microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor
individual, além da apresentação da declaração constante no Anexo IX para fins de
habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser
digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime
ME/EPP/MEI no sistema conforme o seu regime de tributação para fazer valer o
direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006
7.2.5 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear
através do instrumento de mandato previsto no item 7.2.1, operador devidamente
credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil,
atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos
e operações no site: www.bll.org.br
7.2.6 A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de
participação direta ou através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações
do Brasil, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em
campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às
exigências de habilitação previstas no Edital
7.2.7 A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de
participação direta ou através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações
do Brasil, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em
campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às
exigências de habilitação previstas no Edital.
7.2.8 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de
proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se
dará mediante prévia definição de senha privativa.
7.2.9 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas
em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do
credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa De Licitações do Brasil.
7.2.10 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como
seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante,
não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
7.2.11 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao
sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a
presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao
pregão eletrônico.
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7.3
O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante
vencedor do certame, que pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do
sistema eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o
valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de
tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da
BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, anexo V.
8.

PARTICIPAÇÃO

8.1 A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação
da senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da
corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de
preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e
horário limite estabelecidos.
8.2 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente
da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas
pelo sistema ou da desconexão do seu representante;
8.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e
seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade
promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
8.4 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser
esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: CuritibaPR (41) 3097-4600, ou através da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail
contato@bll.org.br
9 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO:
9.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital,
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
9.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
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9.3 As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e os Microempreendedores
Individuais deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja
alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §
1º da LC nº 123, de 2006.
9.4 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente
da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
9.5 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
9.6 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos
procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
9.7 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para
acesso público após o encerramento do envio de lances
10 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
10.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campo:
a) Valor unitário;
b) Marca;
c) Fabricante;
d) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à
especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo,
prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no
órgão competente, quando for o caso.
10.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.
10.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros
que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
10.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
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serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro
pretexto.
10.5 O prazo de validade da proposta não será inferior a 40 (quarenta) dias, a
contar da data de sua apresentação.
11
DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DE LANCES
11.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
11.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações
técnicas exigidas no Termo de Referência.
11.3 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
11.4 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
11.5 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
11.6 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
11.7 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.
11.8 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados
do seu recebimento e do valor consignado no registro.
11.9 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.
11.10 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
11.11 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por
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ele ofertado e registrado pelo sistema.
11.12 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto
em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a
melhor oferta deverá ser de no mínimo R$ 0,01 (um centavo).
11.13 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
“aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com
prorrogações.
11.14 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após
isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance
ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
11.15 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior,
será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances
intermediários.
11.16 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessão pública encerrar-se-á automaticamente.
11.17 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo
sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor
preço.
11.18 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
11.19 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do
licitante.
11.20 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva
do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances.
11.21 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada
somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo
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Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
11.22 O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido
neste Edital e seus anexos.
11.23 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua
proposta.
11.24 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro
deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
11.25 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
11.26 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02
(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a
negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste
Edital e já apresentados.
11.27 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.
12 - DO JULGAMENTO
12.1 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas no edital.
12.2 A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada
pelos demais licitantes.
12.3 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para envio da proposta e, se
necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance ofertado
após a negociação de que trata o item 12.1, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena
de não aceitação da proposta.
12.4 Encerrada a etapa de negociação de que trata o item 12.1, o pregoeiro
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao
objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para
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contratação no edital e verificará a habilitação do licitante conforme disposições
do edital
12.05 Para o Item 01 CAMINHÃO COM COMPACTADOR DE LIXO: A licitante
deverá apresentar PROVA de que é concessionária ou revendedora autorizada
pelo fabricante do caminhão ofertado”.
13
- DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
13.1 Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação
relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:
13.2 A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme a constituição
consistirá em:
a)
Cópia da cédula de identidade do proprietário da empresa licitante, no caso
de empresa individual;
b)
Registro comercial, no caso de empresa individual;
c)
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por
ações, acompanhada de documentos de eleição de seus administradores.
(Contrato Social com todas as Alterações Contratuais ou Contrato social
consolidado);
d)
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício.
e)
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.
13.3 Documentação relativa à regularidade Fiscal e Trabalhista, consistirá em:
a)
Prova de inscrição no CNPJ - Cadastro Geral de Pessoas Jurídicas;
b)
Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou
municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c)
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, consistente na
Certidão Conjunta Negativa, ou Conjunta Positiva com Efeito de Negativa de
Débitos relativos a tributos federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciária;
d)
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (Certidão de
Tributos Estaduais) emitido pelo órgão competente, do domicilio ou sede da
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
e)
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou
sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
f)
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
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Serviço - FGTS, por meio do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
g)
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452,
de 1o de maio de 1943
13.4 Documentação relativa à qualificação técnica:
a) Declaração da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob
as penalidades cabíveis, a existência de fatos supervenientes impeditivos de
contratação e habilitação com a administração pública, conforme anexo XI.
b) Declaração da empresa licitante de que cumpre com o disposto no inciso
XXXIII, artigo 7º, da Constituição Federal, no que diz respeito à proibição de
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, aos menores de dezoito anos e de
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendizes,
a partir de quatorze anos, Anexo VIII.
c) Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de que a mesma se
enquadra nos Termos da Lei Complementar nº. 123/06 na condição de
Microempresa (ME), de Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor
Individual (MEI), declaração emitida apenas pelo próprio microempreendedor,
conforme modelo anexo IX.
d) Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de não haver
nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da Lei
Complementar nº. 123/06, conforme anexo XI.
13.5 Documentos relativos à qualificação econômica financeira:
a)
Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo cartório
distribuidor da sede da licitante, plenamente válida.
13.6 A habilitação dos licitantes será verificada por meio do sistema eletrônico
utilizado, nos documentos por ele abrangidos.
13.7 Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares após
o julgamento da proposta, os documentos deverão ser apresentados em formato
digital, via sistema, no prazo de duas horas, após solicitação do pregoeiro no
sistema eletrônico.
13.8 A verificação pelo Setor de Licitações nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos
e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de
habilitação.
13.9 Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não
atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração
de uma proposta que atenda ao edital.
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13.10 Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante
será declarado vencedor
14 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA:
14.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no
prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema
eletrônico e deverá:
a)
ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via,
sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser
assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento.
14.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção
à Contratada, se for o caso.
14.3 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
14.4 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor
unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da
Lei nº 8.666/93).
14.5 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global,
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os
valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
14.6 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste
Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza
o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
14.7 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou
que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
14.8 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os
documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a
homologação.
15 - DO RECURSO
15.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido
na sessão pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar
sua intenção de recorrer.
15.1 As razões do recurso de que trata o item 15.1 deverão ser apresentadas no
prazo de UM dia.
15.1 Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas
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contrarrazões, no prazo de UM dia, contado da data final do prazo do recorrente,
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus
interesses.
15.1 A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à
intenção de recorrer, nos termos do disposto no item 15.1, importará na
decadência desse direito, e o pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao
licitante declarado vencedor.
15.1 Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou
encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.
15.1 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não
podem ser aproveitados.
15.1 Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito devolutivo,
em consonância com o disposto no §2º, do art. 4º-G, da Lei Federal nº. 13.979,
de 2020.
16 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:
16.1 A sessão pública poderá ser reaberta:
a)
Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a
própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que
dele dependam.
b)
Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do
art. 43, §1º da LC nº 123/2006.
I - Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.
16.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar
a sessão reaberta.
16.3 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou,
ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
17
DA ADJUDICAÇÃO:
17.1 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento
licitatório
17.2 Na ausência de recurso, caberá ao pregoeiro adjudicar o objeto e
encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a
homologação
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18
DA GARANTIA DE EXECUÇÃO:
18.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
19 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
19.1 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante
respectivo a data, o nome, o cargo, e assinatura do servidor do Contratante
responsável pelo recebimento.
19.2 Constatadas irregularidades no Termo de Fornecimento, o Contratante
poderá:
19.2.1 Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte,
determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das
penalidades cabíveis;
19.2.2 Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades
cabíveis;
19.3 A contratada deverá garantir a qualidade dos bens, por um período mínimo
de 12 (doze) meses, contados da emissão da nota fiscal e se detectados
problemas ou ainda má qualidade, o objeto será substituído imediatamente,
correndo às suas custas.
19.4 O recebimento do objeto dar-se-á de acordo com a solicitação da respectiva
Secretaria, especificadas no TERMO DE REFERÊNCIA.
20 DAS CONDIÇÕES DO CONTRATO:
20.1 Para atendimento ao objeto desse certame licitatório será firmado
instrumento contratual com a (s) empresa (s) vencedora (s), sendo o (s)
adjudicatário (s) chamado (s) a celebrá-lo (s) com antecedência mínima de 2
(dois) dias corridos, devendo formalizar a assinatura em até 3 (três) dias úteis,
contados do término do prazo para chamamento, sob pena de decair o direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal nº.
8666/93.
20.2 No caso de a licitante vencedora não assinar o termo contratual, ou não
retirar a Nota de Empenho ou documento equivalente, reservar-se-á ao
Contratante o direito de convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo
primeiro classificado, inclusive quanto ao preço atualizado, ou revogar a licitação,
independente das sanções previstas, para a licitante vencedora recalcitrante,
neste Edital.
20.3 Até a assinatura do instrumento contratual, a proposta da licitante
vencedora poderá ser desclassificada se tiver conhecimento de fato desabonador,
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à sua habilitação, conhecido após o julgamento, nos termos da Lei de Licitações.
20.4 Ocorrendo a desclassificação da proposta da licitante vencedora por fato
referido no item anterior, poderá convocar as licitantes remanescentes.
21 - DA FORMA DE PAGAMENTO
21.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, mediante a
apresentação da Nota Fiscal, contendo a modalidade e o nº. da licitação, agência
e conta corrente em nome da proponente do banco a ser depositado, e das
provas de regularidade com Previdência Social – INSS e junto ao Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
21.2 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à
Contratada e seu vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua
apresentação válida.
21.3 Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de
débito da Contratada perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Certidão de Negativa de Tributos com a
Fazenda Municipal, estiverem com os prazos de validade vencidos, a Secretaria de
Fazenda verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações se
certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos
passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente
justificada.
21.4 Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a
Contratada será notificada para que no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprove a
sua situação de regularidade, mediante a apresentação das certidões respectivas,
com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.
21.5 A empresa contratada deverá garantir a qualidade dos equipamentos,
devendo substituir imediatamente, às suas expensas, no total ou em parte, o
objeto contratado em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da fabricação;
21.6 Responder, na forma prevista no Código do Consumidor, pela qualidade do
produto fornecido;
21.7 O departamento recebedor verificará, em no máximo 48 (quarenta e oito)
horas, se os equipamentos entregues, estão em conformidade com as exigências
contidas no processo licitatório, e assim será dado o aceite e será encaminhada a
nota fiscal para pagamento.
21.8 Havendo divergência entre os equipamentos solicitados e os entregues, o
gestor do contrato efetuará a notificação à empresa, para que sejam sanadas as
possíveis irregularidades.
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22 - DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA
22.1 O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias de até 25% (vinte e cinco
por cento) conforme trata o § 1º do art. 65, da Lei nº. 8.666/93.
22.2 Uma vez comunicada de que a Prefeitura Municipal de Nova Marilândia - MT
efetivará a contratação, a licitante vencedora deverá comparecer até 03 (três) dias
úteis seguintes à comunicação, para assinatura de contrato e/ou retirada da
Ordem de Fornecimento, sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital. Assinado o contrato e/ou recebida a
Ordem de Fornecimento, a empresa vencedora do certame obriga-se a:
a) Proceder à entrega e instalação dos bens conforme TERMO DE
REFERÊNCIA, dentro das condições, prazos e preços ajustados na proposta;
b) Encaminhar a Nota Fiscal ao Departamento de Compras para atesto e
posterior encaminhamento Contabilidade a fim de efetivação do pagamento
devido;
c) Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo Departamento de
Compras ou pela Secretaria de Administração, cujas reclamações se obrigam a
atender prontamente;
d) Assumir, ainda, a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho quando, em
ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos
serviços de entrega ou em conexão com eles, ainda que ocorridos em
dependências da Prefeitura;
e) Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser
contratado, sem a devida anuência da Prefeitura Municipal de Nova MarilândiaMT.
f) As propostas realinhadas (com preços finais) deverão ser encaminhadas
ao setor de Licitação/Pregão com prazo máximo de 01 (um) dia útil após o
encerramento do certame.
g) Arcar com todas as despesas diretas ou indiretas, decorrentes as
obrigações assumidas sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Nova
Marilândia.
h) Manter as condições de Habilitação e Qualificação exigidas para a sua
contratação.
i) Manter um estoque mínimo de 10% do quantitativo de cada item
registrado no CONTRATO durante sua vigência.
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j) Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em
conformidade com a indicação do Contratante, imediatamente contados da
notificação por escrito, mantidos o preço inicialmente contratado.
k) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do Material no
Almoxarifado Central, incluindo as entregas feitas por transportadoras.
l) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura
Municipal de Nova Marilândia sobre os Materiais ofertados.
m) É de responsabilidade do licitante, que a garantia expressa de seu
produto atenda as condições exigidas.
n) Garantir a qualidade dos bens, por um período mínimo de 12 (doze)
meses, contados da emissão da nota fiscal e se detectados problemas ou ainda
má qualidade, o objeto será substituído imediatamente, correndo às suas custas.
23 - DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA
23.1 Uma vez firmada a contratação, a Prefeitura se obriga a:
a) Convocar a licitante vencedora, em conformidade com o art. 64 da Lei nº.
8.666/93, para retirar a Ordem de Fornecimento.
b) Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e
esclarecimentos que venham a ser solicitadas relativamente ao objeto deste
Edital.
c) Efetuar o pagamento nas condições de preço e prazo estabelecidos neste
Edital.
d) Notificar por escrito, à contratada, toda e qualquer irregularidade
constatada durante a execução e no recebimento dos materiais.
e) Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela contratada,
bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
f) Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir
suas obrigações dentro das normas e condições deste processo de venda.
g) Rejeitar, no todo ou em parte, os Materiais entregue em desacordo com
as obrigações assumidas pelo fornecedor.
h) Verificar a regularidade dos recolhimentos dos encargos sociais antes do
pagamento.
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24 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
24.1 Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e do
Município de Nova Marilândia/MT pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa que praticar
quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de
2002.
24.2 Pela inexecução total ou parcial do contrato ou pelo atraso injustificado na
execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista
no Art. 86 e Art. 87 da Lei nº. 8.666/93; a Administração poderá garantida a
prévia defesa, aplicar ao Contratado as seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; neste
caso a Contratante aplicará a MULTA CONTRATUAL correspondente a:
a) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no prazo de entrega dos
materiais ou serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;
O atraso para efeito de cálculo, mencionado no item anterior será contado em
dias corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado em
até 20 (vinte) dias;
b) 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ordem de Fornecimento/Empenho,
pelo descumprimento de qualquer clausula contratual exceto prazo de entrega;
c)10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pela inexecução total
do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis;
d) A multa será descontada dos créditos constantes da Fatura, ou outra forma de
cobrança Administrativa ou Judicial.
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sansão
aplicada com base no inciso anterior.
24.3. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que
prevê defesa previa do interessado e recurso dos prazos definidos em lei, sendolhe franqueada vista ao processo.
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25 DO PREÇO E DO REAJUSTE:
25.1 Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços caso ocorra o
desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme disposto no Art. 65,
alínea “d” da Lei Federal nº. 8.666/93.
25.2 No caso de solicitação do equilíbrio econômico-financeiro, a contratada
deverá solicitar formalmente à autoridade competente, devidamente
acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido, sendo
que o mesmo será encaminhado à procuradoria jurídica do município para o
devido parecer.
26 - DA HOMOLOGAÇÃO, CONTRATO E PREÇOS
26.1 O resultado de julgamento será submetido à Autoridade Competente para
homologação.
26.2 A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato.
26.3 Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do
procedimento licitatório.
26.4 Fica facultado a Administração, quando o convocado não comparecer no
prazo de até 05 (cinco) dias para assinatura do CONTRATO, não apresentar
situação regular no ato da assinatura ou, ainda, recusar-se a assiná-lo,
injustificadamente, dentro do prazo e condições estabelecidos, convocar os
LICITANTES remanescentes, na ordem de classificação sem prejuízo das multas
previstas no edital, no contrato e das demais cominações legais.
26.5 Uma vez assinado o CONTRATO, assume o CONTRATADO o compromisso de
atender durante o prazo de sua vigência os pedidos realizados, quando então será
celebrado o contrato, específico para tal, estabelecendo quantidades, prazo de
entrega, etc.
26.6 O contrato poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis,
tais como Ordem de Fornecimento/Nota de Empenho, elaborada pela
respectiva Secretaria em conformidade com o disposto no Art. 62 da Lei
8.666/93.
26.7 O contrato poderá sofrer alterações de acordo com as condições
estabelecidas no Art. 65 da Lei 8666/93.
26.8 A Prefeitura monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos
produtos, de forma a avaliar o preço praticado no mercado, podendo rever o
preço a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no
mercado ou de fato que eleve os custos dos produtos registrados.
26.10 Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão
ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual
apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele
vigente no mercado a época do registro – equação econômico-financeira.
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26.11 O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante
vencedor deste certame, farão parte integrante do Contrato (OF), independente
de transcrição.
27 - DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES
27.1 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão
enviados ao pregoeiro, até 02 (dois) dias úteis anterior à data fixada para abertura
da sessão pública, por meio eletrônico, na forma do edital.
27.2 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02
(dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido.
27.3 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema
BLL e vincularão os participantes e a administração.
27.4 Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio
eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada
para abertura da sessão pública.
27.5 A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado
pela esquipe de apoio, decidir sobre a impugnação no prazo de 02 (dois) dias
úteis, contado da data de recebimento da impugnação.
27.6 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
27.7 Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data
para realização do certame.
27.8 Os interessados poderão solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar
os termos do presente edital, por irregularidade comprovada, protocolando o
pedido de acordo com os prazos do Art. 41 da Lei Federal nº. 8.666/93, por via
postal no endereço Av. Tiradentes, Nº 211, centro, Nova Marilândia /MT. Demais
informações poderão ser obtidas pelo e-mail pmnovamarilandia@hotmail.com.
28 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
28.1 Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias
úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas, de
acordo com o § 3º do art. 48 da Lei 8.666/93.
28.2 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e
desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da
contratação.
28.3 As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas
expressamente na própria ata.
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28.4 Quem impedir perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla
defesa, a realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em
pena de detenção de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, e multa, nos termos do
artigo 93 da Lei 8.666/93.
28.5 O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal garantida o direito
prévio da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a
Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas no
edital e no contrato e das demais cominações legais.
28.6 Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão
divulgados no Mural de Licitações e no sítio da Prefeitura.
28.7 Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro de
acordo com as Leis vigentes.
28.8 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
28.9 Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na
esfera administrativa, será competente o foro da Comarca do Município de Nova
Marilândia/MT.
28.10 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
28.11 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente
estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
28.12 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário oficial de Mato Grosso – MT.
28.13 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e
sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e
classificação.
28.14 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por
esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo
licitatório.
28.15 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluirse-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos
em dias de expediente na Administração.
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28.16 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato,
observados os princípios da isonomia e do interesse público
28.17 O edital está à disposição dos interessados no endereço
www.novamarilândia.mt.gov.br ou com a Equipe de Apoio/Pregoeiro, e-mail Av.
Tiradentes, Nº 211, centro, Nova Marilândia /MT. Demais informações poderão ser
obtidas pelo e-mail pmnovamarilandia@hotmail.com.
21.12 INTEGRAM O PRESENTE EDITAL:
1) ANEXO I – RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO;
2) ANEXO I-A – TERMO DE REFERÊNCIA;
3) ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;
4) ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO
SUPERVENIENTE;
5) ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO
XXXIII, ART. 7º DA C.F;
6) ANEXO V – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO;
7) ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOSDE
HABILITAÇÃO (ME ou EPP)/COM RESTRIÇÃO;
8) ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO A LEI
COMPLEMENTAR 123/2006 (ME ou EPP);
9) ANEXO VIII – TERMO DE ADESÃO – BLL
10) ANEXO VIII.2 – FORMULÁRIO DE ADESÃO
11) ANEXO IV – CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA;
12) ANEXO X – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nova Marilândia – MT, 05 de novembro de 2020.

SAMARA LOIDE SILVA CAMPOS
PREGOEIRA OFICIAL
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ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS – VALOR ESTIMADO

Nº
Item

2

Item

321329

TCE

Descrição

CAMINHÃO ZERO KM, TIPO TOCO,
CHASSI DE CAMINHÃO, EQUIPADO
COM COLETOR E COMPACTADOR DE
00038375
LIXO DE NO MÍNIMO 15M³, 6
MARCHAS A FRENTE E UMA RÉ, AR
CONDICIONADO.

UND
FORN

QTD

Valor

Total

UN

1

R$
365.000,00

R$
365.000,00

R$ 365.000,00
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A N E X O I-A
TERMO DE REFERÊNCIA
1.
1.

DO OBJETO
DA PROPOSTA

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO ZERO KM, TIPO
TOCO, CHASSI DE CAMINHÃO, EQUIPADO COM COLETOR E COMPACTADOR DE
LIXO DE NO MÍNIMO 15M³ PARA O MUNICIPIO DE NOVA MARILÂNDIA – MT.

Especificações Técnicas dos itens
Item
01

Qtd
01

Valor
Descrição
Unitário
CAMINHÃO ZERO KM, TIPO TOCO, CHASSI DE R$ 365.000,00
CAMINHÃO, EQUIPADO COM COLETOR E
COMPACTADOR DE LIXO DE NO MÍNIMO 15M³,
6 MARCHAS A FRENTE E UMA RÉ, AR
CONDICIONADO.

TOTAL DOS ITENS: R$ 365.000,00
a)
Descrição detalhada do produto, com a indicação da quantidade, medidas, procedência,
valor unitário e total, em conformidade com as especificações no Anexo I do Edital.
b) Cotação por ITEM, com preço unitário e total para cada item.
c) Para cada item da licitação cotado, valor limitado a (duas) casas decimais, em algarismos
arábicos, expresso em moeda nacional.
d) As propostas deverão estar rigorosamente de acordo com o Anexo I do Edital, na sua numeração,
sequencial dos itens.
e) Validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias.
f) Serão desclassificadas as propostas que apresentarem cotações contendo preços excessivos,
simbólicos, de valor zero ou inexequíveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda, que
ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes.
2.

PRAZO DE ENTREGA
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a) Prazo de entrega dos produtos deverá ser de até 60 (sessenta) dias após o
recebimento da Ordem de Fornecimento/Nota de Empenho.
b) Substituir, em até 30 (trinta) dias após a notificação, o produto que
apresentar qualquer impropriedade, sem implicar custos adicionais aos preços
contratados.
c) A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas na
Lei 8.666/93, no Decreto Municipal Nº. 006/07 e no Edital.

3.

LOCAL DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

a) Os materiais deverão ser entregues na Sede da Prefeitura Municipal de
Nova Marilândia-MT e o recebimento ficará a cargo do seu Chefe ou servidor
por ele designado no Artigo 67 da Lei 8.666/93.
b) As Notas fiscais correspondentes aos itens relacionados, deverão ser
emitidas de acordo com as indicações contidas na Ordem de
Fornecimento/Nota de Empenho.
c) Na Emissão das Notas Fiscais, a descrição dos itens deverá estar conforme a
descrição do Edital, podendo antes de emiti-la entrar em contato com o Setor
de Compras da Prefeitura Municipal de Nova Marilândia, para eventuais
explicações
4.

DO PREÇO

a) Os preços contratados manter-se-ão inalterados pelo período da vigência do
contrato, em conformidade com o Edital, admitida a revisão no caso de
desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde
que anuído pela parte contratante.
b) Os preços que sofrerem revisão não ultrapassarão aos preços praticados no
mercado mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente
constante da proposta e aquela vigente no mercado à época do registro.
c) Caso o preço seja superior à média dos preços de mercado, o Setor de Compras,
solicitará ao Fornecedor, mediante correspondência, redução do preço, de forma a
adequá-lo a definição dos itens anteriores.
d) Fracassada a negociação com o primeiro colocado, o Setor de Compras convocará
as demais empresas com preços registrados para os itens, se for o caso, ou ainda os
fornecedores classificados, respeitadas as condições de fornecimento, os preços e
os prazos do primeiro classificado para redução do preço; hipótese em que poderá
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ocorrer alterações na ordem de classificação das empresas com preço.
e) Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços que forem iguais ou
inferiores a média daqueles apurados pelo Setor de Compras desta Prefeitura.

5.

DO PAGAMENTO

a) O pagamento será efetuado até (30) trinta dias, mediante a apresentação da Nota
Fiscal no Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Nova Marilândia/MT,
devidamente atestada pelo fiscal do contrato comprovando a entrega dos materiais,
contendo: modalidade, nº. da licitação, agência e conta corrente em nome da
proponente do banco a ser depositado (preferencialmente do Banco do Brasil).
b) Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou
crédito existente em favor do fornecedor.
c) Caso o mesmo seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será
cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessário.
6.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

a) Critério de julgamento: menor preço por ITEM.
b) A nota de empenho da despesa e/ou autorização de fornecimento terão força de
contrato, conforme prevê o Artigo 62 da Lei 8.666/93.
c) Como condição para celebração do contrato e pagamento, o licitante vencedor
deverá manter as mesmas condições de habilitação.
Nova Marilândia – MT, 05 de novembro de 2020.

SAMARA LOIDE SILVA CAMPOS
PREGOEIRA OFICIAL

Avenida Tiradentes, 211N, Centro, CEP: 78.415-000
Fone: (65) 3352-1135 – Site:
www.novamarilandia.mt.gov.br
CNPJ: 37.464.989/0001-02

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor)
Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente licitação
Pregão, na Forma Eletrônica nº 01/2020 acatando todas as estipulações consignadas no
respectivo Edital e seus anexos.
IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:
NOME DA EMPRESA:
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:
REPRESENTANTE e CARGO:
CARTEIRA DE IDENTIDADE:
CPF:
ENDEREÇO:
TELEFONE:
AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA:

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)
Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo I do Edital.
PROPOSTA: R$ (Por extenso)

CONDIÇÕES GERAIS
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente
licitação.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
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De acordo com o especificado no Anexo 01-A, deste Edital.
Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos,
taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim
como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a
contratação.
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL
De no mínimo, 90 (noventa) dias contados a partir da data da sessão pública do
Pregão.

LOCAL E DATA
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA
OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA
PROPOSTA ATÉ DECISÃO.
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ANEXO III –

(papel timbrado da empresa)
PREGÃO Nº _____/2020

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES

A ........................................................... (razão social da
empresa), CNPJ ............. nº ..................................................., localizada à
.............................................................................., declara, em conformidade
com o art. 32, parágrafo 2º da Lei n.º 8.666/93, que não existem fatos
supervenientes ao seu credenciamento na Prefeitura Municipal de Nova
Marilândia que sejam impeditivos de sua habilitação para este certame
licitatório n.º 00 /2020.

................, ......... de ................... de
2020.
_________________________________________________
(assinatura e identificação do responsável pela empresa)
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ANEXO IV – MODELO
(papel timbrado da empresa)
PREGÃO Nº 0 /2020

D E C L A R A Ç Ã O NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA
CF/88.
Declaramos, em atendimento ao previsto no
Pregão eletrônico n°00/2020, que não possuímos, em nosso quadro de pessoal,
empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, bem como de 014 (catorze) anos em qualquer trabalho.

................., ......... de ................... de 2020.

_____________________________________________
(assinatura e identificação do responsável pela empresa)
Obs.: Se o licitante possuir menores de 16 (dezesseis) anos na condição de
aprendiz deverá declarar expressamente.
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ANEXO V – MODELO
(papel timbrado da empresa)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00 /2020
Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação.

A .......................................................... (razão social da empresa), CNPJ Nº
...................................................,
localizada
à
.............................................................................., declara, em conformidade com a
Lei n.º 10.520/02, e decreto lei 10.024/2019, que cumpre todos os requisitos
para habilitação para este certame licitatório de n° 00/2020.

................., ......... de ................... de 2020.
_______________________________
Diretor ou Representante Legal
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ANEXO VI – MODELO de cumprimento dos requisitos de Habilitação
(papel timbrado da empresa)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00/2020
Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação.
Para: MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE COM
RESTRIÇÃO
A ................................................................................ (razão social da empresa),
CNPJ
Nº
................................................,
localizada
à
.............................................................................., declara, em conformidade com a
Lei n.º 10.520/02, e decreto lei 10.024/2019, que cumpre todos os requisitos
para habilitação para este certame licitatório de n° 00 /2020, exceto os
documentos irregulares a seguir:
_____________________________________ validade_____________________
_____________________________________ validade_____________________
_____________________________________ validade_____________________
................., ......... de ................... de 2020.
_______________________________
Diretor ou Representante Legal
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ANEXO VII – MODELO
(papel timbrado da empresa)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00 /2020

Declaração para MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

___________________
empresário
ou
sócios
da
microempresa
_________________________ com sede na ________________________________ (endereço completo),
constituída nessa Junta Comercial, em_____ / _____/ ______, sob NIRE nº ______________________
e inscrita no CNPJ sob nº _____________________ declara(m) para os devidos fins e sob as penas da
Lei, que o valor da receita bruta anual da empresa não excedeu, no ano anterior, ao limite fixado no
inciso I do art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra
em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.
Em atendimento as disposições da Lei Complementar 123/2006, a microempresa adotará em seu
nome empresarial a expressão ME ou EPP.

(Local e data)
_______________________________
Diretor ou Representante Legal

Avenida Tiradentes, 211N, Centro, CEP: 78.415-000
Fone: (65) 3352-1135 – Site:
www.novamarilandia.mt.gov.br
CNPJ: 37.464.989/0001-02

ANEXO VIII
TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BLL BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL
Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica)
Razão Social:
Ramo de Atividade:
Endereço:
Complemento:
Cidade:
CEP:
Telefone
Comercial:
Representante
Legal:
E-mail:
Telefone:

Bairro:
UF:
CNPJ:
Inscrição Estadual:
RG:
CPF:

Whatsapp:
Resp. Financeiro:
E-mail Financeiro:

Telefone:

E-mail para informativo de edital
ME/EPP: ( ) SIM ( ) Não
Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão
ao Regulamento do Sistema de pregão Eletrônico da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do
qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.
2.
São responsabilidades do Licitante:
i.
Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de
negócios dos quais venha a participar;
ii.
Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida
nos editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;
iii. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais
normas e regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos quais
declara ter pleno conhecimento;
iv.
Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações,

1.
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conforme Anexo III.I
v.
Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.
O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica
o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto do Regulamento do Sistema
Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

3.

O Licitante autoriza a BLL – Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de
cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições
definidos no Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações
do Brasil.

4.

O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer
tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das
responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios
realizado e/ou em andamento.

5.

O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a
data da última utilização do Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios em
andamento. Responsabilizando-se pelas informações prestadas neste Termo,
notadamente as informações de cadastro, alterações contratuais e/ou de usuários
do Sistema, devendo, ainda, informar a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil
qualquer mudança ocorrida.

Local e data:

(Assinaturas autorizadas com firma
reconhecida em cartório)
OBSERVAÇÃO:
OBRIGATÓRIO
RECONHECER
FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E
ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS
ALTERAÇÕES
E/OU
BREVE
RELATO
E/OU
CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).
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www.novamarilandia.mt.gov.br
CNPJ: 37.464.989/0001-02

ANEXO VIII.2
ANEXO AO FORMULÁRIO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE
LICITAÇÕES DA
BLL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO
SISTEMA
Razão Social do Licitante:
CNPJ/CPF:
Operadores
1
Nome:
CPF:
Telefone:
Fax:
Whatsapp
2
Nome:
CPF:
Telefone:
Fax:
Whatsapp
3
Nome:
CPF:
Telefone:
Fax:
Whatsapp

Função:
Celular:
E-mail:
Função:
Celular:
E-mail:
Função:
Celular:
E-mail:

O Licitante reconhece que:
A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso
exclusivo de seu titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil nenhuma
responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido;
ii.
O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL

i.

- Bolsa de Licitações do Brasil, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante;

A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada
imediatamente à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário bloqueio de acesso;

iii.

O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas
no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e o
não pagamento das taxas ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da BLL – Bolsa de

iv.

Licitações do Brasil, no Serviço de Proteção de Credito e no SERASA e ao automático
cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

Local e data:

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em
cartório)

ANEXO IX
CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA
–

SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR

Editais publicados pelo sistema de aquisição:
1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com
vencimento em 45 dias após a adjudicação – limitado ao teto máximo de R$ 600,00 (seiscentos
reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de
Licitações do Brasil.

-

Editais publicados pelo sistema de registro de preços:
1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento parcelado
em parcelas mensais (equivalentes ao número de meses do registro) e sucessivas com emissão do
boleto em 60(sessenta) dias após a adjudicação – com limitação do custo de R$ 600,00 (seiscentos
reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações
do Brasil.

-

O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de
multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de
proteção ao crédito (SPC/ SERASA e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da BLL –
Bolsa de Licitações do Brasil e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave
Eletrônica.
Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado na
plataforma, o licitante vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente arcados
com o uso da plataforma eletrônica no respectivo lote cancelado.

DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS

A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação
junto ao sistema de PREGÕES, não exime o licitante do pagamento dos custos de uso do
sistema da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil. A corretagem será pactuada entre os o
licitante e a corretora de acordo com as regras usuais do mercado.
DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR
Como Licitante/Fornecedor, concordamos e anuímos com todos termos contidos neste
anexo e nos responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos.

Local e data:

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em
cartório)
OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS
ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES
E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).

ANEXO X - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Validade: 12 (doze) meses.
Pelo presente instrumento O MUNICÍPIO DE NOVA MARILANDIA, Estado de Mato
Grosso, com sede administrativa na Avenida Tiradentes, nº211N, Centro, NOVA
MARILANDIA – MT, inscrita no CNPJ-37.464.989/0001-02, neste ato representado pelo
Prefeito Interino Municipal Sr. Ademar Soave, brasileiro, casado, pecuarista, portador da
CPF: 206.569.201-49 RG 35731, considerando o julgamento da licitação na modalidade de
PREGÃO ELETRÔNICO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 00 /2020,
publicada no JORNAL ___________ do dia __/____/2020 e SITE ______________ no dia
___/___/2020, bem como a classificação das propostas e sua respectiva homologação,
RESOLVE registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas anuais, de
acordo com a classificação por elas alcançadas por ITEM, atendendo as condições
previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços,
sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei n° 8.666/93 de 21.06.93 e suas
alterações, Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, Decretos N° 3.931 de 19 de setembro de
2001 e Nº 10.024/2019, Decretos Municipais Nº 006/2007 e 010/2007 e em conformidade
com as disposições a seguir.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
A presente Licitação tem por objeto o Registro de Preços para futuras e eventuais
AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE
NOVA MARILÂNDIA – MT., conforme descrito no Anexo I deste Edital.
Parágrafo Único – Este instrumento não obriga a Prefeitura a firmar contratações nas
quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s)
objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a
preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação
no Jornal Oficial dos Municípios, podendo ser prorrogada na forma da Lei.

Parágrafo Único – Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, qualquer Órgão ou
Entidade da Administração poderá utilizar a Ata, mesmo que não tenha participado do
certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que
devidamente comprovada a vantagem.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS.
O gerenciamento deste instrumento caberá a Secretaria de Infraestrutura, através do –
Setor de Compras - no seu aspecto operacional e à Assessoria Jurídica do Município, nas
questões legais.
CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
Os preços registrados, a especificações dos produtos, os quantitativos, marcas e empresas
fornecedoras encontram-se elencados no Quadro Comparativo de Preços, que será parte
integrante deste instrumento, em ordem de classificação no processo licitatório de Pregão
Eletrônico nº 00 /2020 - SRP.
CLÁUSULA QUINTA - DO(s) LOCAL (Is) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO.
Os materiais/produtos deverão ser entregues na sede da Prefeitura Municipal de Nova
Marilândia ou em outro local designado pela autoridade competente.
Parágrafo Primeiro - Os materiais/produtos contratados deverão ser entregues na Av.
Tiradentes, nº 211, Bairro Centro – Nova Marilândia/MT na sede da Prefeitura Municipal
de Nova Marilândia, nos dias e horários estipulados na Ordem de
Fornecimento/empenho.
Parágrafo Segundo - O prazo de entrega será de até 60 (sessenta) dias, contados a
partir da expedição da Ordem de Fornecimento/empenho expedida pelo Setor de Compras
da Prefeitura.
CLÁUSULA SEXTA — DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar
contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento e seus
Anexos, e na legislação pertinente.
Parágrafo Primeiro - As aquisições dos produtos registradas neste instrumento serão
efetuadas através Nota de Empenho, emitida pela Execução Orçamentária, com
Autorização de Fornecimento emitida pelo Setor de Compras, contendo o nº. da ATA, o
nome da empresa, o objeto, a especificação, o endereço e a data de entrega.

Parágrafo Segundo - A Nota de empenho será encaminhada ao fornecedor que deverá
assiná-la e devolvê-la ao Setor de Compras no prazo de 02 (dois) dias a contar da data do
seu recebimento.
Parágrafo Terceiro - Se fornecedor com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a
assinar a Nota de Empenho, poderão ser convocados os demais fornecedores classificados
na licitação, respeitadas as condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro
classificado.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta no Edital:
I - executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pelo Setor de Compras, de
acordo com o especificado no Edital, que faz parte deste instrumento,
responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de
qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;
II - comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os
materiais que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste
instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob pretexto de
perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado.
III - prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo órgão, cujas reclamações se
obriga a atender prontamente bem como dar ciência ao Setor de Compras,
Imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da
execução da ATA;
IV - dispor-se a toda e qualquer fiscalização do Setor de Compras, no tocante ao
fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta
ATA;
V - prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do
Fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer
natureza;
VI - a falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço
registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má
execução ou inexecução dos produtos objeto desta ATA não a eximirá das penalidades
a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições
estabelecidas;

VII - comunicar imediatamente ao Setor de Compras qualquer alteração ocorrida no
endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de
correspondência;
VIII - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas
nas normas regulamentadoras pertinentes;
IX - fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe,
integralmente os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da
que será exercida pelo Setor de Compras;
X - indenizar terceiros e/ou ao Órgão, mesmo em caso de ausência ou Omissão de
Fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a
contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências
das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;
XI - substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus ao Órgão toda ou parte da
remessa devolvida pela mesma, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, caso constatadas
divergências nas especificações.
XII -emitir relatório mensal dos materiais entregues no período, constando a data, NF,
Órgão/Local de entrega, Responsável pelo recebimento e outras informações
necessárias ao controle dos produtos entregues.
CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR
São responsabilidades do Fornecedor Contratado:
I. todo e qualquer dano que causar ao Órgão ou a terceiros, ainda que culposo,
praticado por seus prepostos empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo Setor de Compras;
II. todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do
fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados,
mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo ao órgão/Entidade
de qualquer solidariedade ou responsabilidade;
III. toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à Prefeitura Municipal
de Nova Marilândia por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei
ou de regulamento a ser observado na execução da ata, desde que devidas e pagas, as
quais serão reembolsadas pela mesma ao Órgão/Entidade, que ficará, de pleno direito,

autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido à contratada, o valor
correspondente.
Parágrafo Primeiro - a CONTRATADA autoriza a Prefeitura Municipal de Nova
Marilândia, a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos
diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos,
independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a
prévia defesa.
Parágrafo Segundo – a ausência ou omissão da fiscalização do Setor de Compras
não eximirá CONTRATADA das responsabilidades previstas nesta ATA.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
A Prefeitura Municipal de Nova Marilândia obriga-se a:
I.
indicar os locais e horários em que deverão ser entregues os produtos.
II.
permitir ao pessoal da contratada acesso ao local da entrega desde que observadas
as normas de segurança;
III.
notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade e encontrada no fornecimento
dos produtos;
IV.
Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta Ata.
Parágrafo único: caberá ao Setor de Compras promover ampla pesquisa de mercado, de
forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados
do mercado.
CLÁUSULA DÉCIMA — DO PAGAMENTO.
A Prefeitura Municipal de Nova Marilândia efetuará o pagamento à CONTRATADA, através
de crédito em conta corrente mantida pela CONTRATADA preferencialmente em, até 30
(trinta) dias contados a partir da data da apresentação da nota Fiscal/fatura discriminativa
acompanhada da correspondente Autorização de Fornecimento, com o respectivo
comprovante de que o fornecimento foi realizado a contento.
Parágrafo Primeiro — Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas,
estas serão devolvidas ao fornecedor para as necessárias correções, com as informações
que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua
reapresentação.
Parágrafo Segundo — Para cada Nota de Empenho, a Contratada deverá emitir nota
fiscal/fatura distinta.

Parágrafo Terceiro — Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta ‘ON-LINE” da
situação do Fornecedor junto ao INSS e FGTS, para verificação de todas as condições de
habilitação da Empresa.
Parágrafo Quarto — Constatada a situação de irregularidade, a CONTRATADA será
comunicada por escrito para que regularize sua situação, no prazo estabelecido pelo Setor
de Compras, sendo lhe facultada a apresentação de defesa no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.
Parágrafo Quinto — Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas
responsabilidades e obrigações nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.
Os preços registrados manter-se-ão inalteradas pelo período da vigência da presente Ata,
admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste
instrumento.
Parágrafo primeiro — Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão
aos preços praticados no mercado mantendo-se a diferença percentual apurada entre o
valor originalmente constante da proposta e aquela vigente no mercado à época do
registro.
Parágrafo Segundo — Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de
mercado, o Setor de Compras, solicitará ao Fornecedor, mediante correspondência,
redução do preço registrado, de forma a adequá-lo a definição do parágrafo Único.
Parágrafo Terceiro – Fracassada a negociação com o primeiro colocado, o Setor de
Compras convocará as demais empresas com preços registrados para o ITEM, se for o
caso, ou ainda os fornecedores classificados, respeitadas as condições de fornecimento, os
preços e os prazos do primeiro classificado para redução do preço; hipótese em que
poderá ocorrer alterações na ordem de classificação das empresas com preço registrado.
Parágrafo Quarto — Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços
registrados que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pelo Setor de
Compras desta Prefeitura.
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS.
A presente Ata de Registro de preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes
situações:

a) quando o Fornecedor não cumprir as obrigações constantes no Edital de Registro de
Preços;
b) quando o Fornecedor não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido;
c) quando o Fornecedor der causa à rescisão administrativa da Nota Empenho decorrente
deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XVIII do art. 78 da Lei
8.666/93;
d) em quaisquer hipóteses de inexecução total ou parcial da Nota Empenho decorrente
deste Registro;
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
f) por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificadas;
Parágrafo Primeiro — Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será
informado, por correspondência, com aviso de recebimento, o qual será juntado ao
processo administrativo da presente Ata.
Parágrafo Segundo — No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do
Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se
cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
Parágrafo Terceiro — A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços
registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura Municipal de Nova Marilândia,
facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.
Parágrafo Quarto — Havendo o cancelamento do preço registrado cessarão todas as
atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do ITEM.
Parágrafo Quinto — Caso o SETOR DE COMPRAS não se utilize da prerrogativa de
cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender sua execução e/ou sustar o
pagamento das faturas até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição
contratual infringida.
CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS,
SEGUROS, ETC.
Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR:
I.
todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do
objeto deste Edital.
II.
as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de
seguro e de acidentes de trabalho emolumentos e outras despesas que se façam
necessárias à execução da entrega dos materiais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES
Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo
regular, o FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais
cominações aplicáveis:
I)
advertência;
II)
multa
III) suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública por
período não superior a 2 (dois) anos;
IV)
declaração de inidoneidade.
Parágrafo primeiro - A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou
descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo a Prefeitura Municipal
de Nova Marilândia.
Parágrafo Segundo - A CONTRATADA sujeitar-se á multa moratória simples, de 0,5%
(cinco décimos por cento), sobre o total do fornecimento não executado, por dia corrido
de atraso, até o 20° (vigésimo) dia, considerando o prazo estabelecido para entrega dos
produtos.
Parágrafo Terceiro - No caso de atraso na entrega do produto por mais de 20 (vinte)
dias poderá a Prefeitura Municipal de Nova Marilândia, a partir do 5º (quinto) dia, a seu
exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando a contratada impedida de licitar com a
Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos.
Parágrafo Quarto - 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pela
inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis;
Parágrafo Quinto - A multa será descontada do valor da garantia contratual, da fatura,
cobrada diretamente CONTRATADA ou ainda judicialmente.
Parágrafo Sexto - A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta:
a)
se a CONTRATADA descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual,
desde que desses Fatos resultem prejuízos à Prefeitura Municipal de Nova Marilândia;
b) se a CONTRATADA sofrer condenação definitiva por prática de Fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos ou deixar de cumprir suas obrigações Fiscais ou
parafiscais;

c)
se a CONTRATADA tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da
licitação.
Parágrafo Sétimo - As sanções previstas nos incisos I, III e IV, poderão ser aplicadas
juntamente com a do inciso II desta Cláusula.
Parágrafo Oitavo - A falta de material não poderá ser alegada como motivo de força
maior e no eximirá a CONTRATADA das penalidades a que está sujeita pelo não
cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS ILÍCITOS PENAIS
As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e serão objeto de processo judicial na
forma legalmente prevista sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
A despesa decorrente das contratações oriundas da presente Ata, correrão à conta de
dotações orçamentárias previstas em:
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
08.080.0.2.15.451.0009.1034.4490.52.00 f 01240540
08.080.0.2.15.451.0009.10.34.4490.52.00 f 0100

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
I.
todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de
lavratura de termo, aditivo presente ata de Registro de Preços.
II.
integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00 /2020 e seus anexos e
as propostas da empresas classificadas para cada grupo, por ITEM.
III.
é vedado caucionar ou utilizar a ATA decorrente do presente registro para qualquer
operação Financeira, sem prévia e expressa autorização da Prefeitura Municipal de Nova
Marilândia.
CLÁUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO
As partes contratantes elegem o foro de Nova Marilândia-MT como competente
para dirimir quaisquer questões oriundas da presente ATA, inclusive os casos omissos, que

não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
E por estarem de acordo, as partes firmam apresente ATA em 02 (duas) vias de
igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da
CONTRATANTE, na forma do art. 60 da Lei 8.666 de 21/06/93.
Nova Marilândia – MT ___ de ____________ de 2020.
CONTRATANTE
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1. ________________________________
RG:
CPF:
2.________________________________
RG:
CPF:

