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CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019
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FIM DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS: ÀS 14:00
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019
PROCESSO LICITATÓRIO N° 009/19
ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/19
1. INTRODUÇÃO
1.1.
A Câmara Municipal de Cáceres, Estado de Mato Grosso, mediante a
utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, torna público para
conhecimento dos interessados que realizará a partir das 15:00 horas do dia 20 de
agosto de 2019, no site www.bllcompras.org.br (Bolsa de Licitações e Leiloes), a
licitação do tipo Menor Preço por Item, na modalidade de Pregão ELETRÔNICO.
1.2.
A presente licitação se fundamenta na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de Junho
de 1993 e suas respectivas alterações, Lei Federal 10.520/02, Lei Complementar
123/2006, Decreto 5.450/05, Decreto 7.892/13 e Decreto Municipal 157/2019.
1.3.
Este Edital e seus anexos poderão ser obtidos junto à Comissão de Pregão
durante o horário normal de expediente, pelo e-mail cpl.pregao@caceres.mt.leg.br, pelo
site https://www.caceres.mt.leg.br e no site www.bllcompras.org.br (Bolsa de
Licitações e Leilões).
1.4.
Toda e qualquer informação estarão a disposição dos interessados em
horário de atendimento ao público das 07:00 – 13:00 horas, de segunda-feira a
sexta–feira na Câmara Municipal de Cáceres/MT, Rua Cel José Dulce, esq. Rua
General Osório, S/N, Centro, 78200-000 ou através do telefone (65) 3223-1707.
Poderão ser encaminhado a esta Administração para sanar dúvidas sobre o presente
Edital, através do endereço eletrônico e-mail: cpl.pregao@caceres.mt.leg.br.
2.
OBJETO
2.1.
O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ARTIGOS DE
HIGIENE, ARTIGOS, UTENSÍLIOS E UTILIDADES, EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS PARA LIMPEZA, DEDETIZAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE USO
DOMÉSTICO, VESTUÁRIO, EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS E INSÍGNIAS E
EQUIPAMENTOS PARA REFEITÓRIO COPA, COZINHA E EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO PARA OS SERVIDORES DE SERVIÇOS GERAIS.
2.2.
A Ata Registro de Preços oriunda deste Pregão Eletrônico n° 002/19 tem
vigência de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura. Este
instrumento não obriga ao Órgão a firmar contratações nas quantidades estimadas,
podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objeto(s) obedecida à
legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor da Ata Registro de Preços a
preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
3.
DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
3.1.
Poderão participar deste Pregão quaisquer empresas interessadas que
atendam todas as exigências deste Edital e cuja atividade empresarial abranja o objeto
desta Licitação, e desde que prévia e devidamente credenciada no sistema eletrônico
“Licitações”, site www.bllcompras.org.br da BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES;
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3.2.

Não poderão concorrer neste Pregão:
3.2.1. consórcios de empresas ou cooperativas, qualquer que seja sua forma de
constituição;
3.2.2. empresas que estejam suspensas de participar de licitação ou impedida de
contratar com este município ou com a Administração Pública;
3.2.3. empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar
com a Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, enquanto
perdurarem os motivos da punição;
3.2.4. empresas que estiverem sob falência, recuperação judicial, dissolução ou
liquidação;
3.2.5. empresas estrangeiras que não funcionem no País;
3.2.6. pessoas físicas ou jurídicas que incidirem no estipulado no art. 9º da Lei
n 8666/93;
3.2.7. Empresas que não se enquadram como Microempresa, Empresa de
Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual.
3.3.
Serão consideradas habilitadas às firmas que, atendidas as prescrições
anteriores, apresentarem documentação exigida neste Edital.
3.4.
Não poderão participar da presente Licitação, empresas que tenham sido
consideradas inidôneas por qualquer órgão da administração pública de qualquer esfera
de governo;
3.5.
A participação neste Pregão implica ao proponente a irrestrita aceitação das
condições estabelecidas no presente Edital, bem como na observância dos regulamentos,
normas administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto aos recursos, salvo se
apresentar impugnação nos termos da lei.
4.
DOS PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS DO
EDITAL
4.1.
Em até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a realização da
sessão de abertura das propostas, poderá ser feito pedido de esclarecimentos sobre este
Edital, através do e-mail cpl.pregao@caceres.mt.leg.br conforme prevê o Art. 18 do
Decreto nº 5.450/2005 ou diretamente na Câmara Municipal de Cáceres-MT.
4.2.
Qualquer pessoa poderá impugnar este Edital de Pregão, até 02 (dois) dias
úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública de Pregão, devendo o
Poder Legislativo, através do Pregoeiro Oficial, julgar e responder sobre a petição no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas. As impugnações deverão ser protocolizadas no Setor
de Protocolo da Câmara Municipal, conforme endereço na introdução, em sua via
original, devidamente assinada por quem tenha poderes para tal, respeitados os prazos,
formas e condições em qualquer caso.
4.2.1. Poderá impugnar este Edital de Pregão também pelo e-mail
cpl.pregao@caceres.mt.leg.br, o qual deverá ser digitalizado colorido,
devidamente assinada por quem tenha poderes para tal, respeitado os prazos,
formas e condições estabelecidos neste Edital.
4.3.
Cabe ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do
Termo de Referência e o Setor Jurídico desta Casa, decidir, no prazo de 24 horas, sobre
a impugnação ou pedido de esclarecimento interposto.
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4.4.
No campo “Esclarecimentos do Edital”, no site www.bll.org.br, serão
disponibilizadas, além das respostas às consultas e questionamentos, todas as
informações que o Pregoeiro julgar importantes, razão pela qual as empresas
interessadas deverão consultá-lo frequentemente durante todo o certame.
4.5.
Caso procedente e acolhida a impugnação do Edital, seus vícios serão
sanados e, caso afete a formulação das propostas, nova data será designada pela
Administração para a realização do certame.
4.6.
Os prazos limites para pedidos de esclarecimentos e impugnação, devem
respeitar o horário final do expediente da Câmara Municipal de Cáceres-MT
(13h00min horário de Mato Grosso).
5.
DO CREDENCIAMENTO
5.1.
Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão
deverão dispor de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, obtidas
junto à Bolsa de Licitações e Leilões, por meio do Telefone (41) 3097-4600 e pelo site
da Bolsa de Licitações e Leilões www.bllcompras.org.br.
5.2.
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 Câmara Municipal de Cáceres ou a Bolsa de Licitações e Leilões, qualquer
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que
por terceiros.
5.3.
credenciamento junto ao provedor do sistema implica para o licitante:
5.3.1. presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes
ao Pregão na forma eletrônica – conforme §6° do Art. 03° do Decreto
5.450/05.
5.3.2. obrigar-se pelas transações efetuadas em seu nome no sistema eletrônico,
assumindo como firmes e verdadeiros seus lances e propostas;
5.3.3. dever de acompanhar as operações no sistema eletrônico,
responsabilizando-se pelo ônus decorrentes da perda de negócios por
inobservância de qualquer mensagem emitido pelo sistema eletrônico ou de sua
desconexão.
5.4.
Apresentar juntamente com as exigências da proposta de preços deste Edital,
a procuração e a cédula de identidade do representante legal credenciado para o acesso
ao sistema Eletrônico no site www.bllcompras.org.br;
5.4.1. Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o
credenciamento por meio da apresentação da cópia de sua cédula de identidade
ou documento oficial com foto (exemplos: Carteira de motorista, Carteira de
Trabalho), e de outorga por instrumento público ou particular, com menção
expressa de que lhe confere amplos poderes para prática dos atos pertinentes ao
certame. Se a outorga se der por instrumento particular (com firma
reconhecida em Cartório), esta deve vir acompanhada de cópia do ato de
constituição da empresa ou do ato de investidura na direção da empresa;
5.4.2. Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou
proprietário, deverá apresentar cópia autenticada em cartório do contrato social
ou equivalente, que habilitem o representante, no qual estejam expressos seus
poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
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investidura, acompanhados de Documento Oficial de identificação (RG,
Carteira de Motorista ou outros) em cópia autenticada em cartório;
5.4.3. Em se fazendo representar por procuração privada, é obrigatório a
apresentação da cópia autenticada em cartório do contrato social (1ª e última
alteração ou contrato social consolidado) ou equivalente, e documentos de
identidade do sócio-gerente e do procurador;
5.4.4. Apresentar juntamente com os documentos de Credenciamento e
Proposta de Preços, Contrato Social, em vigor, registrado na Junta
Comercial, para comprovação do ramo de atividade, onde seja compatível
com o objeto desta Licitação;
5.4.5.
Certidão expedida pela Junta Comercial comprovando inscrição
no caso de Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte –
EPP, e/ou Certificado de Microempreendedor Individual disponível na
internet, no caso de MEI, expedidas até 90 (noventa) dias antes da
data de realização deste pregão.
5.4.6.
Registro Comercial, no caso de empresa individual;
5.4.7.
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercício;
5.4.8.
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.
5.5.
As informações e/ou alterações relativas ao credenciamento e a outras
dúvidas sobre o sistema poderão ser obtidas através da Central de Atendimento da Bolsa
de Licitações e Leilões, telefone: (41) 3097-4600.
5.6.
Nos casos de Microempresas e EPP’s que queiram receber os benefícios da
LC 123/06, deverão declarar sua condição no sistema.
5.7.
A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da LC 123/06,
caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do
enquadramento em outras figuras penais e das sanções previstas neste Edital.
5.8.
Ficará impedido de participar do presente procedimento licitatório qualquer
licitante que tenha algum fato que o impeça de tomar parte do certame ou que tenha sido
declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administração Pública.
5.9.
A simples apresentação da proposta por parte do licitante, corresponde à sua
indicação de que inexistem fatos que impedem de participar da presente licitação,
eximindo assim o Pregoeiro do disposto no art. 97 da Lei n° 8.666/93.
6.
DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
6.1.
O envio da proposta eletrônica será feito exclusivamente através do site
www.bllcompras.org.br até o dia e horário previstos neste Edital, devendo a licitante
confirmar em campo próprio do sistema, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação, que sua proposta está em conformidade com as exigências do edital,
manifestando pleno conhecimento e aceitação das regras do certame.
6.1.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação
e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas no Decreto 5.450/2005.
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6.1.2. Antes do envio das propostas, recomendamos a leitura pelos licitantes de
outros Estados da Federação, do Regulamento do ICMS de Mato Grosso,
disponível
no
site:
http://app1.sefaz.mt.gov.br/sistema/legislacao/regulamentoicms.nsf
6.2.
A licitante, ao inserir sua proposta, informará nos campos próprios do
sistema eletrônico (“Condições do Proponente” e caso necessário em “Informações
Adicionais”), o seguinte:
6.2.1. ESPECIFICAÇÃO dos materiais ofertados, conforme Anexo I;
6.2.2. PREÇO UNITÁRIO E TOTAL expressos em reais por algarismos e/ou por
extenso, fracionados até o limite dos centavos (duas casas decimais após a
vírgula) tanto para preços unitários quanto para os totais sem previsão
inflacionária. Incluindo todos os custos necessários à execução do objeto, tais
como impostos encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, emolumentos,
taxas, seguros, deslocamentos de pessoal e quaisquer outras despesas que incidam
ou venham a incidir sobre o custo (direto ou indireto) deste Edital;
6.2.3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA, de no mínimo 60 dias;
6.2.4. Inserir no sistema eletrônico e entregar junto com a proposta o catálogo
ou manual em português, relativos aos itens ofertados com foto, descrição
detalhada do modelo/marca, características, especificações técnicas e outras
informações que possibilitem a avaliação ou ficha técnica do produto.
2.4.1. Caso o prazo de validade da proposta não for expressamente
indicado na proposta eletrônica, será considerado como aceito, para
efeito de julgamento, aqueles indicados no item 6.2.3.
2.4.2. Nos preços propostos, deverão estar incluídos todos os custos e
encargos para entrega dos produtos na Câmara Municipal de CáceresMT.
2.4.3. Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos
e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa
de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros,
treinamento, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do
objeto deste Edital e seus Anexos;
2.4.4. Os produtos deverão ser entregues na Câmara Municipal de
Cáceres-MT, endereço citado na introdução deste Edital.
6.3.
As propostas poderão ser enviadas, substituídas ou excluídas até a data e
hora marcadas para a abertura das mesmas.
6.4.
Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação
da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.
6.5.
Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do
presente Edital e seus Anexos, bem como as que apresentem omissões ou
irregularidades insanáveis.
6.6.
Após a abertura das propostas, não caberá desistência das mesmas e os
preços propostos serão de exclusiva responsabilidade das licitantes, não assistindo-lhes
direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob a alegação de erro, omissão ou
qualquer outro pretexto, salvo por motivo justo e comprovado decorrente de fato
superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
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6.7.
O Pregoeiro poderá solicitar das licitantes quaisquer outras informações que
julgar pertinentes para o perfeito conhecimento e julgamento das propostas, respeitado o
art. 43, § 3º da Lei 8666/93; sendo que estas deverão ser enviadas, no prazo estipulado
pelo mesmo no sistema, através do e-mail, sob pena de desclassificação das propostas.
6.7.1. Caso não seja possível decidir de imediato sobre a aceitabilidade da
proposta, o Pregoeiro poderá suspender o pregão e marcar nova data para sua
continuidade, intimando todos os participantes via sistema eletrônico.
6.8.
No julgamento das propostas, em favor da ampliação da disputa, o Pregoeiro
poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, documentos e
sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, acessível a todos, atribuindolhes validade e eficácia para fins de classificação.
Obs: A proposta inserida inicialmente no sistema não poderá conter
identificação da licitante, sob pena de desclassificação.
7.
DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES
7.1.
Após a classificação das propostas, no horário previsto neste Edital, o
Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar
lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
7.2.
Todas as propostas classificadas serão consideradas lances na fase de
disputas e ordenadas por valor, de forma decrescente.
7.3.
Os lances só serão aceitos com duas casas decimais após a virgula.
7.4.
Não serão aceitos 2 ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo sempre
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
7.4.1. O licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance
registrado, desde que inferior ao seu último lance e diferente de qualquer lance
válido.
7.5.
Durante a sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, sem identificação do autor dos lances.
7.6.
A etapa inicial de lances da sessão será encerrada por decisão do Pregoeiro,
tendo como critério o fluxo de lances na disputa, passando automaticamente para o
tempo randômico.
7.7.
Durante o tempo randômico o sistema encaminhará aviso de fechamento
iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo entre 1 segundo a 30
minutos, aleatoriamente determinado pelo próprio sistema eletrônico, findo o qual será
encerrada a recepção de lances.
7.8.
Se algum licitante der lance que esteja nitidamente em desacordo com a
disputa, poderá tê-lo cancelado pelo Pregoeiro através do sistema, justificando-o o
através de mensagem aos participantes.
7.9.
Ao término do tempo randômico, o sistema anunciará a licitante com o
menor preço.
7.10. No caso de desconexão do Pregoeiro, durante a etapa de lances, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. O
Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo
dos atos realizados.
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7.10.1.
Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 minutos,
a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação formal do
Pregoeiro aos licitantes pelo sistema eletrônico.
7.10.2.
Após comunicado do pregoeiro, o licitante detentor da melhor
oferta deverá comprovar a situação de regularidade no prazo de 24h
(vinte e quatro horas), conforme documentação exigida no item 8, e
apresentar também a proposta readequada ao valor do lance vencedor,
poderá esta comprovação dar-se mediante encaminhamento da
documentação e proposta para o e-mail (cpl.pregao@caceres.mt.leg.br),
com posterior encaminhamento dos originais ou cópias autenticadas em
até 5 (cinco) dias úteis. Os documentos emitidos via Internet poderão ser
verificados pela Administração quanto a sua autenticidade e validade
mediante pesquisa nas respectivas páginas.
10.2.1. Poderá a Licitante remeter os referidos documentos e sua
proposta readequada, no mesmo prazo acima, pessoalmente no Setor de
Licitações.
10.2.2. A PROPOSTA DE PREÇO e os DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO SERÃO enviados através do sistema, no local
específico para o caso, e DEVERÃO ser enviados para o e-mail
cpl.pregao@caceres.mt.leg.br para a devida verificação pelo
pregoeiro.
7.11. Se a arrematante for habilitada, será declarada vencedora no sistema.
7.12. Caso não haja recurso e o preço for de mercado, o objeto será adjudicado
pelo Pregoeiro para a licitante.
7.13. Se a proposta de menor preço for inexequível/excessiva ou a licitante for
inabilitada, o Pregoeiro a desclassificará de forma fundamentada e examinará a proposta
subsequente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma
proposta que atenda todas as condições do Edital.
7.14. Durante a sessão pública, a comunicação entre o pregoeiro e as licitantes
ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema
eletrônico.
7.15. Cabe à 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 qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua
desconexão.
7.16. O Presidente da Câmara Municipal é a autoridade competente responsável
pela homologação do certame.
8.
DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
8.1.
Será considerada habilitada a proponente que apresentar os documentos
relacionados nos subitens abaixo, desde que atendidos os requisitos especificados nas
observações deste item.
8.1.1. Habilitação Jurídica (Art.28)
1.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;
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1.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e RG e
CPF do proprietário e sócios;
1.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercício;
1.1.4. Documentos de eleição dos atuais administradores, tratandose de sociedades por ações, acompanhados da documentação
mencionada na alínea “b” deste subitem;
1.1.5. 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.
1.1.6. Declaração que não emprega menores de 18 anos (Anexo III);
1.1.7. Declaração de Conhecimento das Obrigações (Anexo IV);
1.1.8. Declaração de Porte da Empresa (Anexo VI);
1.1.9. As cópias a serem apresentadas deverão ser devidamente
autenticadas via cartório.
8.1.2. Regularidade Fiscal (Art. 29)
1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente e compatível
com o objeto desta licitação;
1.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou
Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta
licitação;
1.2.3. Certidão Negativa de Tributos Federais unificada com a
CND-INSS, fornecida pela Fazenda Federal, e a Dívida Ativa da União,
fornecida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, obtida através
do
link:
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CndConjuntaInter
/InformaNICertidao.asp?Tipo=1
1.2.4. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual Relativo a
Tributos Estaduais (ICMS/IPVA-SEFAZ);
1.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal através da
certidão negativa de débitos municipais;
1.2.6. Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
tempo de Serviço – FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica
Federal;
1.2.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, disponível nos
portais na internet: www.tst.jus.br/certidao;
1.2.8. Certidão Negativa unificada Licitantes Inidôneas, Cadastro
Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade, Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas, Cadastro Nacional de Empresas Punidas,
obtida através do link: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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1.2.8.1. As microempresas, empresas de pequeno porte ou
microempreendedor individual deverão apresentar toda a
documentação referente à sua regularidade fiscal, mesmo que
apresente alguma restrição, sendo-lhes assegurado o prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar do momento em que o proponente for
declarado vencedor do certame, para a regularização da
documentação, conforme alteração da Lei Complementar
147/2014.
1.2.8.2. A não regularização da documentação no prazo previsto
no subitem 8.1.2.8.1, implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21
de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar para
nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para contratação, ou revogar a licitação.
1.2.8.3. Serão aceitas certidões positivas com efeito de certidão
negativa, nos termos da lei de regência, para fins de comprovações
fiscais e trabalhistas.
8.1.3. Qualificação Econômica e Financeira (Art. 31)
1.3.1.
Deverá ser apresentado o Balanço Patrimonial e
Demonstração do Resultado do Último Exercício Social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, devidamente assinado por contador credenciado vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três)
meses da data de apresentação da proposta:
1.3.1.1. "O prazo para aprovação do balanço patrimonial e
demais demonstrações contábeis para fins de cumprimento do art.
31 da Lei 8.666/1993 é o estabelecido no art. 1.078 do Código
Civil, portanto, até o quarto mês seguinte ao término do exercício
social (30 de abril). Desse modo, ocorrendo a sessão de abertura
de propostas em data posterior a este limite, torna-se exigível,
para fins de qualificação econômico-financeira, a apresentação
dos documentos contábeis referentes ao exercício imediatamente
anterior.” (Acórdão 1999/2014, Processo 015.817/2014-8,
Plenário, Relator Ministro Aroldo Cedraz, 30/07/2014)
1.3.1.1.1. As microempresas e as empresas de pequeno
porte, que preencham as condições estabelecidas no art.
34 da Lei nª 11.488/07, estão dispensadas do balanço
patrimonial apenas para fins fiscais. Assim para a
presente licitação é OBRIGATÓRIA a apresentação desta
peça;
1.3.1.2. As empresas recém-constituídas, cujo Balanço
Patrimonial ainda não esteja exigível, deverão apresentar o Balanço
de Abertura registrado na junta comercial, contendo carimbo e
assinatura do representante legal da empresa e do contador;
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1.3.2. Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento)
do valor estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço
patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,
apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais,
quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta.
1.3.2.1. Os documentos deverão ser de forma clara, de maneira
que não dificulte o entendimento dos valores/números e demais
caracteres.
1.3.3. Os Microempreendedores Individuais-MEI deverão entregar o
Recibo de entrega Declaração Anual do Simples Nacional – DASNSIMEI.
1.3.4. Prova de regularidade de Falência ou Concordata expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica com validade máxima de 6
(seis) meses;
1.3.4.1. As cópias a serem apresentadas deverão ser devidamente
autenticadas via cartório.
8.1.4. Qualificação Técnica (Art.30)
1.4.1. Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de
direito público ou privado, se de direito privado deverá ser reconhecido
firma, a qual comprove que a licitante tenha prestado, de forma
satisfatória
a
entrega
de
bens
COMPATÍVEIS,
EM
CARACTERÍSTICAS, QUANTIDADES E PRAZOS, com o objeto
deste Edital e seus anexos.
1.4.1.1. O(s) atestado(s) de capacidade técnica/responsabilidade
técnica poderão ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz
e/ou da (s) filial (ais) da licitante.
1.4.2. Declaração de que tomou conhecimento de todas as
informações e das condições locais para o cumprimento das
obrigações objeto deste Edital e seus Anexos.
OBS: A PROPOSTA DE PREÇO e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
SERÃO enviados através do sistema, no local específico para o caso, e DEVERÃO
ser enviados para o e-mail cpl.pregao@caceres.mt.leg.br para a devida verificação
pelo pregoeiro.
9.
DO JULGAMENTO
9.1.
No julgamento das propostas, considerar-se-á vencedora aquela licitante que
habilitada e obedecendo a todas condições deste Edital, apresentar o “MENOR
PREÇO POR ITEM”.
9.1.1. Em caso de empate, será vencedora a primeira proposta registrada
no sistema.
9.2.
Caso o Pregoeiro entenda que o preço apresentado seja inexequível, ele
notificará a licitante, via sistema, para que o mesmo comprove em 48 horas, que o seu
preço é exequível, sob pena de desclassificação.
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9.3.

Serão desclassificadas propostas que:
9.3.1. Contiverem cotação de objeto diverso do requerido nesta licitação.
9.3.2. Não atendam às exigências do Edital e seus Anexos, que sejam omissas
ou apresentem irregularidades insanáveis ou defeitos capazes de dificultar o
seu julgamento.
9.3.3. Apresentarem preços excessivos, pois o valor máximo aceito para
cada 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.
9.4.
A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
10.
DOS RECURSOS
10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, em até 15 quinze minutos,
de forma motivada e em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.
10.1.1.
A falta de manifestação da intenção de interpor recurso, na forma
e prazo estipulado no item anterior, implicará na decadência do direito de
recurso, permitindo o Pregoeiro adjudicar o objeto à licitante vencedora.
10.1.2.
A partir da manifestação da sua intenção de recorrer, lhe será
concedido automaticamente o prazo de 3 (três) dias para apresentar suas razões
de
recurso,
podendo
ser
apresentado
através
do
e-mail
cpl.pregao@caceres.mt.leg.br
10.1.3.
Após a interposição das razões, os demais licitantes poderão
apresentar contrarrazões em igual prazo e forma, começando a contar seu
prazo do término do prazo do recorrente, sem necessidade de intimação.
10.2. As razões e contrarrazões observarão os seguintes pressupostos para
acolhimento:
10.2.1.
tempestividade;
10.2.2.
legitimidade recursal;
10.2.3.
interesse de agir;
10.2.4.
forma escrita e pedido de nova decisão;
10.2.5.
fundamentação, com estrita conformidade com a motivação
apresentada na sessão.
10.3. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados,
no Setor de Licitações, em dias úteis, no horário das 07:00 às 13:00 horas (horário de
Mato Grosso).
10.4. Após o prazo de recebimento das razões e contrarrazões, o Pregoeiro não
reconsiderando sua decisão, encaminhará os autos devidamente informados, à
Autoridade Superior.
10.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
11.
DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA
11.1. Homologada a licitação, ocorrerá a convocação do adjudicatário para
assinatura do contrato/ ata registro de preços e/ou retirada da Nota de Empenho, via email, AR ou qualquer outro meio de comunicação que comprove a sua convocação.
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11.2. O não comparecimento no prazo da convocação, não assinatura, retirada e/ou
recebimento dos respectivos instrumentos, ainda que parcial, salvo em face de motivo
de força maior, devidamente justificado, comprovado e aceito pela Administração,
acarreta a imediata perda do direito de contratar.
11.2.1.
Nesse caso a Administração, atendidas todas as condições, poderá
convocar a licitante com preço registrado em 2º lugar para efetuar o
fornecimento e assim por diante.
12.
DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO E MULTAS
12.1. A Câmara convocará formalmente através de ofício publicado no Diário
Oficial Eletrônico dos Municípios de Mato Grosso - AMM, enviando cópia por email, ou qualquer outro meio eficaz, ao licitante vencedor para, no prazo de até 05
(cinco) dias úteis do recebimento da convocação, assinar a ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS que será encaminhada juntamente a convocação.
12.2. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses;
12.3. Se o licitante vencedor recusar-se a assinar a ata de registro de preços
injustificadamente o Poder Legislativo se reserva no direito de convocar outro licitante,
observada a ordem de classificação, para assinar a ata, sendo este o novo detentor;
12.4. Na ata de Registro de Preço constarão todas as obrigações, direitos e deveres
estabelecidos neste edital;
12.5. A minuta da ata de Registro de Preços, a ser assinada pelo licitante vencedor,
consta como anexo do presente Edital (anexo V);
12.6. É vedado o reajuste de preços durante o prazo de validade do registro de
preços, exceto nos casos previstos no artigo 65 da Lei 8.666/93;
13.
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1. Ficará impedido de licitar e contratar com o município, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste termo de referência e das demais
penalidades legais, aquele que:
13.1.1. Cometer fraude fiscal;
13.1.2. Apresentar documento falso;
13.1.3. Fizer declaração falsa;
13.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
13.1.5. Não assinar a Ata de Registro de Preços ou Contrato no prazo
estabelecido;
13.1.6. Deixar de entregar a documentação exigida no certame;
13.1.7. Não mantiver a proposta.
13.2. O atraso injustificado no atendimento ao objeto 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), conforme determina o artigo 86, da Lei nº 8666/93;
13.2.1.
A multa prevista neste item será descontada dos créditos que a
contratada possuir com a Câmara Municipal de Cáceres - MT, e poderá
cumular com as demais sanções administrativas.
13.3. Ocorrendo a inexecução total ou parcial, atrasos no fornecimento dos
produtos, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções
administrativas previstas no artigo 87 da Lei n. 8.666/93:
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13.3.1.
Advertência por escrito;
13.3.2.
Ao licitante que não cumprir as obrigações assumidas ou
preceitos legais, serão aplicadas multa de 0,5% (meio por cento) sobre o atraso
na prestação de serviços, e até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor da
ata de registro de preço no caso de rescisão por culpa do fornecedor;
13.3.3.
Suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com o Poder Legislativo Municipal de Cáceres-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 conforme prevê o inciso III do artigo 87 da Lei
Federal 8.666/93.
13.3.4.
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 n. 8.666/93, c/c
artigo 7º da Lei n. 10.520/2002;
13.4. Se a Fornecedora não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05
(cinco) dias úteis contados da intimação por parte da Câmara Municipal de Cáceres MT, o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada possuir com esta
Casa de Leis e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado
para o Setor Jurídico deste Legislativo para providências juntamente a Procuradoria
Municipal, para inscrição na Dívida Ativa do Município
13.5. 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;
13.6. Serão publicadas no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de
Mato Grosso as sanções administrativas previstas no item 13.3.3 e 13.3.4, deste Edital,
inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.
13.7. A ata de registro de preço não poderá ser transferido a terceiros, no todo ou
parte sem prévia anuência da parte contratante;
13.8. Integrarão a Ata e dele fazendo parte como se estivesse transcrito: Este
Edital e a Proposta dos Licitantes Vencedores;
13.9. A entrega dos produtos será efetuada pelos Licitantes Vencedores, nas
dependências da Câmara Municipal de Cáceres-MT;
13.10. A disponibilidade das Aquisições deverá ser feita no prazo de até 3 (três)
dias úteis após a assinatura do competente na Ata de Registro de Preços;
13.11. Fica estipulado o prazo para entrega dos produtos em até 10 (dez) dias úteis
logo após a contratada receber a ordem de fornecimento (requisição), sob pena de decair
do direito à aquisição, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal nº.
8666/93 e suas alterações.
14.
REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
14.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da
presente Ata de Registro de Preço, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da
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equação econômico-financeira inicial deste instrumento a partir de determinação desta
Casa de Leis, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.
14.2. Os preços contratados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os
preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor
originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do
contrato/ata registro de preços .
14.3. Caso o preço contratado seja superior à média dos preços de mercado, a
Câmara Municipal de Cáceres-MT solicitará ao fornecedor/consignatária, mediante
correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo a definição do
artigo 17 do Decreto 7.892/13.
14.4. Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Câmara Municipal
liberará do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade e convocará, nos
termos da legislação vigente, as demais empresas classificadas observando a ordem de
classificação original.
14.4.1.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder
à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.
14.5. Será considerado compatíveis com os de mercado os preços contratados que
forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo Poder Legislativo.
15.
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
15.1. As despesas decorrentes do presente Edital correrão por conta das Dotações
Orçamentárias consignada no orçamento vigente para o corrente exercício. Os recursos
para aquisição serão próprios da Câmara Municipal de Cáceres-MT na seguinte dotação
orçamentária:
16.
DA ENTREGA E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
16.1. O prazo de entrega é de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do
recebimento da Nota de Empenho;
16.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias úteis,
pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Contrato/Ata, para efeito
de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste
Termo de Referência e na proposta;
16.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
substituídos no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da notificação da contratada, às
suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;
16.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados
do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitação mediante termo de aceite definitivo;
16.5. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo;
16.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a
responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do
contrato/ata registro de preços .
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17.
DO PAGAMENTO
17.1. O critério adotado para julgamento das propostas será do tipo menor preço
por item.
17.2. É obrigação da contratada manter durante a execução contratual todas as
condições de habilitação exigidas, sob pena de rescisão contratual.
18.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1. Não poderá participar desta licitação, dirigentes ou servidor da Câmara
Municipal de Cáceres-MT, conforme o disposto na Lei n º 8.666, de 21 de Junho de
1.993, caso em que a contratada sujeitar-se-á às penalidades cabíveis;
18.2. Os casos omissos no Presente Edital serão resolvidos pela Equipe de Pregão
desta Casa de Leis;
18.3. Para o presente certame não serão necessários garantias (Art. 55, VI);
18.4. Fazem parte deste Edital:
 Termo de Referência (Anexo I);
 Modelo de Proposta (Anexo II);
 Declaração que não emprega menores de dezoito anos (Anexo III);
 Declaração de Conhecimento das Obrigações (Anexo IV);
 Minuta da Ata Registro de Preço (Anexo V);
 Declaração de Porte da Empresa (Anexo VI);
 Modelo de Atestado de Capacidade Técnica (Anexo VII).
19.
DOMICILIO E FORO
19.1. O domicílio do foro será para todos os efeitos legais o da comarca de
Cáceres-MT, onde serão julgadas as questões judiciais decorrentes do contrato e/ou Ata
Registro de Preços firmado com a empresa vencedora desta Licitação, renunciando-se a
outro por mais privilegiado que seja ou pareça.
Cáceres-MT, 19 de julho de 2019
Charles Finney Dalbem Barbosa
Pregoeiro Oficial
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TERMO DE REFERÊNCIA
1.
DO OBJETO
1.1.
Constitui objeto do presente termo, o Registro de Preços para futura e
eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de Materiais de Gêneros
Alimentícios, Artigos de Higiene, Artigos, Utensílios e Utilidades, Equipamentos e
Materiais para Limpeza, Dedetização e Esterilização de uso Doméstico, Vestuário,
Equipamentos Individuais e Insígnias e Equipamentos Para Refeitório Copa, Cozinha e
equipamentos de proteção para os servidores de serviços gerais.
2. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO E QUANTITATIVOS
2.1.
O objeto do presente Termo de Referência apresenta a seguinte descrição
detalhada e os seguintes quantitativos, conforme tabela abaixo:
ALIMENTOS
I
CÓD.
T
TCE/
E
MT
M

1

2

14119
5-0

34517
5-5

DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO
AÇÚCAR - OBTIDO DA CANA
DE ACUCAR, TIPO CRISTAL,
COM ASPECTO COR, CHEIRO
PROPRIOS, SABOR DOCE, COM
TEOR DE SACAROSE MINIMO
DE 99,3%P/P E UMIDADE
MAXIMA DE 0,3%P/P, SEM
FERMENTAÇÃO, ISENTO DE
SUJIDADES,
PARASITAS,
MATERIAIS
TERROSOS
E
DETRITOS
ANIMAIS
OU
VEGETAIS, ACONDICIONADO
EM SACO PLASTICO ATOXICO,
CONTENDO 2KG DO PRODUTO
CAFE - TIPO TRADICIONAL,
EM PO HOMOGENEO TORRADO
E MOIDO, COM CHEIRO,
SABOR, APARENCIA
CARACTERISTICOS, NOTA
MINIMA NAO INFERIOR A 4,5
NA ESCALA SENSORIAL DE 0 A
10, COM CERTIFICADO DE
PUREZA ABIC, EMBALADO A
VACUO COM DUPLA
EMBALAGEM INDIVIDUAL

QT
D

UND.

UNT

VL.
TOTAL

400

PACO
TE
2 KG

R$ 3,66

R$
1.464,00

500

PACO
TE
500G

R$ 7,65

R$
3.825,00
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(TIPO TIJOLINHO), CONTENDO
PRAZO DE VALIDADE MINIMO
DE 12 MESES.

3

4

5

6

CHA
ERVA
MATE
QUEIMADO, CONSTITUIDO DE
FOLHAS
NOVAS,
DE
ESPECIMES
VEGETAIS
GENUINOS
DESSECADOS,
TOSTADOS E PARTIDOS, DE
COR
PARDACENTA,
COM
61725ASPECTO COR, CHEIRO E
3
SABOR PROPRIOS, ISENTO DE
SUJIDADES,
PARASITAS
E
LARVAS, ACONDICIONADO EM
EMBALAGEM
A
GRANEL,
EMBALADO EM CAIXA PAPEL
CARTAO.

25248
9-9

SUCO
CONCENTRADO
SABOR DE CAJU, BENZOATO
DE
SODIO
E
OUTRAS
SUBSTANCIAS
PERMITIDAS,
INTEGRAL, SEM AGUA, SEM
ACUCAR, FRUTAS FRESCAS E
SELECIONADAS,
ACONDICIONADO
EM
GARRAFA COM 500 ML

SUCO
CONCENTRADO
SABOR
DE
MARACUJA,
BENZOATO DE SODIO E
OUTRAS
SUBSTANCIAS
3550-5 PERMITIDAS, INTEGRAL, SEM
AGUA,SEM ACUCAR, FRUTAS
FRESCAS E SELECIONADAS,
ACONDICIONADO
EM
GARRAFA PET 500 Ml.
SUCO
CONCENTRADO
SABOR DE UVA, BENZOATO
DE
SÓDIO
E
OUTRAS
00017 SUBSTANCIAS PERMITIDAS,
102
INTEGRAL, SEM AGUA, SEM
ACUCAR, FRUTAS FRESCAS
E SELECIONADAS

R$
2.391,00

300

CAIX
A
250G

R$ 7,97

200

GARR
AFA
500
ML

R$ 2,76

R$ 552,00

200

GARR
AFA
500
ML

R$ 6,25

R$
1.250,00

200

GARR
AFA
500
ML

R$ 6,18

R$
1.236,00
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7

34490
6-8

MISTURA CAFE COM LEITE TIPO
CAPUCCINO,
CONTENDO: LEITE EM PO,
CAFE SOLÚVEL, CHOCOLATE
EM PO, CANELA, COM 400 G.

200

EMB
ALAG
EM
400G

R$
24,37

VALOR TOTAL

15.592,00

ARTIGOS DE HIGIENE
CÓDI
IT
GO
QT
E
DESCRIÇÃO
TCED
M
MT
PAPEL HIGIENICO DE ALTA
QUALIDADE - FOLHA DUPLA,
DE
ALTA
QUALIDADE,
PICOTADO, SOMENTE NA COR
BRANCA, MEDINDO 300M X 10
CM, SEM FRAGANCIA, SEM
275149 RELEVO,
RESISTENTE
E
8
150
-6
HIDROSSOLUVEL, COMPOSTO
DE 100% FIBRAS NATURAIS,
UTILIZANDO FIBRAS VIRGENS,
TUBETE MEDINDO 10 CM.
EMBALAGEM
COM
04
UNIDADES.

9

PAPEL TOALHA - CREPADO,
INTERFOLHADO COM 02
000722 DOBRAS, NO TAMANHO 22 X 19
8
CM, ABSORCAO MAXIMA, NA
COR BRANCA. 100% CELULOSE.
PREMIUM.

UND.

VR.
UNT.

VR.
TOTAL

PACO
TE 8 R$ 43,50
UNID

R$
6.525,00

FARD
O 1000
100
R$ 12,46
FOLH
A

R$
1.246,00

7.771,00

VALOR TOTAL
ARTIGOS, UTENSÍLIOS E UTILIDADES
CÓDI
IT
GO
E
DESCRIÇÃO
TCEM
MT
FLANELA - 100% ALGODAO,
125601
10
MEDINDO 38X58CM, NA COR
-7
LARANJA.

R$
4.874,00

QT
D.

UND.

VR.
UNT.

VR.
TOTAL

50

UNID
ADE

R$ 3,29

R$ 164,50
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FLANELA - EM MICROFIBRA,
11 323835
MEDINDO (30X 30) CM. KIT COM
-0
10 UNIDADES
GUARDANAPO - DE PAPEL,
FOLHA SIMPLES MACIA DE
304513 PRIMEIRA QUALIDADE,
12
-7
MEDINDO (30 X 30) CM, NA COR
BRANCA,
PANO DE COPA E COZINHA EM 100% ALGODÃO, MEDINDO
388385 30 X 50 CM, NA COR BRANCA,
13
-0
LISO, PARA USO EM COPA E
COZINHA.
RECIPIENTE PARA LIXO - EM
INOX, NO FORMATO
CILINDRICO, CAPACIDADE
356173 PARA 12 LITROS, MEDINDO 20
14
-9
X 30CM OU SUPERIOR, COM
TAMPA EM INOX, COM PEDAL E
BALDE INTERNO.
PANO DE LIMPEZA - DO TIPO
PANO PARA CHAO DE USO
000181
15
DIARIO, 100% ALGODAO
66
ALVEJADO, MEDINDO 50 X 70.

30

UNID
R$ 30,00
ADE

R$ 900,00

50

PACO
TE 50
UNID
ADES

R$ 3,94

R$ 197,00

50

UNID
ADE

R$ 3,47

R$ 173,50

5

UNID
ADE

R$
119,50

R$ 597,50

50

UNID
ADE

R$ 5,00

R$ 250,00

UNID
ADE

R$ 7,25

R$ 725,00

PANO DE LIMPEZA - DO TIPO
000201 PANO PARA CHAO DE USO
16
100
9
DIARIO, MEDINDO 60 x 90 CM.
VALOR TOTAL

3.007,50

EQUIPAMENTOS E MATERIAS PARA LIMPEZA, DEDETIZAÇÃO E
ESTERILIZAÇÃO DE USO DOMESTICO
CÓDI
IT
GO
QT
VR.
VR.
E
DESCRIÇÃO
UND.
TCED.
UNT.
TOTAL
M
MT
17 272670 AGUA SANITARIA - SOLUCAO 150 FRAS R$ 3,55 R$ 532,50
-0
AQUOSA PRINCIPIO ATIVO:
CO 1L
HIPOCLORITO
DE
SODIO.
PRODUTO COM REGISTRO NO
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MINISTERIO
DA
SAUDE,
HIPOCLORITO
DE
SODIO,
HIDROXIDO DE SODIO E AGUA,
TEOR ATIVO ENTRE 2% E 2,5%
P/P.
CERA LIQUIDA PARA PISO
IMPERMEABILIZANTE,
POLIMENTAVEL, A BASE DE
CARNAUBA,
RESINA
ACRILICA, INDICADAS PARA
TODOS OS TIPOS DE PISO, NA
402920 COR
INCOLOR,
18
-8
ACONDICIONADO
EM
EMBALADAS PLASTICAS DE 5
LITROS, COM REGISTRO NO
PRODUTO FABRICADO SOB
AUTORIZACAO DA ANVISAMINISTERIO DA SAUDE.

20

FRAS
R$ 16,09
CO 5L

DESINFETANTE - AGENTE
DESINFETANTE QUE ELIMINA
GERMES
E
BACTERIAS,
ALQUIL
BENZENO,
SULFONATO
DE
SODIO,
305321
FRAS
19
COADJUVANTES,
200
-0
CO 5L
SEQUESTRANTE, COMPOSICAO
AROMATICA FRAGANCIA E
AGUA, ACONDICIONADO DE
FORMA ADEQUADA.
20 132326 DETERGENTE
LIQUIDO
- 100
-1
PRINCIPIO
ATIVO
LINEAR
ALQUILBENZENO,
SULFONATO
DE
SODIO,
COMPOSICAO
BASICA
TENSOATIVOS:
ANIONICOS,
NAO
IONICOS,
COADJUVANTES,
PRESERVANTES,
SEQUESTRANTE, ESPESSANTE,
FRAGANCIAS
E
OUTRAS
SUBSTANCIAS
QUIMICAS
PERMITIDAS. TEOR DE ATIVOS
MINIMO DE 8,0%, PH=6,0-9,0,
SOLUCAO 1%P/P, COMPOSICAO

FRAS
CO
500
ML

R$ 321,80

R$
14,90

R$ 2.980

R$ 2,21

R$ 221,00
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AROMATICA NEUTRO.
LA DE ACO - COMPOSTO DE
ACO
CARBONO,
ACONDICIONADO EM SACO
181181
21
PLASTICO, EMBALADO EM
-9
PACOTE DE 60 G CONTENDO
08 UNIDADES.

20

LIMPA
MOVEIS
TIPO:
EMULSAO AQUOSA CREMOSA,
PARA
LIMPEZA
E
CONSERVACAO DE MOVEIS,
COMPOSTO A BASE DE CERA
252508
22
NATURAL
E
SINTETICA, 100
-9
SILICONE,
SOLVENTE
MINERAL
E
VEGETAL,
CONSERVANTE
E
AROMATIZANTE,
EM
EMBALAGEM PLASTICA.
LIMPA VIDRO - PRINCIPIO
ATIVO BUTIL ETIL ETERTRIPOLIFOSFATO DE SODIO
INGRIDIENTE ATIVO ETANOL
14%, COMPOSICAO BASICA
192250 BUTIL,
ETIL,
ETER23
50
-5
TRIPOLIFOSFATO,
COM
VALIDADE ATE 12 MESES, COR
AZUL, ACONDICIONADO EM
EMBALAGEM PLASTICA COM
500 ML, COM GATILHO.
LIMPADOR
MULTIUSO
DOMÉSTICO
LIQUIDO,
COMPOSTO
DE
ALQUILBENZENO SULFONATO
DE SODIO, TENSOATIVO NAO
129856
24
IONICO,
ALCALINIZANTE,
-9
SEQUESTRANTE,
ETER
GLICOLICO,
ALCOOL,
PERFUME E AGUA, EMBALADO
EM FRASCO PLASTICO.
25 000122 PA DE LIXO - PA PLASTICA
99
COLETORA DE LIXO, COM
CABO DE MADEIRA LONGO

50

4

PACO
TE 8
UNID
ADES

R$ 1,74

R$ 34,80

FRAS
CO
500
ML

R$ 4,84

R$ 484,00

FRAS
CO
500
ML

R$ 6,92

R$ 346,00

FRAS
CO
500
ML

R$ 4,65

R$ 232,50

UNID R$ 12,77
ADE

R$ 51,08
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(APROXIMADAMENTE 80 CM),
CONTENDO
IDENTIFICACAO
DO PRODUTO, MARCA DO
FABRICANTE.
TAMANHO
MEDIO.
RODO - CABO REVESTIDO EM
PLASTICO, BASE MEDINDO 40
166535 CM, BASE DE PLASTICO, COM
26
-9
DUAS
LAMINAS
DE
BORRACHA.
RODO - RODO CORPO DE
PLASTICO 60 CM, CONTENDO
DUAS TIRAS DE BORRACHA,
132634
27
CABO ARREDONDADO DE
-1
MADEIRA REVESTIDA, COM
1,20 M DE COMPRIMENTO.
RODO - COM CABO DE
000202 MADEIRA E ESPUMA DUPLA
28
2
PARA CERA.
SABAO ALVEJANTE - EM PO,
PARA LAVAGEM E LIMPEZA
GERAL, COMPOSICAO MINIMA
DE TENSOATIVO ENZIMAS,
AGUA,
PERFUME,
TAMPONANTES,
359540 COADJUVANTES, SINERGISTA,
29
-4
BRANQUEADOR
OTICO
E
CORANTE, BIODEGRADAVEL,
COLORACAO
AZULADA,
ACONDICIONADO
EM
EMBALAGEM DO TIPO CAIXA
COM 1KG.
VARAL TIPO SANFONA - EM
225056 ALUMÍNIO,
DE
PAREDE,
30
-0
MEDINDO 100 CM,
31 133206 VASSOURA - DE CERDA DE
-6
PALHA (TIPO CAIPIRA), CABO
DE MADEIRA, MEDIDA DA
BASE 30 CM, COM BASE DE
ARAME OU FIO.

10

UNID
ADE

R$6,70

15

UNID
ADE

R$
11,19

10

UNID
R$ 10,25
ADE

R$ 102,50

20

CAIX
A1
KG

R$ 189,00

2

UNID
ADE

20

R$ 9,45

R$
104,45

UNID R$ 22,22
ADE

R$ 67,00

R$
167,85

R$ 208,90
R$ 444,40
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VASSOURA - DE CERDAS DE
NYLON TIPO LEQUE, COM
CABO
EM
MADEIRA
REVESTIDO EM PLÁSTICO,
349987
32
COM 1,20M DE COMPRIMENTO,
-1
MEDIDA DA BASE 25 CM, BASE
REVESTIDA EM PLÁSTICO
RIGIDO.
VASSOURA - PARA VASO
SANITÁRIO, COM CABO E
ESTRUTURA EM PLÁSTICO
295602 MACICO,
COM
CERDAS
33
-0
FIRMES DE NYLON, FORMATO
ARREDONDADO
E
COM
SUPORTE.

20

UNID
ADE

R$ 7,19

R$ 143,80

20

UNID
ADE

R$
6,93

R$ 138,60

SACO PARA LIXO DOMESTICO
- DE POLIETILENO, COM
PACO
CAPACIDADE DE 15 LITROS,
TE
130540 MEDINDO LARG.39 CM, NA 100
34
20
R$11,73
-4
COR PRETA, NBR 9190, NBR 0
UNID
9191.
PACOTE
COM
20
ADES
UNIDADES
SACO PARA LIXO DOMESTICO
- DE PLÁSTICO REFORÇADO
EM
POLIETILENO,
COM
CAPACIDADE
DE
ARMAZENAMENTO DE 100
426714
35
LITROS, NA COR PRETA,
-1
SUPORTANDO SUSPENDER 20
KG, OBEDECER AS NORMAS
NBR 9190 E NBR 9191.
PACOTE COM 100 UNIDADES.

50

PACO
TE
com
25un

VALOR TOTAL

R$
15,50

R$
1.1730,00

R$ 775,00

R$ 19.170,73

EQUIPAMENTOS PARA REFEITÓRIO, COPA E COZINHA
CÓDI
IT
GO
E
TCENS
MT

DESCRIÇÃO

QT
D.

UND.

VR.
UNT.

VR.
TOTAL
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ACENDEDOR – PALITO DE
FOSFORO EXTRA LONGO, EM
261518
36
MADEIRA. CAIXA COM 50
-5
UNIDADES
BANDEJA – DE INOX, 30 CM,
161151
37
REDONDA, SEM ALCA.
-8
BANDEJA – DE INOX,
MEDINDO 40 CM, NO
185276
38
FORMATO RETANGULAR,
-0
COM ALCA, COR PRATA, LISA.

39

CANECAS – DE ALUMINIO,
COM CAPACIDADE PARA 4
00012
LITROS, COM ALCA
12
REFORÇADA.

CANECAS – DE ALUMINIO,
33749- CAPACIDADE PARA 2 L, COM
40
8
ALCA.
FORMA – PLASTICO, PARA
244454
41
GELO, RETANGULAR.
-2
COLHER – COLHER EM ACO
243148 INOX, PARA SERVIR, CABO
42
SEM DECORACAO. CABO
-3
LONGO.
COADOR – DE ALGODÃO,
FORMATO CONICO, COM CABO
394251 DE MADEIRA, NA COR
43
-1
BRANCA, CAPACIDADE PARA
02 LITROS, PARA CAFÉ.
CONJUNTO DE COPO –
CONJUNTO DE COPO, PARA
129790 AGUA, COM 6 UNIDADES, DE
44
-2
VIDRO COM 475 ML CADA,
FUME.
45 219015 COPO DESCARTAVEL – DE
-0
POLIETILENO, PARA
LIQUIDOS, COM CAPACIDADE

10

CAIX
A
50
UNID
ADES

R$ 4,10

R$ 41,00

2

UNID
R$ 28,66
ADE

R$ 57,32

5

UNID
R$ 73,90
ADE

R$ 369,50

4

UNID
R$ 43,00
ADE

R$ 172,00

2

UNID
R$ 19,00
ADE

15

UNID
R$ 12,22 R$ 183,30
ADE

5

UNID
ADE

24

UNID
ADE

8

10

R$ 38,00

R$ 6,85

R$ 34,25

R$ 7,80

R$ 187,20

CONJ
R$ 42,71
UNTO

R$ 341,68

CAIX R$ 97,88
A C/
25

R$ 978,80
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DE 200 ML, ACONDICIONADO
EM CAIXA COM 25
EMBALAGEM COM 100 COPOS,
DE ACORDO COM A NBR 14865.
ESCORREDOR DE PRATO –
EM INOX, MEDINDO 80 X 60
CM, COM COMPARTIMENTO
PARA ESCORRER PRATOS,
198315
46
CAP. 16 PRATOS, COM
-6
COMPARTIMENTO PARA
TALHERES, BASE FIXA COM
PES DE BORRACHA.
JARRA – EM PLÁSTICO,
CAPACIDADE PARA 4 LITROS,
COM DIÂMETRO DE 19 CM,
374026
47
ALTURA DE 26 CM,
-9
TRANSPARENTE, COM TAMPA
E COM ALCA.
JARRA – DE VIDRO,
CAPACIDADE DE 2 LITROS,
181416
48
TRANSPARENTE, COM TAMPA,
-8
ALCA E BICO.
BALDE – PLASTICO EM
MATERIAL VIRGEM DE
PRIMEIRA QUALIDADE,
381948
49
RESISTENTE, COM
-5
CAPACIDADE PARA 20
LITROS, COM ALCA.
VALOR TOTAL

EMBA
LAGE
NS

1

UNID
ADE

R$
104,05

4

UNID
R$ 17,45
ADE

R$ 69,80

8

UNID
R$ 35,36
ADE

R$ 282,88

10

UNID
ADE

R$ 139,50

R$13,95

R$104,05

R$ 2.999,28

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
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IT
E
M

CÓDI
GO
TCEMT

VR.
UNT.

VR.
TOTAL

R$ 13,13

R$ 131,30

R$ 14,98

R$ 74,90

30

R$ 8,80

R$
264,00

50

R$ 14,76

R$ 738,00

UN

3

R$ 12,47

55 409499 BOTA
DE
PROTECAO
- UN
-9
MATERIAL
POLIMERICO
TERMOPLASTICO
IMPERMEAVEL
EMBORRACHADO,
SEM
REVESTIMENTO,
TAMANHO
37, 40, E 42, SOLADO COM
DESENHO ANTIDERRAPANTE
DE
FÁCIL
LIMPEZA
E
HIGIENIZAÇÃO, ANATÔMICO/
ERGONÔMICO,
EMBORRACHADO,
CANO
CURTO , NA COR PRETA OU
BRANCA,
POSSUIR
CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

6

R$ 33,87

DESCRIÇÃO

UN
D.

AVENTAL PLÁSTICO – EM PVC,
IMPERMEÁVEL COM FORRO,
50 427890 TAMANHO
ÚNICO,
EM UN
-9
EMBALAGEM INDIVIDUAL
CAI
TOUCA – ALGODAO, PADRAO,
80008XA
51
SERVICO DE COPA.
2
100
UN.
LUVA PARA LIMPEZA – EM
LATEX, TAMANHO M, G E GG,
PALMA
ANTIDERRAPANTE,
INTERIOR LISO, SEM FORRO,
223516
52
COM
RESISTENCIA
A PAR
-1
ABRASÃO, AO CORTE POR
LÂMINA, RESISTÊNCIA AO
RASGAMENTO,
E
A
PERFURAÇÃO.
MASCARA FACIAL – EM TNT,
DESCARTAVEL, ANATOMICO,
260931 SEM REBARBAS COM PREGAS PAC
53
-2
E TIRAS LATERAIS. PACOTES OTE
DE 100 UNIDADES
54

OCULOS DE PROTECAO 144659
ACRILICO, PADRAO.
-2

QTD.

10

5

R$ 37,41
R$ 203,22
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IT
E
M

CÓDI
GO
TCEMT

UN
D.

DESCRIÇÃO
DE
EQUIPAMENTO
PROTEÇÃO INDIVIDUAL.

QTD.

VR.
UNT.

VR.
TOTAL

DE

CAVALETE
–
PARA
SINALIZAÇÃO
COM
ESTRUTURA PLÁSTICA. COR
DO
CAVALETE
PARA
SINALIZAÇÃO:
AMARELO
COMPRIMENTO
DO
CAVALETE
PARA
000266
56
SINALIZAÇÃO ABERTO: 45,0 UN
54
MM LARGURA DO CAVALETE
PARA SINALIZAÇÃO: 30,0 MM
ALTURA DO CAVALETE PARA
SINALIZAÇÃO ABERTO: 58,0
MM ALTURA DO CAVALETE
PARA
SINALIZAÇÃO
FECHADO: 62,00
BALDE
ESPREMEDOR
–
5711057
PLÁSTICO, 50 L, RODÍZIOS,
5
UN
ALVANCAS E ALCA.
ESFREGÃO – DE ALGODÃO,
ÚMIDO COMPLETO, COM 340
182118
58
GRAMAS E PONTA DOBRADA,
-0
UN
NA COR BRANCA, CABO DE
ALUMÍNIO COM MANOPLA
MEDINDO 1,30 CM E PINCA.
REFIL ESFREGÃO – NA COR
BRANCA, ÚMIDO, EM
187468
59
ALGODÃO COM 340 GRAMAS,
UN
-3
PONTA DOBRADA.
60 389237 CARRO DE LIMPEZA – CARRO UN
-9
FUNCIONAL COM SUPORTE EM
POLIETILENO E ESTRUTURA
TUBULAR DE ALUMÍNIO, COM
03 PRATELEIRAS, 01 SACO EM
VINIL AMARELO COM TAMPA
E ZÍPER PARA COLETA DE
RESÍDUOS, COM 04 RODAS,

4

R$ 48,00

R$ 192,00

3

R$214,5
0

R$ 643,50

15

R$ 26,71

R$ 400,65

200

R$ 19,14

R$
3.828,00

2

R$
692,33

R$
1384,66
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IT
E
M

CÓDI
GO
TCEMT

DESCRIÇÃO

UN
D.

QTD.

VR.
UNT.

VR.
TOTAL

CAPACIDADE DE 90 LITROS,
PESO APROXIMADO 18 KG,
MEDINDO 116 X 57 X 100 CM
(COMPRIMENTO X LARGURA X
ALTURA),
ACOMPANHA
SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA
BALDE ESPREMEDOR
R$
7.897,64

Valor total

LAMPADAS PARA ILUMINAÇÃO DE AMBIENTE E APARELHOS DE
ILUMINAÇÃO
IT
COD.
E
TCE
NS

DESCRIÇÃO

Q
T
D.

LAMPADA - LAMPADA LED
TUBULAR,
120CM,
18W,
SOQUETE
COMUM
(G13),
000686 BIVOLT, COR DA LUZ- BRANCO
61
30
3
FRIO 6500K, LAMPADA LUZ DO
DIA, FLUXO LUMINOSO DE
1585 LM NO MÍNIMO.
LAMPADA - TUBULAR LED 9W TENSÃO: 110 – 240V, BASE:
G13 - VIDA UTIL: 30.000 H000199 FLUXO LUMINOSO: 750 LM 62
30
17
ANGULO DE ABERTURA: 320º TEMP. DE COR: 6500K BRANCO
FRIO - TAMANHO: 60CM
LUMINÁRIA - PLAFON LED
QUADRADO
DE
EMBUTIR,
000276
63
TETO,
18W,
COMPRIMENTO 60
94
225MM, LARGURA .
VALOR TOTAL

UND.

VR.
UNT.

VR.
TOTAL

UN

R$ 33,36

R$
1.000,80

UN

UN

R$ 17,18

R$43,31

R$ 515,40

R$
2.598,60
R$
4.114,80
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IT
COD.
E
TCE
NS

DESCRIÇÃO

Q
T
D.

VALOR GLOBAL

UND.

VR.
UNT.

VR.
TOTAL
R$
60.552,95

3. JUSTIFICATIVA
3.1. A presente contratação objetiva suprir as necessidades da Câmara Municipal de
Cáceres, pelo período de 1 (um) ano, de materiais / produtos de consumo, copa, cozinha
e diversos.
3.2. O presente Registro de Preços enquadra-se nas hipóteses de conveniência de
aquisição de materiais/produtos com previsão de entregas parceladas, conforme disposto
no art. 3º, incisos I, II do Decreto 7.892, de 2.013.
4. DA AMOSTRA
4.1. Poderá ser exigido do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, a
critério da Administração, que apresente amostra do produto para a verificação da
compatibilidade com as especificações deste Termo de Referência e consequente
aceitação da proposta, no local e no prazo indicados no edital.
4.1.1. As amostras deverão estar devidamente identificadas com o nome do licitante,
conter os respectivos prospectos e manuais, se for o caso, e dispor na embalagem de
informações quanto às suas características, tais como: data de fabricação, prazo de
validade, quantidade do produto, sua marca, número de referência, código do produto e
modelo.
4.1.2. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como
protótipos, podendo ser manuseados, desmontados ou instalados pela equipe técnica
responsável pela análise, bem como conectados a equipamentos e submetidos aos testes
necessários.
4.1.3. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as
condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais
impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o
caso.
4.2. Serão desclassificados os licitantes que não atenderem ao disposto no subitem
5.1.
5. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
5.1. Os bens ofertados deverão, quando for o caso:
5.1.1. Ser constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico,
biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;
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5.1.2. Ser certificados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto
ambiental em relação aos seus similares;
5.1.3. Ser preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada,
com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a
máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;
5.1.4. Ser livres de substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);
5.2. A comprovação do disposto no item 6.1 poderá ser feita mediante apresentação de
certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por
qualquer outro meio de prova que ateste que o produto fornecido cumpre com as
exigências do edital.
6. DA MARGEM DE PREFERÊNCIA
6.1. Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada
preferência, sucessivamente, aos produtos:
6.1.1. Produzidos no país;
6.1.2. Produzidos por empresas brasileiras; e
6.1.3. Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no país.
6.2. Os itens a serem adquiridos no presente procedimento não se encaixam nos critérios
de margem de preferência dispostos nas demais normas vigentes específicas de
determinados produtos ou serviços.
7. ENQUADRAMENTO
7.1. Aquisição a ser contratado enquadra-se na classificação de bens comuns, nos
termos da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de
2005.
7.2. A aquisição parcelada não gera vínculo empregatício entre os empregados da
Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinação direta.
8. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
8.1. O prazo de entrega é de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do
recebimento da Nota de Empenho;
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8.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias úteis, pelo (a)
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Contrato/Ata, para efeito de
posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste
Termo de Referência e na proposta;
8.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
substituídos no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da notificação da contratada, às
suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;
8.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitação mediante termo de aceite definitivo;
8.5. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo;
8.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato/ata registro de
preços .
8.7. A entrega dos materiais deverá ser efetuada em dias úteis em horário de expediente
da Câmara Municipal, qual seja, das 07:00 as 13:00 horas, no seguinte endereço: Rua
Coronel José Dulce, esquina com a Rua General Osório, S/N, Centro – Cáceres/MT,
CEP – 78.200-000.
9. PRAZO DE VALIDADE DO MATERIAL
9.1. O prazo de garantia mínimo do material não deverá ser inferior a 12 meses ou o
estabelecido pelo fabricante contra defeitos de fabricação, incluindo eventuais avarias
durante o transporte até o local da entrega, montagem ou instalação, mesmo após sua
aceitação pela Unidade gestora da presente aquisição.
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
10.1. São obrigações da Contratante:
10.1.1. Receber os objetos no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus
anexos;
10.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos,
recebidos provisoriamente com as especificações constantes deste Termo de
Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
Rua Coronel José Dulce, esquina com Rua General Osório, S/N, CENTRO, CÁCERES-MT
CEP: 78200-000 - Fone: (65) 3223-1707 - Site: https://www.caceres.mt.leg.br/
33

ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

10.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado
ou corrigido;
10.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada,
através de comissão/servidor especialmente designado;
10.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
10.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de
Contrato/Ata Registro de Preços, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
10.3. Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior
a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em
Ata.
11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
11.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e
sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes
da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
11.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações,
prazo e local constantes neste Termo de referência, acompanhado da respectiva nota
fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo,
procedência e prazo de garantia ou validade;
11.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com
os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de
1990);
11.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, o objeto com avarias ou defeitos;
11.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação;
11.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato/ata registro de preços, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
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qualificação exigidas na licitação;
11.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato/ata
registro de preços.
12. DA SUBCONTRATAÇÃO
12.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
13. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
13.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de
habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e
condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a
anuência expressa da Administração (contratante) à continuidade do contrato.
14. CONTROLE DA EXECUÇÃO
14.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à
regularização de falhas ou defeitos observados.
14.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados
pela autoridade competente.
14.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato/ata registro de preços, indicando dia, mês e
ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que
for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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15.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº
10.520, de 2002, a Contratada que:
15.1.1. Deixar de executar total ou parcialmente qualquer uma das obrigações
assumidas em decorrência da contratação;
15.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
15.1.3. Fraudar na execução do contrato/ata registro de preços;
15.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
15.1.5. Cometer fraude fiscal;
15.1.6. Não mantiver a proposta.
15.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
15.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem
prejuízos significativos para a Contratante;
15.3. Multa moratória de 0,5% (cinco décimos de um por cento) por uma quinzena
de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 60
(sessenta) dias;
15.3.1. Multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/
ata registro de preços, no caso de inexecução total do objeto;
15.3.2. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual
do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
15.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;
15.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos
causados;
15.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de
1993, as empresas ou profissionais que:
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15.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
15.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
15.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
15.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a
Lei nº 9.784, de 1999.
15.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
16. CRITÉRIO PARA JULGAMENTO
16.1. O critério adotado para julgamento das propostas será do tipo menor preço por
item.
17. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
17.1. As despesas deste processo correrão com recursos próprios da Câmara Municipal
de Cáceres, na seguinte dotação: 01.031.1001.2001.0000 3.3.90.30.00
18. DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

18.1. O pagamento do objeto deste Termo de Referência se dará no prazo de até 30
(dias) contados do recebimento definitivo do objeto.
19. ELABORADOR DO TERMO DE REFERÊNCIA
________________________________________
EMANUELLE EVELLINN DOS PASSOS ANICETO
Diretora da Secretaria de Aquisição, Licitação, Contrato e Patrimônio
20. APROVADO POR
20.1. Aprovo o presente Termo de Referência em conformidade com o Art. 7º,
parágrafo 2º, inciso I, da Lei de Licitações e Contratos.
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Cáceres-MT, 27 de junho de 2019.
______________________________________
RUBENS MACEDO
Presidente da Câmara Municipal de Cáceres
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ANEXO II

MODELO DA PROPOSTA
A COMISSÃO DE PREGÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT
PROCESSO LICITATÓRIO N° 009/2019
PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2019

IT
E
M

CÓDI
GO
TCEMT

DESCRIÇÃO

QT
D

UND.

VR.
UNT.

VR.
TOTAL

VALOR TOTAL
Valor Total: _____________(valor por extenso)
b) Validade da Proposta: 60 dias
c) Prazo de disponibilidade: conforme edital.
d) PREÇO UNITÁRIO E TOTAL expressos em reais por algarismos e/ou por extenso,
fracionados até o limite dos centavos (duas casas decimais após a vírgula) tanto para
preços unitários quanto para os totais sem previsão inflacionária . incluindo todos os
custos necessários à execução do objeto, tais como impostos encargos trabalhistas,
previdenciários e comerciais, emolumentos, taxas, seguros, deslocamentos de pessoal e
quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o custo (direto ou
indireto) deste Edital.
e) Inserir no sistema eletrônico e entregar junto com a proposta o catálogo ou
manual em português, relativos aos itens ofertados com foto, descrição detalhada do
modelo/marca, características, especificações técnicas e outras informações que
possibilitem a avaliação ou ficha técnica do produto, quando for o caso.
..........................., .........de ................................de 2019.

______________________________
Assinatura do Representante Legal
Carimbo CNPJ

Rua Coronel José Dulce, esquina com Rua General Osório, S/N, CENTRO, CÁCERES-MT
CEP: 78200-000 - Fone: (65) 3223-1707 - Site: https://www.caceres.mt.leg.br/
39

ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

ANEXO III
DECLARAÇÃO EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA – DECRETO FEDERAL
4.358/2002
REF.: EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018

A Empresa.................................................................................., inscrito no CNPJ
n°...................,
por
intermédio
de
seu
representante
legal
o(a)
Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e
do CPF no ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da
Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de
1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos em qualquer trabalho.
( ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

..........................., .........de ................................de 2019.

______________________________
Assinatura do Representante Legal
Carimbo CNPJ
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS OBRIGAÇÕES

A empresa ________________(razão social)_______________, inscrita no
CNPJ sob o número ________________________, em atenção ao edital de PREGÃO
ELETRÔNICO N° 002/2019, DECLARA:
a) ter tomado conhecimento de todas as informações e das condições para o perfeito
cumprimento das obrigações objeto da licitação, seja por meio da análise e exame da
documentação integrante do edital, seja por meio de informações obtidas no órgão licitador.
b) que o preço ofertado contempla todas as obrigações decorrentes desse
conhecimento, e que visitou os locais de prestação, tendo perfeito conhecimento das
condições para sua execução.
c) estar de acordo com todas as condições mencionadas na Proposta Comercial,
constantes do edital e minuta do contrato/ ata registro de preços .
d) que nenhum de seus dirigentes, gerentes, acionistas ou detentores de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto, ou controlador, responsáveis técnicos ou
eventuais subcontratados são servidores do órgão licitador.
e) que aceita integralmente os termos e as condições da presente licitação, bem
como as disposições contidas na Lei № 8.666/1993, suas alterações e demais disposições
legais.
f) não ser servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela
licitação.
____________________, ____ de ____________________ de 2018.

______________________________
Assinatura do Representante Legal
Carimbo CNPJ
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ANEXO V
MINUTA DA ATA REGISTRO DE PREÇOS N° _______/2019

PREGÃO ELETRÔNICO N° XXX/2019
PROCESSO LICITATÓRIO N° XXX/2019
Pelo presente instrumento a CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE
MATO GROSSO, doravante denominada GERENCIADOR, neste ato representada
pelo Presidente RUBENS MACEDO, RESOLVE registar os preços da empresa
___________, (qualificação completa), doravante denominada DENTENTORA, de
acordo com a classificação por ela alcançada no certame em epígrafe, visando o
fornecimento de _____________________________, conforme quantidades estimadas
e valores constantes na Cláusula Quarta abaixo, atendendo as condições previstas no
Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº XXX/2019 e nesta Ata de
Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº 10.520/02 e
Lei nº 8.666/93 e suas alterações, no que couber, ao Decreto Estadual nº 7.217/2006,
Decreto Federal 7.892/13, Decreto Municipal 157/2019 e em conformidade com as
disposições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO DA LICITAÇÃO
1.1. Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no
fornecimento de materiais de gêneros alimentícios, artigos de higiene, artigos, utensílios
e utilidades, equipamentos e materiais para limpeza, dedetização e esterilização de uso
doméstico, vestuário, equipamentos individuais e insígnias e equipamentos para
refeitório copa, cozinha e equipamentos de proteção para os servidores de serviços
gerais.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA LICITAÇÃO
2.1. Para registrar os preços do objeto desta Ata foi realizado procedimento licitatório
na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº XXX/2019, com
fundamento nas Leis nº 10.520/02, nº 8.666/93 e alterações e Decreto 7.892/13, Decreto
Municipal 157/2019, conforme autorização da Autoridade Competente, disposta nos
autos do processo licitatório nº XXX/2019.
CLÁUSULA TERCEIRA: DA FORMA DE EXECUÇÃO
3.1. A Detentora do registro deverá realizar a entrega dos produtos para atender as
necessidades desta Casa no seguinte endereço: Rua Coronel José Dulce, esq. Rua
General Osório, S/N, Centro, Cáceres-MT, CEP: 78200-000, conforme especificado no
Termo de Referência.
3.2. O objeto deste instrumento deverá ser executado em estrita observância ao Edital
de Licitação Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº XXX/2019 e seus anexos.
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CLÁUSULA QUARTA: DAS ESPECIFICAÇÕES E DOS PREÇOS
PRATICADOS
4.1. Descrição, Quantidade e Preços Praticados:
Detentora:
CNPJ:
Endereço
Telefones:
Representante Legal:
RG:

Inscrição Estadual:
CEP:

UF:
E-mail:
CPF:
ITENS

ITE
M

DESCRIÇÃ
O

UNIDAD
E

QUANTIDAD
E

MARC
A

VALOR
UNITÁRI
O

VALO
R
TOTA
L

VALOR TOTAL
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA DE
REGISTRO
5.1. Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da Câmara Municipal, por
escrito, em duas vias e entregues mediante recibo.
5.2. Realizar o fornecimento do objeto deste instrumento nos termos estabelecidos no
Edital de Licitação e seus anexos, especialmente os previstos no Termo de Referência.
Em caso de produtos com defeito, a Contratada responsabiliza-se pela troca dos
mesmos, efetuando a permuta no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a partir do
conhecimento do defeito, por meio de expediente do responsável pelo Almoxarifado.
5.3. Não realizar subcontratação total ou parcial dos serviços, sem anuência do Poder
Legislativo. No caso de subcontratação autorizada pela CMC-MT, a Detentora
continuará a responder direta e exclusivamente pelo fornecimento e pelas
responsabilidades legais e contratuais assumidas.
5.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a CMC-MT ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo, relativos à execução da Detentora ou em conexão com
ele, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o fato de haver fiscalização ou
acompanhamento por parte da Contratante.
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5.5. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações, em caso de acidentes de
trabalho com seus empregados, em virtude da execução do presente instrumento ou em
conexão com ele, ainda que ocorridos em dependências da CMC/MT.
5.6. Será de inteira responsabilidade da Detentora quaisquer danos que venham a
ocorrer a CMC ou a terceiros, decorrentes do próprio fornecimento dos produtos.
5.7. A Detentora deverá manter as mesmas condições de habilitação e qualificação
durante toda a entrega dos produtos.
5.8. Cumprir os prazos de entrega, sob pena de aplicação de sanções administrativas;
CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DO GERENCIADOR
6.1. Oferecer todas as informações necessárias para que a Detentora possa executar o
objeto dentro das especificações.
6.2. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados.
6.3. Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização do objeto deste
Instrumento.
6.4. Notificar, por escrito, à Detentora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso
do fornecimento, fixando prazo para sua correção.
6.5. Fiscalizar livremente os serviços, não eximindo a Detentora de total
responsabilidade quanto ao fornecimento dos mesmos.
6.6. Acompanhar o fornecimento, podendo intervir durante a sua execução, para fins de
ajuste ou suspensão da entrega; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, os produtos
fora das especificações desta Ata de Registro de Preço.
CLÁUSULA SÉTIMA: DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
7.1. A Ata de Registro de Preço terá a sua vigência por 12 (doze) meses, contados da
data de sua assinatura.
7.1.1. O prazo para entrega dos produtos, na sede do Poder Legislativo, será de
10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da nota de empenho (via e-mail ou
correios);
7.2. Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro de Preço as situações
referidas nos arts. 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA OITAVA: DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
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8.1. A gerência da Ata de Registro ficará a cargo da Secretaria de Aquisições,
Licitações, Contratos e Patrimônio do Poder Legislativo.
CLÁUSULA NONA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
9.1. A contratante efetuará o pagamento à CONTRATADA, através de crédito em
conta corrente mantida pela CONTRATADA, preferencialmente em até o 30º
(trigésimo) dia, contados a partir da data da apresentação da nota fiscal/fatura
discriminativa acompanhada da correspondente Ordem de Fornecimento, com o
respectivo comprovante, de que o fornecimento foi realizado a contento.
9.2. A nota fiscal deverá ser acompanhada da Certidão de Regularidade Fiscal, na
hipótese do Contratado ser estabelecido em outra unidade da Federação;
9.3. Constatando-se qualquer incorreção na nota fiscal, bem como, qualquer outra
circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo constante no item acima
fluirá a partir da respectiva data de regularização;
9.4. O contratado indicará no corpo da nota fiscal o número do contrato/ata registro de
preços, nome do banco, agência e conta-corrente onde deverá ser feito o pagamento,
que será efetuado via ordem bancária;
9.5. O contratante não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de
cobrança em banco, bem como, os que foram negociados com terceiros por intermédio
da operação de factoring;
9.6. O contratante efetuará o pagamento via ordem bancária, por intermédio do Banco
do Brasil, para o banco discriminado na nota fiscal;
9.7. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças,
serão de responsabilidade do contratado;
9.8. O pagamento efetuado ao contratado não isentará de suas responsabilidades
vinculadas ao fornecimento, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e
garantia;
9.9. Havendo acréscimos dos quantitativos, isto imporá ajustamento no pagamento,
pelos preços unitários constantes da proposta de preços, em face dos acréscimos
realizados;
9.10. Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela CONTRATADA,
não serão geradores de direito a reajustamento de preços.
9.11. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de
liquidação de obrigações, em virtude de penalidades impostas à CONTRATADA, ou
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inadimplência contratual.
9.12. O pagamento somente será efetuado mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
a) Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, expedida pela Secretaria de
Estado de Fazenda da sede ou domicilio do credor;
b) Prova de regularidade junto à Dívida Ativa do Estado, expedida pela
Procuradoria-Geral do Estado da sede ou domicilio do credor;
c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), quando o Poder Executivo do Estado de Mato Grosso for solidário na
obrigação.
CLÁUSULA DÉCIMA: DO REAJUSTE DE PREÇOS
10.1. É vedado reajustes de preços no período de vigência deste Instrumento.
10.1.1. Os preços praticados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência
desta Ata de Registro de Preço, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação
econômico-financeira inicial deste instrumento a partir de determinação estatal,
cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.
10.2. Os preços praticados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços
praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor
originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época da
contratação.
10.3. Caso o preço praticado seja superior à média dos preços de mercado, a Câmara
solicitará a Detentora da Ata de Registro de Preço, mediante correspondência, redução
do preço praticado, de forma a adequá-lo ao preço usual no mercado.
10.4. Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem
iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de
estimativa de preços.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS
11.1. O presente instrumento poderá ser rescindido de pleno direito, nas seguintes
situações:
a) Quando a Detentora da Ata de Registro de Preço não cumprir as obrigações
constantes do Edital de Licitação e nesta Ata;
b) Quando a Detentora da Ata de Registro de Preço der causa a rescisão administrativa,
nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
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c) Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial desta Ata de Registro de Preço
d) Os preços praticados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
e) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;
11.2. Ocorrendo a rescisão, a Detentora da Ata de Registro de Preço será informada por
correspondência, a qual será juntada aos autos do processo licitatório.
11.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da contratada, a
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de
Mato Grosso, considerando-se rescindida a Ata de Registro de Preço a partir da última
publicação.
11.4. A solicitação da Detentora da Ata de Registro de Preço para rescisão poderá não
ser aceita pela Câmara, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades
previstas neste instrumento.
11.5. Havendo a rescisão contratual, cessarão todas as atividades da Detentora da Ata
de Registro de Preço, relativas ao fornecimento dos materiais.
11.6. Caso o Legislativo não se utilize da prerrogativa de rescindir a Ata de Registro de
Preço a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o
pagamento das faturas, até que o contratado cumpra integralmente a condição contratual
infringida.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS PENALIDADES
12.1. A Detentora que descumprir as condições deste instrumento ficará sujeita às
penalidades previstas na Lei nº 10.520/2002, bem como nos art. 86 e 87 da Lei nº
8.666/93, fixadas com base no valor total da contratação, quais sejam: 12.1.1 Por atraso
injustificado na entrega dos produtos:
12.1.1.1 Atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,25% (vinte e cinco
centésimos por cento) sobre o valor da contratação;
12.1.1.2 Atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,50% (cinquenta
centésimos por cento), sobre o valor da contratação, aplicado sobre o total dos dias em
atraso, sem prejuízo das demais cominações legais;
12.1.1.3. 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.
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12.1.2. Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas nesta Ata de
Registro de Preço, o Poder Legislativo poderá, garantida a prévia defesa, aplicar,
também, as seguintes sanções:
12.1.2.1. advertência,
12.1.2.2. multa de até 10% (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 Câmara
Municipal de Cáceres, Estado de Mato Grosso;
12.1.2.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
licitar e contratar com a administração pública municipal, por até 02 (dois) anos.
12.2. As multas serão descontadas dos créditos da Detentora da ata ou cobradas
administrativa ou judicialmente.
12.3. 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 ao Poder Legislativo.
12.4. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais,
quando cabíveis.
12.6 Serão publicadas no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso as
sanções administrativas, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1. As despesas decorrentes da futura e eventual contratação, objeto deste
instrumento, correrão pela seguinte dotação orçamentária: 01.031.1001.2001.0000
3.3.90.30.00.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA UTILIZAÇÃO DA ATA E DOS PREÇOS
14.1. A presente Ata de Registro de Preço, durante sua vigência, poderá ser usada por
qualquer órgão da Administração Pública, desde que autorizados pela Câmara
Municipal de Cáceres-MT.
14.2. O órgão ou entidade não participante, interessado na adesão, carona, deverá
encaminhar a solicitação ao Poder Legislativo Municipal por ofício assinado pelo seu
representante com todos os documentos indicados no item anterior.
14.3. Caberá ao fornecedor beneficiário desta Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que
não prejudique as obrigações assumidas com a Detentora desta Ata e seus participantes;
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14.4. Cumprida as exigências para a adesão carona, a Câmara Municipal de CáceresMT emitirá a respectiva autorização.
14.5. A autorização de adesão carona terá validade de 90 (noventa) dias, findo o qual
será necessária nova autorização, atendidas todas as condições exigidas anteriormente.
14.6. Caso o órgão ou entidade não possua mais interesse na adesão autorizada, deverá
enviar a Câmara Municipal cópia da autorização e do pedido de cancelamento, com
indicação do número autorizado.
14.7. É de exclusiva responsabilidade do órgão ou entidade carona o controle sobre a
execução e fiscalização contratual, inclusive quanto ao pagamento e aplicação de
sanções, observada a legislação aplicável, a ampla defesa eu contraditório, informando a
Câmara Municipal de Cáceres-MT as eventuais sanções aplicadas.
14.8. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar
a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de
vigência da ata.
14.9. As aquisições ou contratações adicionais de que trata este artigo não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão
gerenciador e para os órgãos participantes.
14.10. É vedada aos órgãos e entidades da administração pública federal a adesão a ata
de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade municipal ou distrital.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
I. A Detentora da Ata de Registro de Preço obriga-se a se manter, durante toda a
execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e a cumprir fielmente as
cláusulas ora avençadas, bem como as normas previstas na Lei nº 8.666/93 e legislação
complementar;
II. Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão
superior o Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº XXX/2019, seus
anexos e a proposta da Detentora;
III. É vedado caucionar ou utilizar a presente Ata para qualquer operação
financeira, sem prévia e expressa autorização da Câmara.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA PUBLICAÇÃO
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16.1. Para eficácia do presente instrumento, a Câmara Municipal providenciará a
publicação do seu extrato no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso,
conforme Lei nº 10.520/02.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO FORO
17.1. As partes contratantes elegem o foro de Cáceres-MT como competente para
dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento, inclusive os casos
omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata de Registro de Preço, em 03
(três) vias de igual teor e forma para um só efeito legal.
Cáceres-MT, de

de 2019.

Câmara Municipal de Cáceres Mato Grosso
Vereador Rubens Macedo
Presidente
Detentora
Responsável Legal
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ANEXO VI

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. XXX/XX
PROCESSO LICITATÓRIO N°. XXX/XX
DECLARAÇÃO DE PORTE DA EMPRESA
A Proponente _________________________________________________, com sede
em ____________________________________________inscrita no CNPJ sob n.º
_______________________, nos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº ___/____
declara, para fins de participação no procedimento licitatório em epígrafe, cumprir
plenamente os requisitos para classificar-se como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, nos termos do art. 3º da Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro
de 2006.
Declaro que os presentes dados são verdadeiros e visam facilitar os trâmites
processuais deste processo de credenciamento, no sentido de antecipar informações a
respeito do porte da empresa.
Asseguro, quando solicitado pela contratante, a comprovação dos dados aqui
inseridos, sob pena da aplicação das sanções previstas no Código Penal Brasileiro.
Por ser a presente declaração a manifestação fiel e expressa de minha livre
vontade, firmo este documento, para os fins de direito.
Local e Data
________________________________________
Identificação e Assinatura do Representante Legal
(IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO)
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ANEXO VII
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. XXX/XX
PROCESSO LICITATÓRIO N°. XXX/XX
MODELO OPCIONAL DE ATESTADO
ATESTADO (OU DECLARAÇÃO) DE CAPACIDADE TÉCNICA
Atestamos (ou declaramos) que a empresa ____________________________,
inscrita no CNPJ (MF) nº ____________________, inscrição estadual nº
________________________, estabelecida no (a) __________________________,
executa/entrega
(ou
executou/entregou)
serviços/produtos
de
__________________________ para este órgão (ou para esta empresa).
Atestamos (ou declaramos), ainda, que os compromissos assumidos pela
empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o
desabone comercial ou tecnicamente.
Local e data
_______________________________________
Assinatura e carimbo do emissor
(Se de direito privado, reconhecer firma)
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