ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE
SANTA CRUZ DO XINGU
CNPJ: 04.178.518/0001-70

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2019
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
01. DO PREÂMBULO
1.1. A Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu-MT, com endereço à Avenida 14 de
setembro, s/n°, Bairro Centro, Santa Cruz do Xingu, CEP: 78.664-000, CNPJ:
04.178.518/0001-70, por meio do pregoeiro oficial Astor Albrecht e respectiva equipe de apoio,
designados pela Portaria nº 002/2019, de 02.01.2019, torna público para conhecimento dos
interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL para SISTEMA
REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com obediência a Lei
nº.10.520 de 17 de Julho de 2002, Lei Complementar nº 123/2006, aplicando-se
subsidiariamente, no couber, as disposições da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de Junho de
1993, e alterações posteriores; Decreto Federal 3.555 de 08 de Agosto de 2000 que regulamenta
o Pregão, Decreto Municipal nº. 077/2009, Decreto Municipal nº. 002/2019 e demais condições
fixadas neste instrumento convocatório.
02. DO OBJETO
2.1. Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER E
TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO
XINGU - MT, conforme especificações detalhadas e quantidades constantes no termo de
referência e anexos.
2.2. O objeto dessa licitação deverá respeitar e obedecer rigorosamente às normas e legislações
pertinentes para o objeto.
03. DA DATA E LOCAL DE REALIZAÇÃO DO CERTAME
3.1. O certame será realizado, e os envelopes de Proposta de Preços e Habilitação, serão
recebidos pelo Pregoeiro, em sessão, marcada para o dia, hora e local, conforme abaixo:
Data da abertura da sessão pública: 05 de Abril de 2019.
Credenciamento: 8h30 minutos até às 9h00 minutos (horário oficial de Brasília)
Recebimento dos envelopes: 9h00 minutos (horário oficial de Brasília)
Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT.
Endereço: Avenida 14 de Setembro, s/n, Centro, Santa Cruz do Xingu/MT.
Tipo de Licitação: Menor Preço por Item
Os Envelopes de PROPOSTA DE PREÇOS E HABILITAÇÃO serão recebidos pelo
Pregoeiro em Sessão Pública marcada para o dia, hora e endereço supracitados.
04. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
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4.1. A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá à conta de recursos específicos
consignados no Orçamento desta Prefeitura, e serão empenhadas nas rubricas, por órgão,
unidade, função, subfunção, programa, ação (projeto atividade), natureza de despesa para este
exercício e o exercício seguinte, conforme Resolução de Consulta nº 09/2012 – TP – Tribunal
de Contas do Estado de Mato Grosso.
4.2 – Dotações Orçamentárias:
Secretaria Municipal de Administração:
(033) 03.001.04.122.0003.2005.339030.000000 – Material de Consumo
Secretaria Municipal de Saúde
(080) 04.002.10.302.0026.2048.339030.000000 – Material de Consumo
Secretaria Municipal de Assistência Social:
(0136) 05.002.08.244.0021.2076.339030.000000 – Material de Consumo
Secretaria Municipal de Educação:
(0164) 06.002.12.361.0009.2033.339030.000000 – Material de Consumo
(0188) 06.002.12.365.0010.2028.339030.000000 – Material de Consumo
05. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1. A presente licitação destina-se EXCLUSIVAMENTE à participação de
MICROEMPRESA-ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP, qualificadas como tais nos
termos do Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.
5.2. Poderão participar deste certame as empresas interessadas, que atenderem a todas as
exigências deste edital e de seus anexos e que tenham ramo de atividade pertinente ao objeto
licitado;
5.3. Sob pena de desclassificação, os interessados em participar do presente certame deverão
trazer a documentação original ou fotocópias das mesmas autenticadas por cartório ou pelo
Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio desta Prefeitura Municipal;
5.3.1. Só serão aceitas cópias legíveis;
5.3.2. Não serão aceitos documentos com rasuras;
5.3.3. O Pregoeiro e a Equipe de Apoio reservam-se o direito de solicitar o original de
qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário.
5.4. O representante do licitante deverá comprovar, na sessão pública, a existência dos
necessários poderes para a formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos
inerentes ao certame;
5.4.1. Se a empresa se fizer representar pelo seu proprietário, deverá este apresentar
documento que comprove tal condição;
5.4.2. Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente habilitado
através de procuração particular, ou Termo de Credenciamento, estabelecendo poderes
para representar o licitante, expressamente quanto à formulação de lances verbais e à
prática de todos os demais atos inerentes ao pregão.
5.5. Os primeiros trinta minutos do horário para abertura das propostas serão dedicados para
credenciamento das empresas licitantes, só podendo ser credenciadas aquelas que já estiverem
presentes no momento da abertura da sessão pública;
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5.6. Os prazos de validade dos documentos apresentados serão aqueles constantes de cada
documento ou os estabelecidos em lei;
5.6.1. Nos casos omissos, o Pregoeiro considerará 60 (sessenta dias) dias como prazo de
validade aceitável, contados da emissão do documento.
5.7. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
5.7.1. Que não estejam enquadradas como Microempresas ou Empresas de Pequeno
Porte;
5.7.2. Que se encontrem sob falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação;
5.7.3. Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
5.7.4. Empresas estrangeiras que não funcionem no país;
06. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
6.1. Decairá do direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste Edital aquele que
não o fizer até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a realização do Pregão,
apontando de forma clara e objetiva as falhas ou irregularidades que entende viciarem o
mesmo. Sendo que as petições deverão ser protocolizadas, devidamente instruídas (razão
social, endereço, assinatura, telefone para contato e ainda, número do processo e do Pregão ao
qual se referem).
6.2. Se a impugnação ao edital for reconhecida e julgadas procedentes serão corrigidos os
vícios e, caso a formulação da proposta seja afetada, nova data será designada pela
Administração, para a realização do certame.
6.3. A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o
retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá assegurado o
contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei n. 10.520/02 e
legislação vigente.
6.4. Quem impedir perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a
realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção, de 02
(dois) a 03 (três) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da Lei nº 8666/93.
07. DO CREDENCIAMENTO
7.1 - Na data, hora e local designados para a Sessão, os representantes dos proponentes deverão
se apresentar para credenciamento, junto ao pregoeiro, munidos de documento de identificação
pessoal, com foto, em original e cópia;
7.2. Cada licitante deverá fazer-se representar por pessoa devidamente credenciada, por
procuração pública, particular, com firma reconhecida ou Termo de Credenciamento, com
poderes bastantes e suficientes para formular lances verbais, ofertas de descontos, solicitar
requerimentos e a tomar decisões em geral, inclusive no que se refere à eventual desistência da
interposição de recursos;
7.3. As credenciais dos representantes dos licitantes deverão ser apresentadas assim que for
instalada a sessão de abertura do Pregão, antes do recebimento e da abertura dos envelopes
contendo as Propostas;
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7.4. Em se tratando de sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente, deverá ser
apresentado original e cópia do respectivo estatuto ou contrato social, devidamente registrado
na Junta Comercial ou no órgão competente;
7.5. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de um licitante.
08. DA FORMA E APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
8.1. Declarada aberta à sessão pelo Pregoeiro, o representante da licitante entregará os dois
envelopes não transparentes e lacrados, um contendo a proposta de preços e outro os
documentos de habilitação, independentemente de credenciamento, não sendo aceita, a partir
desse momento, a participação de novos licitantes.
8.2. O envelope contendo a Proposta de Preços deverá ter expresso, em seu exterior, as
seguintes informações:
Envelope nº. 01 – Proposta de Preços Envelope
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu – MT
Pregão Presencial Para Sistema de Registro de Preços nº. ..../2019
Data e hora da abertura: ...../..../2019
....... : ..... HORAS
Razão Social: .......................................................................................
Endereço completo da licitante ........................................................
CNPJ....................................... INSC. EST............................................
8.3. O envelope contendo os Documentos de Habilitação deverá ser expresso, em seu exterior,
as seguintes informações:
Envelope nº. 02 – Documentos de Habilitação
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu – MT
Pregão Presencial Para Sistema de Registro de Preços nº. ..../2019
Data e hora da abertura: ...../..../2019
....... : ..... HORAS
Razão Social: .......................................................................................
Endereço completo da licitante ........................................................
CNPJ....................................... INSC. EST............................................
8.4 – As propostas deverão ser geradas preferencialmente por meio do sistema
MEDIADOR, que será fornecido aos participantes pelo Setor de Licitações da Prefeitura
Municipal de Santa Cruz do Xingu – MT, sendo que estas deverão ser entregues em papel
meio físico (devidamente assinadas) bem como por meio digital em CD (arquivo a ser
gerado pelo sistema MEDIADOR).
8.5 - Em havendo utilizando o sistema MEDIADOR, caso as empresas participantes não
consigam apresentar CD ou pen-drive com o arquivo referente à proposta de preços no
dia da abertura das propostas, o mesmo poderá ser entregue em até 48 horas após a data
de abertura das propostas de preços, com os devidos valores atualizados.
8.6 – A presente ferramenta (sistema MEDIADOR) trata-se apenas de um facilitador
para tornar o procedimento de apuração da licitação mais rápida e dinâmico.
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09. DO ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA
9.1. O Envelope Nº. 01 – Proposta deverá conter a Proposta de preço do licitante.
9.1.1 - A proposta deverá ser apresentada datilografada/digitada, datada, rubricada e
assinada, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, conforme especificações do
edital, contendo o seguinte:
9.1.1.1 - nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual;
9.1.1.2 - número do Pregão;
9.1.1.3 - descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as
especificações deste Edital;
9.1.1.4 - preço unitário e total, por item e valor global, em moeda corrente nacional, em
algarismo e por extenso, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer
encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar
incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes,
tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a
prestação de serviços da presente licitação;
9.1.1.5 – Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 dias.
9.1.1.6 – Marca dos produtos.
9.2. Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.
9.3. O valor será fixo e irreajustável até a vigência do presente instrumento, ressalvado o
disposto na alínea ‘d’ do inciso II do artigo 65 da Lei nº 8666/93.
9.4. Caso ocorra à variação nos preços, a contratada deverá solicitar formalmente a
PREFEITURA, devidamente acompanhada de documentos que comprovem a procedência do
pedido.
10. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA
10.1. O julgamento das propostas será objetivo, pelo tipo de licitação menor preço por item,
de acordo com o critério de menor lance ofertado, observadas todas suas demais condições
estabelecidas neste edital e seus anexos, na forma da lei.
10.2. O empate entre dois, ou mais, licitantes ocorrerá somente quando houver igualdade de
preço entre as propostas escritas e quando não houver lances para definir o desempate.
10.2.1. Neste caso, o desempate ocorrerá por meio de sorteio a ser realizado durante a sessão do
presente Pregão.
10.3. No dia e horário estabelecido neste Edital, o Pregoeiro fará a abertura da sessão,
recebendo primeiramente da empresa interessada, ou de seu representante, o documento para
credenciamento, conforme modelo constante do ANEXO I, fora dos envelopes de proposta e
habilitação;
10.4. Não será admitida a atuação de um representante para duas ou mais empresas;
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10.5. Terminada a fase de credenciamento, o Pregoeiro passará para a abertura dos envelopes
de propostas de preços, com a finalidade de verificar se as propostas estão em conformidade
com as exigências estabelecidas neste Edital, desclassificando aquelas que se encontrarem em
desconformidade ou incompatíveis;
10.6. Após a análise das propostas pelo Pregoeiro e membros da equipe de apoio, os
participantes, através de seus representantes, darão visto em todas as propostas apresentadas;
10.7. Em seguida, passar-se-á à oferta de lances verbais, em valores sucessivos e decrescentes
para o objeto a ser adquirido, considerando-se o menor preço;
10.8. Poderão ofertar lances às licitantes detentoras das propostas classificadas com preços até
10 % (dez por cento) superiores ao preço do autor da oferta mais baixa, até a proclamação do
vencedor;
10.9. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas anteriormente, poderão os
autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecerem novos lances verbais e
sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos;
10.10. O Pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma seqüencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais,
em ordem decrescente de valor. Dos lances ofertados não caberá retratação;
10.11. A desistência da apresentação de lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro
importará na perda do direito de apresentar novos lances verbais e na manutenção do último
preço apresentado pela licitante;
10.12. Durante a etapa de lances verbais, o Pregoeiro monitorará os preços ofertados, de modo
a desclassificar propostas inexeqüíveis ou com preço excessivo.
10.13. Encerrada a fase de lance, o Pregoeiro procederá à abertura do envelope contendo os
documentos de habilitação da licitante que apresentou a melhor proposta, verificando a sua
habilitação ou inabilitação;
10.14. Caso a licitante classificada em primeiro lugar seja inabilitada, o Pregoeiro examinará a
habilitação das licitantes com as ofertas subseqüentes e a qualificação destas, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda aos requisitos do Edital, sendo vedada
a inclusão posterior de informações ou documentos que deveriam constar originariamente da
proposta ou da documentação de habilitação.
10.15. A licitante vencedora, terá o prazo de até 1 (um) dia útil a contar da convocação
para apresentar nova planilha com a recomposição dos preços apresentados na fase de
lances em valores unitários e totais.
11. DA HABILITAÇÃO
11.1. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em uma via, em envelope
fechado identificado com o nº 02, devendo constar à documentação a seguir listada:
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11.2. Habilitação Jurídica:
11.2.1. Cédula de identidade e CPF do(s) sócio(s);
11.2.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;
11.2.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
11.2.3.1. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.
11.2.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis lucrativos, acompanhada de
prova de diretoria em exercício, devidamente registrada no órgão competente;
11.2.5. 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.
11.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista:
11.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ);
11.3.2. Certidão conjunta que comprove a não inscrição na Dívida Ativa da União e
Regularidade de Tributos Federais, inclusive quanto as contribuições sociais previstas nas
alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991;
11.3.3. Certidão de Regularidade de Tributos Municipais, expedida pela Prefeitura do domicílio
tributário da licitante;
11.3.4. Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débito Fiscal Estadual (CND),
emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do domicílio tributário da licitante;
11.3.5. Certidão de Regularidade do FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal;
11.3.6. Certidão Negativa de Débito Trabalhista, emitida pelo Superior Tribunal do Trabalho
(www.tst.jus.br);
11.3.6.1. A prova de regularidade deverá ser feita por Certidão Negativa ou Certidão
Positiva com efeitos de Negativa.
11.4. Qualificação Econômico-Financeira
11.4.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando
encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.
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Observações: Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e
demonstrações contábeis devidamente, registrado em órgão competentes, assim apresentados:
I. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
a) Balanço Patrimonial registrado acompanhados por fotocópia dos Termos de Abertura e de
Encerramento do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente.
II. Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar 123/2006 e LC
147/2014. a) Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte: a.1) Conforme
artigo 6º, inciso II, “a” da Lei Estadual de Mato Grosso nº 10.442/2016, “as
microempresa ou empresa de pequeno porte que optar pela fruição dos benefícios
estabelecidos na Lei Complementar Federal nº 123/06 deverá apresentar:
I - quando optante pelo SIMPLES nacional: a) comprovante de opção pelo SIMPLES,
obtido no sítio da Secretaria da Receita Federal; b) declaração de que não se encontra em
nenhuma das situações do § 4º do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006,
conforme ANEXO II deste Edital.
II - quando não optante pelo SIMPLES nacional: a) declaração de imposto de renda ou
balanço patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício - DRE, comprovando ter
receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do art. 3º da Lei
Complementar Federal nº 123/06; b) declaração de que não se encontra em nenhuma das
situações do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, conforme ANEXO II deste
Edital.
III. Sociedade criada no exercício em curso:
a) Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede
ou domicílio dos licitantes ou órgão equivalente.
IV. Os tipos societários obrigados e/ou optantes pela Escrituração Contábil Digital – ECD,
consoante disposições contidas no Decreto nº 6.022/2007, regulamentado através da IN nº
1420/2013 da RFB e alterações, apresentarão documentos extraídos do Sistema Público de
Escrituração Digital – Sped na seguinte forma:
a) Recibo de Entrega de Livro Digital transmitido através do Sistema Público de
Escrituração Digital – Sped, nos termos do decreto 8.683/2016, desde que não haja
indeferimento ou solicitação de providências;
b) Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário Digital extraídos do Sistema Público
de Escrituração Digital – Sped;
c) Balanço e Demonstração do Resultado do Exercício extraídos do Sistema Público de
Escrituração Digital – Sped.
11.4.1.1. O balanço patrimonial, as demonstrações e o balanço de abertura deverão estar
assinados pelos administradores das empresas constante do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social e por Contador legalmente habilitado;
11.4.2. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, com data não superior a 90 (noventa) dias da data limite para recebimento
das propostas, se outro prazo não constar do documento.
11.5. Outras Comprovações
11.5.1. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da
licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a
Administração, na forma do artigo 32, § 2°, da Lei n. 8.666/93, conforme ANEXO IV do
presente Edital.
a) No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC n. 123/2006 e
Lei Municipal n° 240/2009, possuir alguma restrição na documentação referente à regularidade
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fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na supracitada declaração.
b) A micro-empresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de que trata a LC
123/2006 e Lei Municipal n° 240/2009 deverá apresentar, na forma da lei, juntamente com os
documentos de habilitação, e declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do §
4º do art. 3º da LC nº 123/2006.
11.6.2. Declaração assinada por representante legal do licitante de que não outorga trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menor de 18 (dezoito), e qualquer trabalho a menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos (inciso XXXIII do
art. 7° da Constituição Federal), conforme ANEXO III do presente Edital.
12. DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
12.1. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, para fins de
participação no presente certame, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição;
12.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado
o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a
critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com
efeito de certidão negativa. Eventual interposição de recurso contra a decisão que declara
o vencedor do certame não suspenderá o prazo supracitado.
12.2. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 12.1.1, 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;
12.3. A micro-empresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de que trata a
Lei Complementar n. 123/2006 deverá apresentar, na forma da lei, juntamente com os
documentos de habilitação, a declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do
§4º do art. 3º do dispositivo supracitado, conforme modelo constante do ANEXO II.
13. DOS REURSOS ADMINISTRATIVOS
13.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para
apresentar às contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
13.2. A falta de manifestação imediata e motivada dos licitantes importará a decadência do
direito de recurso;
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13.3. Os recursos interpostos e as respectivas contra-razões serão deliberados pelo Prefeito
Municipal, após apreciação pelo Pregoeiro no prazo de 05 (cinco) dias úteis;
13.4. O acolhimento do recurso importará na invalidação exclusivamente dos atos insuscetíveis
de aproveitamento;
13.5. O recurso interposto contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo;
13.6. Na ocorrência de manifestação ou interposição de recurso de caráter meramente
protelatório, ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade competente
poderá assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da
Lei nº 10.520/02 e legislação vigente.
14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
14.1. Não havendo recurso, o Pregoeiro fará imediatamente a adjudicação do objeto da licitação
ao proponente declarado vencedor e encaminhará o processo para homologação do Prefeito
Municipal;
14.2. Em havendo recurso, o Pregoeiro encaminhará o processo ao Prefeito Municipal para
deliberar sobre o mesmo. Após a deliberação, o Prefeito fará a homologação e a adjudicação ao
licitante vencedor.
15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1. Comparecer quando convocado no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados do
recebimento da convocação formal, para assinatura da Ata de Registro de Preços, sob pena de
multa de 2% (dois por cento) ao dia, sobre o valor adjudicado.
15.2. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a
partir da data de sua publicação no Diário Oficial de Contas TCE/MT e Jornal Oficial
Eletrônico dos Municípios.
15.3. Se o licitante vencedor recusar-se a assinar a ata de registro de preços injustificadamente
será aplicado à regra seguinte: quando o proponente vencedor não apresentar situação regular,
no ato da assinatura da ata, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação,
para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções
cabíveis na Lei 8.666/93, 10.520/02 e demais disposições vigentes.
15.4. No caso de descumprimento (não assinatura), a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do
Xingu/MT se reserva no direito de convocar outro licitante observado a ordem de classificação,
para assinar a ata, sendo este o novo detentor.
15.5. Na ata de Registro de Preço constarão todas as obrigações, direitos e deveres
estabelecidos neste edital.
15.6. É vedado reajustes de preços no período de vigência da Ata de Registro de Preços.
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15.6.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da Ata de
Registro de Preços, admitida à revisão no caso de desequilíbrio da equação econômicofinanceira inicial deste instrumento.
15.7. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes
situações:
15.7.1. Quando o prestador de serviços/consignatário não cumprir as obrigações constantes no
Edital e da Ata de Registro de Preços;
15.7.2. Quando o prestador de serviços /consignatário der causa a rescisão administrativa da
Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I
a XII, XVII e XVIII, do art. 78 da Lei 8.666/93;
15.7.3. Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente
deste Registro;
15.7.4. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
15.7.5. Por razões de interesse públicas devidamente demonstradas e justificadas.
15.8. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o prestador de serviços será informado por
correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da Ata de Registro de Preços.
15.9. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação
será feita por publicação no Diário Oficial de Contas TCE/MT e Jornal Oficial Eletrônico dos
Municípios, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
15.10. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de
lavratura de termo aditivo a ata de registro de preços.
15.11. É vedado caucionar ou utilizar a ata decorrente do registro de preços para qualquer
operação financeira sem a prévia e expressa autorização da Prefeitura Municipal de Santa Cruz
do Xingu/MT.
16. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃOS NÃO
PARTICIPANTES
16.1. Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preços órgãos ou entidades da Administração que
não tenham participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que
devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras
estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93, nº10.520/02, no Decreto Federal nº 7.892/2013, Decreto
Federal nº 9.488/2018 e Decreto Municipal nº. 002/2019.
16.2. Caberá ao fornecedor detentor do registro na Ata de Registro de Preço, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que não seja
prejudicial às obrigações anteriormente assumidas.
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17. DO PAGAMENTO
17.1. O pagamento deverá ser efetuado pelo CONTRATANTE em favor da CONTRATADA
mediante autorização e encaminhamento das referidas Notas Fiscais originais ao Setor
Contábil, e findado todo o processo de empenho e liquidação, e emissão da ordem de
pagamento pelo financeiro até o 15º dia útil do mês subseqüente.
17.2. Os pagamentos serão efetuados nas modalidades de deposito bancário devendo a Licitante
indicar o número de sua conta corrente, agência, e banco correspondente ou receber na
tesouraria da Prefeitura.
17.3. Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais/Faturas, estas serão devolvidas a
CONTRATADA, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua
rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
17.4. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de
responsabilidade da CONTRATADA.
17.5. O pagamento somente será realizado mediante apresentação dos seguintes
documentos:
17.5.1. Certidão Negativa de Débitos – CND, referente às contribuições previdenciárias e às de
terceiros;
17.5.2. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF;
17.5.3. Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas Estadual e Federal, do domicílio sede
da licitante vencedora;
17.5.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – TRT.
18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos do Edital e da Ata
de Registro de Preços sujeita à contratada, a juízo da administração, garantida a prévia e ampla
defesa, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez
por cento), sobre o valor contratado, consoante o caput e § do art. 86 da Lei 8.666/93.
18.1.1. A multa, prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada possuir com
o Contratante/Prefeitura, e pode cumular com as demais sanções administrativas previstas.
18.2. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a empresa Contratada estará sujeita as
seguintes penalidades, garantida a prévia defesa:
18.2.1. advertência por escrito;
18.2.2. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT, pelo prazo de 02 (dois) anos;
18.2.3. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua
reabilitação, perante a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT;
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18.3. Será publicado no Diário Oficial da União, Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios de
Mato Grosso e Diário Oficial de Contas do TCE/MT as sanções administrativas previstas nesta
seção, e inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.
19. DOS ANEXOS
19.1 - Constituem parte integrante e indissociável deste Edital os seguintes anexos:
19.1.1 -Anexo I – Termo de Credenciamento;
19.1.2 - Anexo II – Declaração que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º do art. 3º
da Lei Complementar nº 123/2006.
19.1.3 -Anexo III – Declaração do Cumprimento ao Disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da
Constituição Federal, que não emprega menor;
19.1.4 -Anexo IV – Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo Superveniente da
Habilitação;
19.1.5 -Anexo V – Declaração para Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte;
19.1.6 -Anexo VI – Termo de Referência;
19.1.7 -Anexo VII – Minuta da Ata de Registro de Preços.
19.1.8– Anexo VIII – Minuta do Contrato.
20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, realizar
operação de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria estar contida no ato da sessão
pública, bem como relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos, para
fins de habilitação e classificação dos proponentes, desde que sejam irrelevantes, não firam o
entendimento da proposta e o ato não acarrete violação aos princípios básicos da licitação;
20.2. A Prefeitura Municipal reserva-se o direito de:
20.2.1. Revogar ou anular o certame sem que disto decorra, para os proponentes, o direito a
qualquer reembolso de despesas ou qualquer indenização.
20.3. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta e
a Prefeitura Municipal não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
20.4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
20.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será redesignada para o dia, hora e local
definido e novamente publicada na Imprensa Oficial.
20.6. Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio ou
autoridade competente, observados os preceitos de direito público e as disposições da
legislação aplicável;
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20.7. A homologação do resultado desta licitação não gera direito à contratação, mas mera
expectativa de direito.
20.8. Quaisquer informações sobre a presente licitação que se fizerem necessárias serão
prestadas pelo Pregoeiro ou pela Equipe de Apoio até o 1º (primeiro) dia útil que anteceda a
data fixada para a abertura da sessão pública do presente Pregão, no horário compreendido das
7h00 minutos às 13h00 minutos, na Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu, através do
telefone (66) 3594-1000/1057 ou pelo e-mail: scxlicitacao@gmail.com e pelo site
https://sic.tce.mt.gov.br/123/assunto/listaPublicacao/id_assunto/927/id_assunto_item/3839

Santa Cruz do Xingu - MT, 20 de março de 2019.

______________________________
ASTOR ALBRECHT
Pregoeiro
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ANEXO I
PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

TERMO DE CREDENCIAMENTO
(Papel Timbrado da Empresa)
A empresa (razão social) ___________________________________, inscrita no CNPJ sob o
nº

________________________,

completo),

por

meio

do

sediada

presente

na

Termo,

________________________
credencia

o

Sr.

(nome

(endereço
completo)

______________________, inscrito no CPF sob o nº _______________________ e portador
da Carteira de Identidade RG nº ________________, a participar da licitação instaurada pela
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT, sob a modalidade PREGÃO de nº
007/2019, na forma PRESENCIAL, para Sistema de Registro de Preços, na qualidade de
representante legal, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome desta empresa,
podendo se manifestar, formular e rubricar propostas, ofertar lances, renunciar direitos, interpor
e desistir de recursos, assinar atas, ofertar lances, enfim praticar todos e quaisquer atos
necessários e inerentes ao certame.
Santa Cruz do Xingu/MT, ___ de ________de 2019.

____________________________________
Carimbo
Assinatura do representante legal da empresa
CNPJ da empresa

Prezado Licitante,
A carta escrita no modelo acima deverá ser entregue fora dos envelopes de Habilitação e
Proposta de preços, juntamente com uma cópia autenticada do Contrato Social ou Instrumento
de Procuração que comprove a legitimidade de poderes da pessoa que tiver assinado a
credencial.
Juntamente com a carta de credenciamento, entregar ao pregoeiro a cópia simples da cédula de
identidade do representante designado.
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ANEXO II
PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA-ME E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE-EPP

(Papel Timbrado da Empresa)

Para fins de participação na Licitação (indicar o nº registrado no Edital), a (o) (Nome completo
do Proponente), CNPJ, sediada na (Endereço Completo), declara, sob as penas da Lei, que é
(microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme o caso), e que não se encontra em
nenhuma das situações do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Santa Cruz do Xingu/MT, ___ de _______de 2019.

____________________________________
Carimbo
Assinatura do representante legal da empresa
CNPJ da empresa
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ANEXO III
PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO CONSTITUCIONAL
(Papel Timbrado da Empresa)

A empresa (razão social) ___________________________________, inscrita no CNPJ sob o
nº ________________________, sediada na _______________________ (endereço completo),
declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do artigo 7° da
Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 1°, da Lei n° 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 anos.
Santa Cruz do Xingu/MT, ___ de _______de 2019.

____________________________________
Carimbo
Assinatura do representante legal da empresa
CNPJ da empresa
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ANEXO IV
PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
SUPERVENIENTES DA HABILITAÇÃO
(Papel Timbrado da Empresa)

A empresa (razão social) ___________________________________, inscrita no CNPJ sob o
nº ________________________, sediada na _______________________ (endereço completo),
declara, sob as penas da Lei e em conformidade com o art. 32, parágrafo 2º da Lei nº 8.666/93,
que não existem fatos supervenientes a esta licitação que sejam impeditivos de sua habilitação
para este certame licitatório realizado pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT,
sob a modalidade PREGÃO, de nº 007/2019 na forma PRESENCIAL, para Sistema de
Registro de Preços.

Santa Cruz do Xingu/MT, ___ de ________de 2019.

____________________________________
Carimbo
Assinatura do representante legal da empresa
CNPJ da empresa
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ANEXO V
PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA ME E EPP
(Papel Timbrado da Empresa)

A empresa (razão social) _______________________________________________, inscrita
no CNPJ sob o nº _________________________________________________, sediada na
____________________________________ (endereço completo), para fim de participação no
certame licitatório realizado pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT, sob a
modalidade PREGÃO, sob o nº 007/2019 na forma PRESENCIAL, para Sistema de Registro
de Preços, declara, sob as pena e em conformidade com a Lei Complementar nº 123, de 14 de
junho de 2006, que é ______________________________________________________
(Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte).

Santa Cruz do Xingu/MT, ____ de ________de 2019.

____________________________________
Carimbo
Assinatura do representante legal da empresa
CNPJ da empresa
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ANEXO VI
TERMO DE REFERÊNCIA
LICITAÇÃO / MODALIDADE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019

TIPO DE LICITAÇÃO/AVALIAÇÃO

MENOR PREÇO POR ITEM

DADOS DO SOLICITANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU – MT.
LOCALIZAÇÃO:
Avenida 14 de setembro, s/n°, Centro, Santa Cruz do Xingu – MT. Fone: (66) 3594-1000/1057.
1. OBJETO
1.1.
Descrição:
Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER E TINTA
PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU - MT,
conforme especificações detalhadas e quantidades constantes no termo de referência e anexos.
1.2. Local de entrega:
A empresa Contratada deverá entregar as mercadorias/produtos na sede da prefeitura municipal de
acordo com a necessidade de cada Secretaria, no horário compreendido das 07h00 minutos às 13h00
minutos, em dias úteis.
Os itens e as quantidades encontram-se discriminadas na tabela abaixo:
COD.
SIST.

ITEM

30981

01

30982

02

30985

03

30987

04

30988

05

30989

06

31034

07

31035

08

31037

09

30990

10

30991

11

30992

12

30993

13

DESCRIÇAO
CARTUCHO DE TONER PRETO 283 A, COMPATIVEL COM
IMPRESSORA HP LASER JET PRO 127 MFP
CARTUCHO DE TONER PRETO 285 A, COMPATIVEL COM
IMPRESSORA HP LASER JET M 1212 MFP, 1102 e 1132
CARTUCHO DE TONER PRETO 217 A, COMPATIVEL COM
IMPRESSORA HP LASER JET PRO 130W e M 102W
CARTUCHO DE TONER PRETO DR-1060, COMPATIVEL COM
IMPRESSORA BROTHER DCP-1617 NW
CARTUCHO DE TONER PRETO DR-2340, COMPATIVEL COM
IMPRESSORA BROTHER DCP-L 254 ODW
CARTUCHO DE TONER CE 310 PRETO, COMPATIVEL COM
IMPRESSORA HP LASER JET CP 1025 COLOR
CARTUCHO DE TONER CE 311 AZUL, COMPATIVEL COM
IMPRESSORA HP LASER JET CP 1025 COLOR
CARTUCHO DE TONER CE 312 AMARELO, COMPATIVEL COM
IMPRESSORA HP LASER JET CP 1025 COLOR
CARTUCHO DE TONER CE 313 VERMELHO, COMPATIVEL
COM IMPRESSORA HP LASER JET CP 1025 COLOR
CARTUCHO DE TINTA, NOVO CIANO CZ 130 A PARA
IMPRESSORA HP DESIGN JET 120
CARTUCHO DE TINTA, NOVO MAGENTA CZ 131 A PARA
IMPRESSORA HP DESIGN JET 120
CARTUCHO DE TINTA, NOVO, AMARELO CZ 132 A PARA
IMPRESSORA HP DESIGN JET 120
CARTUCHO DE TINTA, NOVO, PRETA, CZ 133 A PARA
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UND

QTD

UND

135

UND

185

UND

100

UND

90

UND

80

UND

10

UND

10

UND

10

UND

10

UND

15

UND

15

UND

15

UND

15
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IMPRESSORA HP DESIGN JET 120
31039

14

CARTUCHO DE TONER PRETO SP 37764K COMPATIVEL COM
IMPRESSORA RICOH SP 377SFNWX

UND

40

31024

15

TINTA 664, 70ML, CORES: PRETA, AZUL, VERMELHA E
AMARELA ORIGINAL DA IMPRESSORA EPSON L396

KIT

15

2. JUSTIFICATIVA E FINALIDADE
2.1. Justifica-se, a futura e eventual aquisição de cartuchos de toner e tinta para suprir as demandas das
secretarias Municipais, a fim de executar as atividades de rotina no que diz respeito à impressão e à
reprodução de documentos.
Nesse sentido, planeja-se a reposição do estoque através do levantamento do consumo necessário para
atender as referidas Secretarias, visando à manutenção do fluxo de materiais por um período de 12
(doze) mêses.
A futura e eventual aquisição do referido material será por meio de Pregão Presencial, que é a opção
mais adequada.
3. PRAZO DE ENTREGA
3.1. A CONTRATADA observará o prazo de 10 (dez) dias corridos do contrato, para o fornecimento
dos equipamentos/materiais, promovendo, então, sua entrega em perfeita condição. Só se admitirá a
prorrogação deste prazo quando houver impedimentos que paralisem ou restrinjam o normal andamento
da entrega de equipamento e material permanente decorrente de fatos alheios à responsabilidade da
CONTRATADA, atentados e reconhecidos pela Administração Municipal.
3.2. Os itens que integram o objeto contrato deverão ser entregues na sede do município de Santa Cruz
do Xingu-MT, mediante acompanhamento do responsável pelo Setor de Compras.
4. MODO DE RECEBIMENTO
4.1. O objeto da presente licitação deverá ser entregue/Executado após a assinatura do contrato.
4.2. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
4.3. Em sendo detectado vícios ou defeitos, o contratado será notificado para corrigi-los ou substituir as
mercadorias defeituosas no prazo de até 20 (vinte) dias.
4.4. A notificação interromperá o prazo de recebimento, passando a contar a partir da nova entrega do
objeto.
4.5. A notificação ao contratado sobre vícios ou defeitos será realizada pela pessoa, comissão ou chefia
da unidade responsável pelo recebimento do bem.
5. FORMA DE PAGAMENTO
5.1. O pagamento deverá ser efetuado pelo CONTRATANTE em favor da CONTRATADA mediante
autorização e encaminhamento das referidas Notas Fiscais originais ao Setor Contábil, e findado todo o
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processo de empenho e liquidação, e emissão da ordem de pagamento pelo financeiro até o 15º dia útil
do mês subsequente.
5.2. Os pagamentos serão efetuados nas modalidades de depósito bancário devendo a Licitante indicar o
número de sua conta corrente, agência, e banco correspondente ou receber na tesouraria da Prefeitura.
5.3. Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais/Faturas, estas serão devolvidas a
CONTRATADA, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição,
contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
5.4. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de
responsabilidade da CONTRATADA.
5.5. O pagamento somente será realizado mediante apresentação dos seguintes documentos:
5.5.1. Certidão Negativa de Débitos – CND, referente às contribuições previdenciárias e às de terceiros;
5.5.2. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF;
5.5.3. Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas Estadual e Federal, do domicílio sede da
licitante vencedora;
5.5.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – TRT.
5.6. A contratante deduzirá, por ocasião de cada pagamento, os impostos ou taxas que for da sua
competência reter, nos termos da respectiva legislação.
6. PENALIDADES
6.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste instrumento
convocatório sujeita à contratada, a juízo da administração, garantida a prévia e ampla defesa, à multa
moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), sobre o valor
contratado, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666/93.
6.2. A multa, prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada possuir com o
Contratante/Prefeitura, e pode cumular com as demais sanções administrativas previstas.
6.3. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a empresa Contratada estará sujeita as seguintes
penalidades, garantida a prévia defesa:
6.3.1. Advertência por escrito;
6.3.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT, pelo prazo de 2 (dois) anos;
6.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua reabilitação, perante a
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT.
6.4. Serão publicadas no Jornal Oficial dos Municípios e Diário Oficial de Contas TCE/MT as sanções
administrativas previstas nesta seção, e inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.
7. REAJUSTE E REVISÃO DE PREÇOS
7.1. O valor será fixo e irreajustável até a vigência do presente instrumento, ressalvado o disposto na
alínea ‘d’ do inciso II do artigo 65 da Lei nº. 8666/93.
7.2. Caso ocorra à variação nos preços, a contratada deverá solicitar formalmente a PREFEITURA,
devidamente acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido.
7.3. Nos preços deverão estar inclusos todos os custos incidentes sobre o objeto, inclusive, tributos,
fretes e seguros.
8. EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS
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Habilitação/Qualificação

Documento

Exigência
Sim

Habilitação Jurídica
Regularidade Fiscal e Trabalhista
Qualificação Técnica
Qualificação Econômico-Financeira

Cumprimento do disposto no art. 7,
XXXIII, CF/88.

Art. 28, II, da LLC
Art. 29 da LLC
Garantia
Índices
Certidão de falência
Capital ou Patrimônio
Líquido
Declaração

Não

x
x
x
x
x
x
x
x

9. PENALIDADES
9.1. O contratado que atrasar a entrega do objeto ou inadimplir o contrato incorrerá nas penalidades
administrativas no art. 86 da Lei nº 8.666/93 e art. 7º da Lei nº 10.520/02.
9.1.1. A multa moratória, quando cabível, será de ordem de 0,5% (meio por cento) ao dia, até o limite de
10% (dez por cento), incidente sobre o valor da parte inadimplida.
9.1.2. A multa por inadimplemento, total ou parcial do contrato, será da ordem de 0,5% (meio por
cento), incidente sobre o valor da parte inadimplida.
9.2. A aplicação das multas não afasta as demais penalidades, a seguir tipificadas:
Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a empresa Contratada estará sujeita as seguintes
penalidades, garantida a prévia defesa:
9.2.1. Advertência por escrito;
9.2.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT, pelo prazo de 2 (dois) anos;
9.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua reabilitação, perante a
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT.
10. DAS OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DA CONTRATANTE
10.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais,
inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da Contratada às
dependências da Secretaria Municipal, quando necessário, para entrega dos materiais referentes ao
objeto;
10.2. Emitir ordem de fornecimento estabelecendo quantidade, local de entrega e demais informações
que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto;
10.3. Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas
neste processo licitatório;
10.4 Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA;
10.5. Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no mercado,
de forma a garantir que continuem a serem os mais vantajosos para o Município de Santa Cruz do
Xingu.
10.6. Efetuar o pagamento, a partir da apresentação da respectiva Nota Fiscal juntamente com as
certidões negativas do FGTS, INSS, DEBITOS TRABALHISTAS, certidões estaduais e federais;
10.7. A fiscalização pela Contratante, não exonera nem diminui a completa responsabilidade da futura
Contratada, por qualquer inobservância ou omissão às Cláusulas contratuais;
10.8. Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas na entrega dos materiais, para
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imediata correção;
10.9. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento produtos.
11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
11.1. Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela CONTRATANTE, de acordo com
a especificação do Termo de Referência, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do
descumprimento de condição estabelecida;
11.2. A CONTRATADA ficará obrigada a entregar os produtos, pretendidos pela CONTRATANTE, no
prazo de 30 (trinta) dias.
11.3. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo
prontamente a quaisquer reclamações;
11.4. A vencedora CONTRATADA será responsável pelo transporte dos produtos, até a sua entrega a
CONTRATANTE;
11.5. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações
assumidas, sem qualquer ônus para CONTRATANTE;
11.6. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas para sua contratação;
11.7. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo até a entrega do material a CONTRATANTE, incluindo as entregas feitas por
transportadoras;
11.8. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos
na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os
seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;
11.9. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus
empregados quando do fornecimento do material ou em conexão com ele, ainda que acontecido em
dependência da CONTRATANTE, inclusive por danos causados a terceiros;
11.10. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionados ao
fornecimento do material, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;
11.11. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste
processo licitatório;
11.12. Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no endereço, conta
bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;
11.13. A contratada deverá entregar os materiais constantes deste Termo de Referência em perfeitas
condições de uso e sem vícios de fabricação;
11.14. A embalagem deverá ser acondicionada conforme padrão do fabricante, devendo garantir a
proteção durante o transporte e estocagem, bem como constar a identificação do produto e demais
informações exigidas na legislação em vigor.
11.15. Demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, na Lei nº.
10.520/2002.
12. DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS, EM TERMOS DE
ECONOMICIDADE
12.1. A economicidade a ser obtida pela Administração, em relação à aquisição dos itens em questão,
poderá ser conseguida pelo recurso da competitividade entre empresas do ramo, mediamente regular e
adequado processo e procedimento licitatório, cujo fator preponderante certamente será o de MENOR
PREÇO POR ITEM. Assim mediante tal critério e/ou parâmetro, necessariamente a Administração
obterá a economia, não obstante seja ela uma expectativa que dependerá diretamente do preço praticado
no mercado em relação ao objeto ofertado pela empresa, cuja escolha recairá naquela que cotar o menor
preço.
13. DESIGNAÇÃO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
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13.1. Ficam designados os seguintes membros para promover o pregão presencial, de acordo com a
Portaria nº. 002/2019 de 02 de Janeiro de 2019.
ASTOR ALBRECHT – PREGOEIRO OFICIAL
WILSON PEREIRA DA SILVA – PREGOEIRO SUBSTITUTO
JOSÉ AUGUSTO SILVA GONZAGA– 2º MEMBRO SUBSTITUTO DA EQUIPE DE APOIO

Santa Cruz do Xingu - MT, 20 de março de 2019.

____________________________________________
KLEUBER DIVINO DE MORAES TEIXEIRA
Secretário Municipal de Administração
CPF: 993.055.181-68
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ANEXO VII
PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° ___/2019
Pelo presente instrumento o MUNICÍPO DE SANTA CRUZ DO XINGU ESTADO DE
MATO GROSSO, doravante denominado MUNICÍPIO, pelo neste ato representado por seu
Prefeito, o senhor MARCOS DE SÁ FERNANDES DA SILVA, brasileiro, casado, residente
à Rua Marcelino Simão da Silva, s/n°, centro, nesta cidade, portador da Cédula de Identidade
RG n° 0978393-8 SJ/MT e CPF sob o n° 921.471.271-91, RESOLVE registrar os preços da
empresa _____________________, nas quantidades estimadas nesta Ata de Registro de Preços,
de acordo com a classificação por ela alcançada, atendendo as condições previstas no
Instrumento Convocatório e as constantes nesta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as
partes às normas constantes da Lei nº 10.520/02 e Lei 8.666/93 e suas alterações, no que couber
ao Decreto Municipal nº. 077/2009, Decreto Municipal nº. 002/2019 e em conformidade com
as disposições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO DA LICITAÇÃO
1.1. A presente Ata de Registro de Preços visa registrar os preços para AQUISIÇÃO DE
CARTUCHOS DE TONER E TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO
DE SANTA CRUZ DO XINGU - MT, conforme especificações detalhadas e quantidades
constantes no termo de referência e anexos.
1.2. No anexo VI do instrumento convocatório, constam os quantitativos estimados, os quais
serão solicitados de acordo com a necessidade e conveniência da Prefeitura Municipal,
mediante a solicitação de compras, ocasião em que as demandas serão quantificadas.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA LICITAÇÃO
2.1. Para registrar os preços do objeto desta Ata foi realizado procedimento licitatório na
modalidade Pregão nº 007/2019, na forma Presencial, com fundamento nas Leis nº 10.520/02
nº 8.666/93 e alterações posteriores e no Decreto Municipal nº. 077/2009, Decreto Municipal
nº. 002/2019 e no que couber, conforme autorização da Autoridade Competente, Prefeito
Municipal Marcos de Sá Fernandes da Silva.
CLÁUSULA TERCEIRA: DA DETENTORA DO REGISTRO E DOS PREÇOS
3.1. Empresa Vencedora:
NOME:
CNPJ:
INSCRIÇÃO ESTADUAL (CASO TENHA):
ENDEREÇO:
TELEFONE:
E-MAIL:
REPRESENTANTE LEGAL (nome, RG, CPF):
3.2. Descrição, Quantidade e Preços Praticados:
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Item Código Descrição do Produto

Marca

Unid.

Quantidade R$
Unit.

R$
Total

CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
4.1. A Ata de Registro terá sua vigência por 12 (doze) meses, contados a partir de sua
publicação no Diário Oficial de Contas do Tribunal de Contas de Mato Grosso e Jornal Oficial
Eletrônico dos Municípios;
4.2. O prazo de entrega das mercadorias/produtos solicitado será de 10 (dez) dias corridos após
o recebimento da solicitação de compra.
4.3. O prazo para assinatura da ata de registro será de 05 (cinco) dias, contados da convocação
formal da adjudicatária.
CLÁUSULA QUINTA: DO PAGAMENTO
5.1. O pagamento deverá ser efetuado pelo CONTRATANTE em favor da CONTRATADA
mediante autorização e encaminhamento das referidas Notas Fiscais originais ao Setor
Contábil, e findado todo o processo de empenho e liquidação, e emissão da ordem de
pagamento pelo financeiro até o 15º dia útil do mês subseqüente.
5.2. Os pagamentos serão efetuados nas modalidades de deposito bancário devendo a Licitante
indicar o número de sua conta corrente, agência, e banco correspondente ou receber na
tesouraria da Prefeitura.
5.3. Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais/Faturas, estas serão devolvidas a
CONTRATADA, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua
rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
5.4. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de
responsabilidade da CONTRATADA.
5.5. O pagamento somente será realizado mediante apresentação dos seguintes
documentos:
5.6.1. Certidão Negativa de Débitos – CND, referente às contribuições previdenciárias e às de
terceiros;
5.6.2. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF;
5.6.3. Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas Estadual e Federal, do domicílio sede
da licitante vencedora;
5.6.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – TRT.
CLÁUSULA SEXTA: DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada/rescindida, no todo ou em parte, de
pleno direito:
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6.1.1. Pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT, em despacho fundamentado do
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal:
6.1.2. Quando o prestador de serviços não cumprir as obrigações constantes desta Ata de
Registro de preços.
6.1.3. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial desta Ata de Registro de
Preços.
6.2. Quando os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado.
6.2.1. Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado.
6.3. Pela Contratada quando:
6.3.1. Mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as
exigências preestabelecidas na presente Ata de Registro de Preços.
6.3.2. Esta solicitação deverá ser formulada com antecedência de no mínimo 30 (trinta) dias,
facultada à Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT, a aplicação das penalidades
previstas no edital e seus anexos.
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES
7.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos do Edital e da Ata
de Registro de Preços sujeita à contratada, a juízo da administração, garantida a prévia e ampla
defesa, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez
por cento), sobre o valor contratado, consoante o caput e § do art. 86 da Lei 8.666/93.
7.1.1. A multa, prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada possuir com o
Contratante/Prefeitura, e pode cumular com as demais sanções administrativas previstas.
7.2. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a empresa Contratada estará sujeita as
seguintes penalidades, garantida a prévia defesa:
7.2.1. Advertência por escrito;
7.2.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT, pelo prazo de 02 (dois) anos;
7.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua
reabilitação, perante a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT.
7.3. Serão publicadas no Diário Oficial de Contas do Tribunal de Contas de Mato Grosso as
sanções administrativas previstas nesta seção, e inclusive a reabilitação perante a
Administração Pública;
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CLÁUSULA OITAVA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
8.1. A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá à conta de recursos específicos
consignados no Orçamento desta Prefeitura, e serão empenhadas nas rubricas:
Dotações Orçamentárias:
Secretaria Municipal de Administração:
(033) 03.001.04.122.0003.2005.339030.000000 – Material de Consumo
Secretaria Municipal de Saúde
(080) 04.002.10.302.0026.2048.339030.000000 – Material de Consumo
Secretaria Municipal de Assistência Social:
(0136) 05.002.08.244.0021.2076.339030.000000 – Material de Consumo
Secretaria Municipal de Educação:
(0164) 06.002.12.361.0009.2033.339030.000000 – Material de Consumo
(0188) 06.002.12.365.0010.2028.339030.000000 – Material de Consumo
8.2.

CLÁUSULA NONA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
9.1.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de
lavratura de termo aditivo ou apostilamento a presente Ata de Registro de Preço;
9.1.2. 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 8.666/93 e legislação complementar;
9.1.3. Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital
de Pregão Presencial nº 007/2019, seus anexos e a proposta da contratada;
9.1.4. É vedado caucionar ou utilizar a presente Ata para qualquer operação financeira, sem
prévia e expressa autorização do MUNICÍPIO.
CLÁUSULA DÉCIMA: DAS PENALIDADES
10.1. Para eficácia do presente instrumento, o Município de Santa Cruz do Xingu/MT
providenciará a publicação do seu extrato no Diário Oficial de Contas TCE/MT e Jornal Oficial
Eletrônico dos Municípios, conforme Lei nº 10.520/02.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO
11.1. As partes contratantes elegem o foro de Vila Rica - MT como competente para dirimir
quais quer 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.
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E por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata de Registro de Preço, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma para um só efeito legal.
Santa Cruz do Xingu/MT, ___ de ________de 2019.
MUNICÍPO DE SANTA CRUZ
DOXINGU/MT
MARCOS DE SÁ FERNANDES
DA SILVA
Prefeito Municipal

FORNECEDOR
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ANEXO VIII
PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
MINUTA DO CONTRATO Nº ____ /2019
O MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU/MT, Pessoa Jurídica de Direito Público
Municipal, com sede administrativa à Avenida 14 de setembro, s/nº Centro, nesta cidade,
inscrita no C.N.P.J. sob n° 04.178.518/0001-70, neste ato representado por seu Prefeito, o
senhor Marcos de Sá Fernandes da Silva, brasileiro, casado, residente à Rua Marcelino
Simão da Silva, s/n°, centro, nesta cidade, portador da Cédula de Identidade RG n° 0978393-8
SJ/MT e CPF sob o n° 921.471.271-91, doravante denominada simplesmente de
CONTRATANTE, e a empresa................................................, inscrita no CNPJ sob o número
............................., estabelecido(a) à.................., nº .........., Bairro ................, no Município de
........................, representado(a) neste ato pelo(a) Senhor(a) ....................................., portador(a)
do RG nº .......................... e do CPF n° ............................, residente e domiciliado(a)
à......................, n°................, Bairro .................., cidade de ..............................., doravante
denominado de CONTRATADA, resolvem celebrar a presente Contratação nos termos do
Pregão Presencial nº 007/2019 , para Sistema de Registro de Preços mediante as Cláusulas e
condições a seguir estabelecidas.
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
1.1. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER E TINTA PARA ATENDER AS
DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU - MT, conforme
especificações detalhadas e quantidades constantes no termo de referência e anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA LICITAÇÃO
2.1. Para adquirir o objeto deste contrato foi realizado procedimento licitatório na modalidade
Pregão Presencial nº 007/2019, com fundamento nas Leis nº 10.520/02, nº 8.666/93,
alterações posteriores, Decreto Municipal nº. 077/2009 e Decreto Municipal nº. 002/2019 no
que couber, conforme autorização da Autoridade Competente, Prefeito Municipal Marcos de Sá
Fernandes da Silva.
CLÁUSULA TERCEIRA: DA FORMA DE EXECUÇÃO
3.1. 3.1. A empresa Contratada deverá entregar as mercadorias/ produtos quando solicitado
pelas Secretarias Municipais.
3.2. O objeto deste Contrato deverá ser entregue em estrita observância ao Edital de Licitação
Pregão Presencial nº 007/2019 e seus anexos.
3.3. A empresa Contratada deverá entregar as mercadorias/produtos na sede da prefeitura
municipal de acordo com a necessidade de cada Secretaria, no horário compreendido,
preferencialmente, das 07h00 minutos às 13h00 minutos, em dias úteis.
3.3. A entrega do objeto deste contrato vai correr por conta da Contratada, bem como as
despesas de seguros, transporte, tributo, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do
fornecimento.
3.4. A empresa contratada deverá fornecer os produtos dos tipos, tamanhos e quantidades
Av. 14 de Setembro - S/N – Centro - Santa Cruz do Xingu – MT - CEP: 78664-000
Fone: (66) 3594-1000E-mail: scxlicitacao@gmail.com

ADM: 2017-2020

ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE
SANTA CRUZ DO XINGU
CNPJ: 04.178.518/0001-70
satisfatórias ao cumprimento do contrato. A Fiscalização poderá ordenar a remoção e exigir a
substituição de qualquer produto não satisfatório.
CLÁUSULA QUARTA: DA CONTRATADA E PREÇOS PRATICADOS
4.1. Qualificação da Contratada:
Empresa Vencedora:
CNPJ:
Endereço:
Telefones:
E-mail:
Banco:
Agência:
Representante Legal (RG, CPF):

Conta Corrente:

4.2. Descrição, Quantidade e Preços Praticados:
Item Código Descrição

Marca

Unid.

Quantidade R$
Unit.

R$
Total

4.3. As quantidades constantes acima representam apenas estimativas efetuadas pelo
Município, o qual não estará obrigado a consumir as referidas quantidades, podendo demandar
quantidades menores, sem que a licitante vencedora detentora do Contrato possa pleitear
qualquer custo.
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. Cumprir fielmente o presente contrato, de modo que, no prazo estabelecido, as
mercadorias/produtos sejam entregues corretamente e em perfeitas condições de uso.
5.2. Durante a entrega das mercadorias/produtos, as Leis, os regulamentos, as posturas,
inclusive de segurança pública e as melhores normas técnicas especificadas para este fim;
5.3. Garantir a qualidade das mercadorias/produtos fornecidos, conformando-se todas as
exigências legais e de controle de qualidade.
5.4. Arcar com as despesas do fornecimento das mercadorias/produtos, inclusive as decorrentes
de obrigações previstas na legislação Fiscal, Social e Trabalhista, apresentando ao contratante,
quando exigida, copias dos documentos de quitação;
5.5. Não fornecer mercadorias/produtos sem previa autorização do setor de compras;
5.6. Não fornecer mercadorias/Produtos vencidos.
5.9. O pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas, e
quaisquer despesas referente à aquisição de mercadorias/produtos mencionados, inclusive
licença em repartições públicas e autenticações do contrato e dos documentos a ele relativos, se
necessários.
5.10. A empresa contratada deverá manter as mesmas condições de habilitação e qualificação
durante toda entrega das mercadorias/produtos;
5.11. Cumprir os prazos de entrega, sob pena de aplicação de sanções administrativas;
5.12. Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração da Prefeitura,
prestando todos os esclarecimentos solicitados e acatando as reclamações formuladas.
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CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
6.1. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados.
6.2. Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização do objeto deste
Instrumento.
6.3. Notificar, por escrito, à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da Aquisição de mercadorias/produtos, fixando prazo para sua correção.
6.4. Rejeitar os materiais que não atendam os requisitos constantes desta especificação.
CLÁUSULA SÉTIMA: DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
7.1. O Contrato terá vigência de ___, _____, 201__ até ___ de ______ de 201__, contados da
data de sua assinatura.
7.2. O prazo para assinatura do Contrato será de 05 (cinco) dias, contados da convocação
formal da adjudicatária;
7.3. A critério da administração, o prazo para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado,
desde que ocorra motivo justificado, mediante solicitação formal da adjudicatária e aceito por
este Município;
7.4. Constituem motivos para o cancelamento do Contrato as situações referidas nos artigos 77
e 78 da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações;
7.5. A critério deste Município, o contrato poderá ser substituído por outros instrumentos
hábeis, tais como ordem de fornecimento, nota de empenho, autorização de compra, dentre
outros, nos termos do artigo 62 da Lei n. 8.666/93.
7.6. O prazo de entrega das mercadorias/produtos solicitado será de 10 (dez) dias corridos após
o recebimento da solicitação de compra.
CLÁUSULA OITAVA: DO PAGAMENTO
8.1. O pagamento deverá ser efetuado pelo CONTRATANTE em favor da CONTRATADA
mediante autorização e encaminhamento das referidas Notas Fiscais originais ao Setor
Contábil, e findado todo o processo de empenho e liquidação, e emissão da ordem de
pagamento pelo financeiro até o 15º dia útil do mês subseqüente.
8.2. Os pagamentos serão efetuados nas modalidades de deposito bancário devendo a Licitante
indicar o número de sua conta corrente, agência, e banco correspondente ou receber na
tesouraria da Prefeitura.
8.3. Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais/Faturas, estas serão devolvidas a
CONTRATADA, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua
rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
8.4. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de
responsabilidade da CONTRATADA.
8.5. O pagamento somente será realizado mediante apresentação dos seguintes
documentos:
8.5.1. Certidão Negativa de Débitos – CND, referente às contribuições previdenciárias e às de
terceiros;
8.5.2. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF;
8.5.3. Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas Estadual e Federal, do domicílio sede
da licitante vencedora;
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8.5.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – TRT.
CLÁUSULA NONA: DA RESCISÃO CONTRATUAL
9.1. O presente instrumento poderá ser rescindido de pleno direito, nas seguintes situações:
9.1.1. Quando o contratado não cumprir as obrigações constantes do Edital de Licitação e neste
Contrato;
9.1.2. Quando o contratado 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;
9.1.3. Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial deste Contrato;
9.1.4. Os preços praticados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
9.1.5. Por razões de interesse públicas devidamente demonstradas e justificadas;
CLÁUSULA DÉCIMA: DAS PENALIDADES
10.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos do Edital e da Ata
de Registro de Preços sujeita à contratada, a juízo da administração, garantida a prévia e ampla
defesa, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez
por cento), sobre o valor contratado, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666/93.
10.1.1. A multa, prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada possuir com
o Contratante/Prefeitura, e pode cumular com as demais sanções administrativas previstas.
10.2. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a empresa Contratada estará sujeita as
seguintes penalidades, garantida a prévia defesa:
10.2.1. Advertência por escrito;
10.2.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT, pelo prazo de 02 (dois) anos;
10.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua
reabilitação, perante a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT.
10.3. Serão publicadas no Diário Oficial de Contas do Tribunal de Contas de Mato Grosso as
sanções administrativas previstas nesta seção, e inclusive a reabilitação perante a
Administração Pública.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11.1. A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá à conta de recursos específicos
consignados no Orçamento desta Prefeitura, e serão empenhadas nas rubricas:
11.2. Dotações Orçamentárias:
Secretaria Municipal de Administração:
(033) 03.001.04.122.0003.2005.339030.000000 – Material de Consumo – fonte 100 Valor total
de R$ _______________ (_____________).
Secretaria Municipal de Saúde
(080) 04.002.10.302.0026.2048.339030.000000 – Material de Consumo – fonte 102 Valor total
de R$ _______________ (_____________).
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Secretaria Municipal de Assistência Social:
(0136) 05.002.08.244.0021.2076.339030.000000 – Material de Consumo – fonte 100 Valor
total de R$ _______________ (_____________).
Secretaria Municipal de Educação:
(0164) 06.002.12.361.0009.2033.339030.000000 – Material de Consumo – fonte 101 Valor
total de R$ _______________ (_____________).
(0188) 06.002.12.365.0010.2028.339030.000000 – Material de Consumo – fonte 100 Valor
total de R$ _______________ (_____________).
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
12.1.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de
lavratura de termo aditivo ou apostilamento a presente Contrato;
12.1.2. A CONTRATADA obriga-se a se manter, durante toda a execução do contrato, 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;
12.1.3. Vinculam-se a este Contrato, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o
Edital de Pregão Presencial nº 007/2019, seus anexos e a proposta da contratada;
12.1.4. É vedado caucionar ou utilizar a presente Ata para qualquer operação financeira, sem
prévia e expressa autorização do MUNICÍPIO.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA PUBLICAÇÃO
13.1. Para eficácia do presente instrumento, o Município de Santa Cruz do Xingu/MT
providenciará a publicação do seu extrato no Diário Oficial de Contas TCE/MT, Diário Oficial
da União e Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios, conforme Lei nº 10.520/02.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO
14.1. As partes contratantes elegem o foro de Vila Rica - 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 o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e
forma para um só efeito legal.
Santa Cruz do Xingu/MT, ____ de ________de 2019

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO
XINGU/MT
MARCOS DE SÁ FERNANDES DA
SILVA
Prefeito Municipal

NOME DO RESPONSÁVEL
NOME DA EMPRESA
CNPJ..........................
CONTRATADA
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