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EDITAL DE LICITAÇÃO - RETIFICADO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 

Participação exclusiva de microempresa e/ou empresa de pequeno porte 

Regida pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666 de 21/06/93. 

Lei Complementar 123/2006, Decreto Municipal 105/2010 e Lei Municipal nº 3.955/2017 

e demais legislações aplicáveis. 

 

PREÂMBULO 

  1.1 - A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA - ESTADO DE MATO 

GROSSO, sito à Rua Heronides Toledo de Oliveira, 85 – Vila Aeroporto – Alto Araguaia – 

MT., CEP: 78.780-000, inscrita no CNPJ 01.362.664/0001-63, fone (66) 3481-1148, através da 

Pregoeira Srª. Evelyn Cândida Magalhães e de sua equipe de apoio, nomeada pela Portaria 

nº 063, de 30 de setembro de 2019, com a devida autorização expedida pelo Sr. Presidente, 

JORGE ANTÔNIO DE MELO, e conforme previsto neste edital e seus anexos, com 

obediência ao disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, de 17.07.2002 subsidiariamente à Lei 

nº. 8.666/1993, de 21.06.1993, Lei Complementar 123/2006, 147/14 e Decreto Federal 

8538/2015 e Decreto Municipal 105/2010, e Lei Municipal nº 3.955/2017 e demais legislações 

aplicáveis, torna público a realização de Licitação na Sede da Câmara Municipal, na 

modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 

objetivando o REGISTRO DE PREÇO para a aquisição de materiais de consumo e 

permanente para atender aos diversos setores da Câmara Municipal, para o período de 

(12) meses, nas condições fixadas neste Edital e seus Anexos. 

 

DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA DE 

PREÇOS 

 

Dia: 31/10/2019  

Hora: 09:00 horas (Brasília)  

Local: Câmara Municipal de Alto Araguaia (Sala de Reuniões) 

 

 DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO (Fora do envelope) 

 

Para empresa que credenciará representante:  

 

a. Credenciamento ou Procuração reconhecida firma em Cartório para representante que o nome 

não conste no Contrato Social ou equivalente.  

a.1 Apresentar o documento de identidade ou qualquer documento oficial de identificação do 

representante, juntamente com o Contrato Social da empresa ou documento equivalente.  
 

Para empresa que credenciará sócio ou proprietário:  
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b. Contrato Social ou Documento equivalente e sua cédula de identidade ou qualquer outro 

documento oficial de identificação (com foto). 

 

Ambos os casos acima deverão apresentar a documentação abaixo: 

c. Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (Anexo 

V).  

d. Declaração de comprovação de enquadramento de Microempresa (ME) ou Empresa de 

Pequeno Porte (EPP) devidamente atualizada retirada pela Junta Comercial, quando for o caso.  

 

e. A licitante que não apresentar o Documento de Credenciamento ou apresentá-lo fora 

das condições exigidas ficará impedida de apresentar lances, não podendo se manifestar 

durante a sessão e, ainda, ficará impossibilitada de responder pela empresa e interpor 

recurso em qualquer fase. Aproveitar-se-á, contudo e tão somente, a proposta escrita 

apresentada e a documentação de habilitação, conforme o caso.  

 

f. Os envelopes contendo a Documentação e Proposta somente serão recebidos até 

encerramento oficial da etapa de credenciamento, não se admitindo recebimento após 

aquele encerramento. 

Capítulo I - DO OBJETO 

1.1. O Objeto da presente licitação é a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração 

Pública, objetivando o Registro de Preços para a aquisição de materiais de consumo e 

permanente para atender aos diversos setores da Câmara Municipal, conforme 

especificações do ANEXO I.  

1.2. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços na 

forma do ANEXO VII e nas condições previstas neste Edital.  

1.3. As quantidades constantes no ANEXO I são estimativas para um período de 12 (doze) 

meses.  

1.4. Os preços registrados neste procedimento terão validade de 12 (doze) meses, partir da data 

de publicação do extrato da Ata de Registro de Preços na imprensa oficial do Município.   

1.5. As descrições detalhadas dos produtos estão consignadas no Termo de Referência que tem 

como parte integrante o Anexo I e deverão ser minuciosamente observados pelas licitantes 

quando da elaboração de suas propostas.  

Capítulo II - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar desta licitação somente MICRO EMPRESA E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE, conforme art. 48 da Lei Complementar 147/2014 que regulou a lei 

123/2006, e que atendam às exigências e condições devidamente estabelecidas por este Edital.  

2.2. É condição para a participação na presente licitação a apresentação pelas licitantes, até a 

data, horário e no local indicado no preâmbulo deste Instrumento Convocatório, os envelopes 
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DA(S) PROPOSTA(S) DE PREÇOS (envelopes nº01) e DOCUMENTOS PARA 

HABILITAÇÃO (envelope nº02), separados, não transparentes e lacrados que serão 

identificados da seguinte forma:  

 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019  

Data e hora da abertura: 31/10/2019 – 09:00 horas Brasília  

Razão Social: ................................................................................  

Endereço completo da licitante .............................................................  

CNPJ........................................ INSC. EST.....................................  

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS                                                             

 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA  

PREGÃO Nº 003/2019  

Data e hora da abertura: 31/10/2019 –09:00 horas Brasília  

Razão Social..................................................................................  

Endereço completo da licitante .............................................................  

CNPJ.......................................... INSC. EST...................................  

ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

 

2.3. Para o caso de a indicação acima referida apresentar-se incompleta ou com algum erro de 

transcrição nos envelopes, ou mesmo inversão dos envelopes (proposta no envelope de 

documentação ou vice-versa), tais fatos não constituirão motivo para exclusão da empresa do 

procedimento licitatório, desde que a incorreção apontada não cause dúvida ou não atrapalhe o 

andamento do processo;  

2.4. Em nenhuma hipótese serão recebidos os envelopes contendo a proposta de preços e a 

documentação posteriormente ao prazo limite estabelecido neste Edital;  

2.5. Não poderão participar:  

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

Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ou que tenham sido punidas com 

suspensão do direito de licitar ou contratar com este Município, desde que o ato tenha sido 

publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo Órgão que o praticou;  

b) Empresas que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução e liquidação;  

c) Empresas que possuam entre seus sócios, servidor deste Município;  

d) Servidor do Município, seja da administração direta ou indireta.  

e) Empresas que não sejam enquadradas como EPP ou ME. 

2.6. A não observância das alíneas anteriores por parte da empresa ensejará as sanções e penalidades 

legais aplicáveis 
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2.7 - Das condições de participação de microempresa e empresa de pequeno porte  

2.7.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar declaração de 

comprovação de enquadramento em um dos dois regimes, para que possa ter o benefício do 

tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei 

Complementar nº 147 de 07/08/2014.  

 2.7.2. Para a habilitação, as ME e EPP deverão apresentar, mesmo se contiver alguma 

restrição, toda a documentação exigida no edital, que será devidamente conferida pela 

Pregoeira e Equipe de Apoio. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, 

será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 

que o proponente ME ou EPP for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, 

a critério da administração, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 

certidão negativa. Incluído por determinação do Decreto nº 6.204/2007.   

Capítulo III - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

3.1. A convocação dos interessados dar-se-á através da publicação de aviso no Diário Oficial 

do Tribunal de Contas do Estado (TCE).  A disponibilização gratuita do Edital completo na 

Internet pode ser solicitada no e-mail licitacoescamara.aia@gmail.com, ou no site: 

www.camaraaltoaraguaia.mt.gov.br 

3.2. A sessão pública de realização do pregão será conduzida por servidora designada como 

Pregoeira, que terá a atribuição de decidir sobre todos os atos relativos à licitação;  

3.3. A disputa entre os interessados ocorrerá através das propostas escritas apresentadas e em 

lances verbais durante a fase adequada da sessão pública;  

3.4. A manifestação da intenção de recorrer será feita no final da sessão, quando forem 

declarados os licitantes vencedores, devendo os interessados, através de seus representantes, 

registrarem em ata a síntese de suas razões;  

3.5. Para ofertar propostas através de lances verbais, recorrer de decisão e contraditar, os 

interessados deverão credenciar, junto a Pregoeira, os respectivos representantes legais com 

poderes para praticar estes atos (Credenciamento-ANEXO IV ou Procuração reconhecidos 

firma em cartório); caso a empresa não apresentar o referido documento esta ficará 

impossibilitada de ofertar lances, onde ficará mantido o preço de proposta.  

3.6. Caso a empresa apresente representante legal, este deverá identificar-se e trazer a Pregoeira 

um documento hábil a comprovar sua representação, que poderá ser a apresentação do Contrato 

Social da empresa ou outro equivalente, documento este que deverá estar fora do envelope e 

ser entregue a Pregoeira no momento do credenciamento dos participantes;  

3.7. Para o caso de não haver menção do nome do representante no Contrato Social ou 

equivalente, este deverá apresentar credenciamento (Anexo IV) ou procuração, com firma 

reconhecida em Cartório, que comprove poderes para praticar todos os atos referentes a este 

Pregão, tais como: formulação de lances, alegações em ata, interposição de recurso, renúncia 

de direitos, etc;  

http://www.camaraaltoaraguaia.mt.gov.br/
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3.8. O representante legal da empresa, no ato da entrega dos envelopes, se solicitado, deverá 

exibir sua cédula de identidade ou qualquer outro documento oficial de identificação (com foto).  

3.9. O não credenciamento de representante legal ou do procurador na sessão pública, ou a 

incorreção dos documentos de identificação apresentados não inabilita a licitante, mas 

inviabilizará a formulação de lances verbais e a manifestação de intenção de recorrer por parte 

do interessado, bem como de quaisquer atos relativos a presente licitação para o qual seja 

exigida a presença de representante legal da empresa;  

3.10.  Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes apresentarão fora do envelope 

declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e, 

entregarão os envelopes contendo a documentação exigida no certame e as propostas, podendo, 

para tanto, ser utilizado o modelo de declaração constante no Anexo V.  

Capítulo IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

4.1. A(s) licitante (s) deverá (ao) apresentar em envelopes separados:  

 ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS  

a) As aquisições provenientes deste Registro de Preços para compra de materiais de 

consumo e permanente para atender aos diversos setores da Câmara Municipal 

deverão estar de acordo com as especificações previstas no Anexo I deste Edital;  

b) Os valores devem ser expressos em moeda corrente nacional, em algarismos, 

prevalecendo o valor unitário em caso de divergência, desde que não seja prejudicial a 

Administração, deve constar o preço unitário e total dos itens, bem como o preço 

global da proposta.  

  Nos preços deverão estar incluídos todas as despesas sobre o objeto licitado (impostos, taxas, 

transporte, frete, etc), não cabendo ao proponente a adição de nenhum valor após a abertura  do 

envelope proposta.   

c) Validade mínima da proposta de 60 (sessenta) dias a contar da data de entrega dos 

envelopes de proposta e documentação, estipulada no preâmbulo deste Edital. O referido 

prazo ficará suspenso caso haja interposição de recursos;  

 4.2. O julgamento será por menor preço unitário.  

 4.3 – Para cotação de preços será considerado até duas casas decimais após a vírgula.   

 4.4. Não será aceita oferta de produtos com especificações que não se enquadrem nas indicadas 

no Termo de Referência deste Edital;  

 4.6. A não indicação do prazo de validade exigidos na proposta não desclassificará a licitante, 

mas indicará que a mesma se compromete com os prazos estabelecidos neste Edital.  

  

Capítulo V - DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
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5.1 – As empresas interessadas na presente licitação, para se habilitarem, deverão apresentar 

no ENVELOPE Nº02, os seguintes documentos:  

a) Cópia do Contrato Social com a última alteração;  

b)      Identidade e CPF dos sócios e/ou representantes legais;  

Obs.: Aqueles que apresentarem o documento fora do envelope citado no começo deste edital 

(DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO) ficam dispensados de colocar dentro 

do envelope de habilitação.  

 5.1. 1 - Documentos relativos à regularidade fiscal  

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ.  

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede 

do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da presente 

Licitação;  

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal - Dívida Ativa da União e Tributos e 

contribuições Federais, inclusive que abrange as Contribuições Sociais.  

d) Certidão Negativa de Débito Fiscal Estadual (CND), específica para participar de 

licitações, emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do domicílio tributário da 

licitante;  

e) Certidão de Regularidade do FGTS (CRF);  

f) Certidão de regularidade de Tributos Municipais, expedida pela Prefeitura do domicílio 

tributário da licitante.  

 5.1.2 – Documentos quanto a Regularidade Trabalhista  

a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT  

 5.1.3 - Documentação relativa à avaliação econômico-financeira  

a) Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da 

pessoa jurídica.  

(com prazo de expedição não superior a 90 (noventa) dias da data de abertura do envelope).  

 5.1.4 – Documento relativo a Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes.   

a) A declaração que não existem fatos supervenientes a esta licitação que sejam impeditivos de 

sua habilitação para este certame licitatório, será feita através de Declaração (conforme 

ANEXO – III).  

 5.1.5 – Documento relativo ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal.   

a) A comprovação de que a atividade da empresa não contraria o retro citado dispositivo 

constitucional, será feita através de Declaração (conforme ANEXO – VI), sob as penas da Lei.    
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Capítulo VI - DAS FASES DA SESSÃO PÚBLICA E PROCEDIMENTOS 

 6.1. PRIMEIRA FASE: ABERTURA DA SESSÃO  

6.1.1 No dia e horário estabelecido neste Edital, a Pregoeira Oficial fará a abertura da sessão, 

recebendo primeiramente da empresa interessada, ou de seu representante, o documento para 

credenciamento (Anexo IV), ou Procuração reconhecido firma em cartório e a Declaração 

prevista no Anexo V (fora do envelope) os envelopes de proposta e habilitação.   

6.1.2. Não será admitida a atuação de um representante para duas ou mais empresas.   

6.2. SEGUNDA FASE: ANÁLISE DAS PROPOSTAS E LANCES VERBAIS  

6.2.1. Terminada a fase de credenciamento, a Pregoeira 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;   

 6.2.2. Após a análise das propostas pela Pregoeira, equipe de apoio, os participantes, através 

de seus representantes, darão visto em todas as propostas apresentadas;   

6.2.3. Em seguida, passar-se-á à oferta de lances verbais, em valores sucessivos e decrescentes 

para o objeto a ser contratado, considerando-se o preço por item.  

6.2.4. Poderão ofertar lances as 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;  

6.2.4.1 – O preço a ser considerado, para fins de lance, será aquele relativo ao preço unitário do 

objeto.    

6.2.5. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas anteriormente, poderão os 

autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e 

sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos;  

6.2.6. A Pregoeira convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma sequencial, a 

apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, 

em ordem decrescente de valor, dos lances ofertados não caberá retratação;   

6.2.7. A desistência da apresentação de lance verbal, quando convocada pela Pregoeira, 

importará na perda do direito de apresentar novos lances verbais e na manutenção do último 

preço apresentado pela licitante;  

6.2.8. Ofertados os lances verbais, a Pregoeira solicitará a todas as licitantes que efetivaram 

lances a redução a termo dos últimos lances ofertados, ficando os próximos lances 

condicionados a 1% do último menor valor ofertado.   

6.2.9. A Pregoeira poderá fixar em até 05 (cinco) minutos o tempo máximo para os lances 

verbais, devendo avisar aos licitantes quando decidir pela última rodada de lances que poderá, 

inclusive, ocorrer antes do exaurimento do tempo máximo anteriormente estipulado;  
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6.2.10. Durante a etapa de lances verbais, a Pregoeira monitorará os preços ofertados, de modo 

a desclassificar propostas inexequíveis ou com preço excessivo.    

6.2.11. Por se tratar de uma licitação com itens exclusivos para ME ou EPP, o benefício 

constante do artigo 44, Parágrafo 2º da Lei Complementar 123/2006 não será necessário.  

6.2.12. Das condições de participação de microempresa e empresa de pequeno porte, 

sediadas local ou regional – Conforme Lei Municipal Nº 3.955, DE 20 DE JUNHO DE 

2017: 

 

a- Para atender os objetivos da promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito 

municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à 

inovação tecnológica, previstos no artigo 1º desta lei e no artigo 47 da Lei Complementar 

Federal 123/2006, os benefícios referidos na lei 3955 municipal diz que: deverão, priorizar 

a contratação com microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou 

regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido. 

§ 1º Para a obtenção do benefício, terão prioridade, as microempresas e empresas de pequeno 

porte sediadas no Município de Alto Araguaia-MT;  

§ 2º não havendo microempresas e empresas de pequeno porte ou MEI sediadas no Município 

de Alto Araguaia, cuja proposta esteja no limite de 10% previsto neste artigo, a prioridade 

poderá ser dada para as microempresas e empresas de pequeno porte regionais, assim 

entendidas como aquelas sediadas em áreas conurbadas, bem como em municípios situados 

no Estado de Mato Grosso, desde que haja comprovada reciprocidade de tratamento previsto 

nas legislações locais.  

Obs: As empresas que não são situadas no município de Alto Araguaia para fazer jus ao mesmo 

deverão apresentar ou informar no final da fase de lances Lei Municipal que concede benefício 

para as empresas de Alto Araguaia.  

§ 3º Para fazer jus ao benefício as microempresas e empresas de pequeno porte não poderão 

oferecer preços superiores àqueles praticados no estabelecimento. 

 § 4º A prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas 

local ou regionalmente a que se refere o "caput", tem como justificativa: 

I - O desenvolvimento econômico promovido pela variação positiva da capacidade produtiva 

da economia com elevação do produto interno bruto, aliadas às variações positivas relacionadas 

com ascensão da qualidade de vida, educação, saúde, infraestrutura e mudanças da estrutura 

socioeconômica do município e da região, com melhoras dos indicadores sociais relacionados 

ao índice de desenvolvimento humano - IDH; 

 II - Materializar uma política pública onde o poder de compra governamental seja utilizado 

para gerar renda, emprego e melhor distribuição das riquezas do município e da região; 
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III - Materializar as atividades finalísticas do Município e dar retorno ao cidadão contribuinte, 

oportunizando prover o Poder Público com suas demandas sem exportar recursos locais, 

promovendo a sustentabilidade econômica e social; 

IV - Priorizar as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, 

aumentando a competitividade delas, contribuindo para que possam suportar a elevação na 

concorrência proporcionada principalmente pelo comércio, que na maioria das vezes 

incrementa a chamada evasão de recursos locais:  

6.3. TERCEIRA FASE: HABILITAÇÃO   

6.3.1. Encerrada a fase de lance, a Pregoeira procederá à abertura do invólucro contendo os 

documentos de habilitação da licitante que apresentou a melhor proposta, verificando a sua 

habilitação ou inabilitação;   

6.3.2. Constatado o atendimento das exigências editalícias, a licitante será declarada vencedora, 

sendo-lhe adjudicado o objeto do certame, caso não haja interposição de recursos;   

 6.3.3. A licitante vencedora terá o prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da convocação 

para apresentar nova planilha com a recomposição dos preços apresentados na fase de 

lances em valores unitários e totais. O não cumprimento deste prazo decairá do direito de 

fornecimento dos produtos passando para o segundo colocado, que terá 02 (dois) dias úteis 

para a recomposição dos preços.  

6.3.4. Caso a licitante classificada em primeiro lugar seja inabilitada, a Pregoeira examinará a 

habilitação das licitantes com as ofertas subsequentes e a qualificação destas, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma proposta que atenda aos requisitos do Edital.  

Capítulo VII - DOS RECURSOS 

7.1. Os recursos somente serão recebidos após a Fase de Habilitação quando for(em) 

declarada(s) a(s) vencedora(s), momento que qualquer licitante poderá manifestar, imediata e 

motivadamente, a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis 

para a apresentação das razões do recurso (memoriais), ficando as demais licitantes desde logo 

intimadas para apresentarem contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr 

do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos;  

7.2. O recurso tempestivamente interposto terá efeito suspensivo e devolutivo exclusivamente 

em relação ao item questionado e deverá ser dirigido ao Presidente da Câmara Municipal, 

cabendo ao mesmo apreciá-lo em 5 (cinco) dias úteis;  

7.3. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento;   

7.4. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante, inclusive em função da falta de 

representante credenciado, importará na decadência do direito de recurso em âmbito 

administrativo e consequente adjudicação do objeto da licitação, pela Pregoeira, à vencedora;   

7.5. Caso o recurso seja julgado improcedente, caberá ao Presidente da Câmara Municipal 

efetuar a adjudicação à licitante vencedora;  
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7.6. Da sessão pública de realização do pregão será lavrada ata circunstanciada, assinada pelos 

representantes presentes, pela Pregoeira e pela Equipe de Apoio.   

Capítulo VIII - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO 

8.1. No julgamento dos documentos observar-se-á as previsões legais e editalícias, sendo 

inabilitadas as empresas que apresentarem documentação fora do prazo de validade, ou 

deixarem de apresentar qualquer documento exigido neste Edital;  

8.2. Serão inabilitadas as licitantes ou desclassificadas as propostas que deixarem de atender às 

exigências deste Edital, ressalvadas as situações previstas nos itens 8.6 e 8.7;  

8.3. Os preços serão analisados conforme o Capítulo X deste Edital.  

8.4. As propostas serão classificadas conforme o critério de menor preço por item, apresentado 

em proposta ou lance verbal, sendo considerada vencedora a licitante que apresentar/ofertar 

melhor lance, e ainda, estiver com sua documentação válida, satisfazendo os termos deste Edital 

e Anexos;  

8.5. No caso de igualdade do preço ofertado entre duas ou mais propostas, a Pregoeira Oficial 

efetuará sorteio na própria sessão pública, da qual participarão apenas as empresas empatadas, 

para definição da ordem de lances verbais;  

8.6. Não será motivo de desclassificação, se a licitante não informar em sua proposta, telefone, 

dados bancários, dados do representante legal ou os prazos, devendo a Pregoeira Oficial 

solicitar ao representante legal do interessado a complementação das informações;  

8.7. A não indicação dos prazos exigidos na proposta indicará que a licitante se compromete 

com os prazos estabelecidos neste Edital;  

8.8. A Pregoeira Oficial, verificando a necessidade de maiores informações, no que for 

pertinente à documentação e às propostas apresentadas, aplicará subsidiariamente o disposto no 

§ 3º, do art. 43 da Lei n.º 8.666/93, podendo suspender a sessão a qualquer momento para 

realização de diligências;  

8.9. Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, será lavrada ata circunstanciada narrando 

todos os fatos, ficando em poder da Comissão Especial e a Pregoeira, todos os envelopes, 

devidamente rubricados e vistados pelos membros da Comissão, Pregoeira e licitantes 

presentes, até a resolução do ocorrido, oportunidade em que será oficiado às mesmas a data 

para prosseguimento do certame;  

8.10. Não serão levadas em consideração, para efeitos de julgamento, quaisquer vantagens 

oferecidas na proposta que não se enquadrem nas especificações exigidas neste Edital e Anexos;  

8.11. A Pregoeira poderá desconsiderar erros meramente formais, desde que não resultem na 

necessidade de acostamento de novo(s) documento(s), tanto na fase de habilitação, como na de 

análise das propostas de preços.    

  

Capítulo IX - DOS PREÇOS 
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9.1. Os preços máximos a serem pagos para os produtos estão descritos no Termo de 

Referência, Anexo I deste edital.  

9.2. Não serão aceitos preços cujos valores unitários sejam iguais a 0 (zero) ou excessivos, 

sendo entendido como excessivos os que forem superiores ao preço médio daqueles praticados 

pelo mercado, ou aqueles considerados inexequíveis na forma da lei.  

Capítulo X - DA ADJUDICAÇÃO 

10.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pela Pregoeira após a 

finalização da fase recursal. 

10.2 - Na hipótese da licitante adjudicatária não entregar os documentos de acordo com o item 

V do edital, a Pregoeira examinará a proposta ou lance subsequente, verificando a sua 

aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital, incluindo 

negociando o melhor preço. 

Capítulo XI - DO VALOR, DO IRREAJUSTAMENTO E DO PAGAMENTO 

11.1. O pagamento será efetuado conforme fornecimento dos produtos, nas quantidades 

pedidas, com apresentação das respectivas faturas (Notas Fiscais Eletrônicas) que serão 

devidamente atestadas de acordo com as exigências estabelecidas neste edital.  

11.2. Os valores registrados serão os valores por itens ganhos constados na proposta refeita da 

vencedora e em nenhuma hipótese serão reajustados dentro do prazo de validade da mesma.   

11.3. As empresas regularmente inscritas nos simples deverão apresentar documentos 

comprobatórios, para os fins de retenções de impostos.  

  

Capítulo XII – DO REAJUSTE 

12.1 - Durante a vigência da Ata de Registro, os preços registrados serão fixos e passiveis de 

recomposição e reajuste, desde que comprovadas à ocorrência de situação prevista na alínea 

“d” do inciso II do artigo 65, bem como § 8º do artigo 65 da lei 8.666/93, respectivamente, ou 

de redução dos preços praticados no mercado.   

12.2 – Ocorrendo à variação de preços, na hipótese acima citada, o beneficiário do registro 

poderá solicitar a atualização dos preços, através de pedido formal endereçado a Câmara 

Municipal de Alto Araguaia, instruído com documentos que comprovem a procedência do 

pedido, tais como: lista de preços dos fabricantes, com Notas Fiscais de compra imediatamente 

anteriores e posteriores à variação alegada à aquisição dos produtos, matérias-primas, 

componentes ou de outros documentos. 

12.3 – Mesmo comprovada às ocorrências das hipóteses previstas na alínea “d” do inciso II do 

artigo 65, bem como § 8º do artigo 65 da Lei 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, 

poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório. 
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12.4 – Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do 

registro e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o fornecedor 

registrado será convocado pela Câmara Municipal de Alto Araguaia para a alteração, por 

aditamento, do preço da Ata de Registro de Preços, sendo que o novo preço fixado será válido 

a partir da publicação no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato 

Grosso. 

Capítulo XIII - DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 

13.1 – Fornecer os produtos licitados dentro do prazo estipulado pelo anexo I (Termo de 

Referência) após expedida a Ordem de Fornecimento e a relação dos itens solicitados no mês.  

13.2 – Fornecer os produtos livres de (impostos, taxas, transporte, frete, etc), sem nenhum 

ônus.  

13.3 – Os produtos serão solicitados de acordo com a demanda da Câmara Municipal. 

Capítulo XIV - DAS OBRIGAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 

14.1 - Uma vez homologado o processo ou, conforme o caso, firmada a contratação, a Câmara 

se obriga a:  

a) Fornecer à licitante, todas as informações relacionadas com o objeto do presente Edital;  

b) Efetuar o pagamento à licitante vencedora, na forma e prazos estabelecidos neste Edital 

a ser firmado entre as partes, procedendo-se à retenção dos tributos devidos, consoante a 

legislação vigente;  

c) Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela licitante vencedora, bem 

como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação;  

Capítulo XV - DA VIGÊNCIADO REGISTRO DE PREÇOS 

15.1.  A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS terá validade de 12 (doze) meses, a contar da sua 

lavratura.  

15.2 – Caberá a Detentora do Registro a obrigação de manifestar seu interesse em prorrogar a 

vigência da ata, devendo fazê-lo com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias antes do 

término da vigência.     

Capítulo XVI - DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 16.1 - Uma vez firmada a ata de preços, a Câmara Municipal se obriga a:  

a) Garantir a Detentora do Registro de Preços, desde que em igualdade de 

condições, a preferência no fornecimento, sempre que os preços forem compatíveis 

com os preços de mercado, constatado mediante prévia e ampla pesquisa.   

b) Acompanhar e fiscalizar, através de servidor designado pela Administração, o 

cumprimento dos termos da ata de registro de preços devidamente assinada, 

anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de 
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quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da licitante 

vencedora;  

c) Efetuar o pagamento à licitante vencedora, na forma e prazos estabelecidos neste 

Edital e na ata de Registro de Preços a ser firmada entre as partes, procedendo-se à 

retenção dos tributos devidos, consoante a legislação vigente;  

d) Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela licitante 

vencedora, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação;  

e) Outras obrigações constantes da Minuta da Ata.  

Capítulo XVII - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1. De conformidade com o art. 86, da Lei nº 8666/93, atualizada, o atraso injustificado na 

entrega dos produtos sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa de até 2% (dois por 

cento), do valor do produto, até 30 (trinta) dias, após este prazo será cancelado o processo 

licitatório.  

17.2. Nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, atualizada, pela inexecução total ou parcial da 

entrega do produto adquirido, a Administração poderá aplicar à(s) vencedora(s), mediante 

publicação no Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado (TCE), as seguintes penalidades: 

    a) advertência por escrito;  

b) aplicação de multa de 2 % (dois por cento) sobre o valor total da contratação efetuada, 

pela inexecução das obrigações constantes deste Instrumento;  

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 

Município, por prazo não superior a 2 (dois) anos;  

d) declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 

da Lei 8.666/93;  

17.3. 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 informados para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo 

prazo.  

Capítulo XVIII - DA ENTREGA, PRAZO E RECEBIMENTO 

18.1.  Os produtos deverão ser entregues no prazo de validade da Ata de Registro de Preços 

que será de 12 meses, de acordo com a necessidade da Câmara Municipal.  

18.2. Os produtos deverão ser entregues em conformidade com disposto neste edital, no Termo 

de Referência, ata de registro de preços e demais documentos regulamentadores de obrigações. 

18.3. Serão recebidos de acordo com o que dispõe as alíneas a e b, II, art. 73, Lei 8.666/93.  
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18.4. A Câmara Municipal reserva para si o direito de recusar qualquer produto desse objeto, 

incompatível, de qualquer forma com as descrições do edital e da proposta da vencedora e ainda 

que apresente defeito de qualquer natureza, sendo que em qualquer caso deverá fundamentar 

sua decisão.      

18.5. O objeto da presente licitação será recebido: 

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com a 

especificação e, sendo atestada sua qualidade e conformidade aos termos do Edital, 

o objeto será recebido em caráter definitivo; 

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos mesmos; 

c) Serão rejeitados no recebimento, os objetos fornecidos com especificações 

diferentes das constantes no ANEXO I e das MARCAS apresentadas na proposta, 

devendo a sua substituição ocorrer na forma e prazos definidos no item 18,6 abaixo. 

18.6 – Caso o (s) objeto (s) sejam considerados INSATISFATÓRIOS, será lavrado termo de 

recusa, no qual se consignará as desconformidades verificadas, devendo ser substituído, no 

prazo máximo abaixo fixado: 

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo, determinado sua substituição ou 

rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação 

da Administração, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da notificação por escrito, 

mantido o preço inicialmente contratado; 

b) se disser respeito à diferença das características do objeto, determinar sua complementação 

ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação da Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por 

escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

 

Capítulo XIX - DA GARANTIA DOS PRODUTOS 

19.1 – Os produtos desta licitação devidamente descritos na proposta serão garantidos pela 

adjudicatária sem apresentação de defeitos.   

Capítulo XX - DA RESCISÃO 

20.1. A ata poderá ser rescindida de pleno direito, nas hipóteses a seguir relacionadas.  

20.2. A rescisão pela Administração poderá ocorrer quando:  
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20.2.1. a Detentora não cumprir as obrigações constantes da ata;   

20.2.2. a Detentora não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não retirar o 

instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a Administração não aceitar sua justificativa;  

20.2.3. a Detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de 

preços;  

20.2.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do 

registro de preços;  

20.2.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado e a 

Detentora não aceitar a redução;  

20.2.6. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas pela 

Administração;  

20.2.7. Sempre que ficar constatado que a fornecedora perdeu qualquer das condições de 

habilitação e/ou qualificação exigidas na licitação.  

20.3. A comunicação da rescisão, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de 

recebimento, juntando-se comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços. No 

caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação será feita 

por publicação no Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado (TCE) por 02 (duas) vezes 

consecutivas, considerando-se cancelado o registro a partir da última publicação.  

20.4.A rescisão pela Detentora poderá ocorrer quando, mediante solicitação por escrito, 

comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências da ata.  

20.4.1.A solicitação da Detentora para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada 

com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades 

previstas cabíveis, caso não sejam aceitas as razões do pedido.  

20.4.2.A rescisão ou suspensão de fornecimento com fundamento no artigo 78, inciso XV, da 

Lei federal nº 8.666/93 deverá ser notificada.  

20.5.A Administração, a seu critério, poderá convocar, pela ordem, as demais licitantes 

classificadas, nos termos do disposto neste edital para, mediante a sua concordância assumirem 

o fornecimento do objeto da ata.  

20.6. Aplica-se no que couber o disposto nos artigos 78 e 79 da Lei 8.666/93.  

Capítulo XXI - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

21.1. Qualquer pessoa poderá questionar, solicitar informações ou impugnar este Edital de 

Pregão, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública de 

Pregão, devendo a Câmara Municipal, através da Pregoeira, julgar e responder sobre a petição 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.  

Capítulo XXII - DAS CONDIÇÕES GERAIS 
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22.1. As empresas licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações, 

dos documentos e propostas apresentados em qualquer época ou fase da licitação;  

22.2. Caso exista algum fato que impeça a participação de qualquer licitante, ou o mesmo tenha 

sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou estiver em 

regime de falência, este fica desde já impedido de participar da presente licitação;  

22.3. A apresentação da proposta de preços corresponderá à indicação por parte do licitante de 

que inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente licitação, eximindo assim a 

Pregoeira e sua Equipe de Apoio do disposto no art. 97 da Lei 8666/93;  

22.4. A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrentes de 

fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, 

de ofício ou por provocação de terceiros, com a devida justificação;  

22.5. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de 

documentos relativos ao presente certame;  

22.6. Realizado o procedimento licitatório, com a observação de todas as formalidades legais, 

o resultado será comunicado aos licitantes na própria sessão de julgamento e, caso não houver 

interposição de recurso, será efetuada a adjudicação pela Pregoeira e submetidos ao Presidente 

da Câmara Municipal para homologação do certame;  

22.7. A Equipe de Apoio e a Pregoeira irão dirimir as dúvidas concernentes às especificações 

técnicas e demais esclarecimentos acerca do objeto desta licitação, desde que arguidas por 

escrito, até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura dos envelopes;  

22.8. As informações poderão ser solicitadas via e-mail – licitacoescamara.aia@gmail.com – 

estando a Pregoeira e a Equipe de Apoio disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, 

das 08h00min às 18h00min, na sede da Câmara Municipal, ou por meio do fone (066) 3481 - 

2202.  

22.9. Faz parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 1) Anexo I – Termo de Referência; 

2) Anexo II - Modelos de Proposta de Preços Pessoa Jurídica; 3) Anexo III - Modelo de 

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente; 4) Anexo IV - Modelo de Termo de 

Credenciamento; 5) Anexo V - Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação; 6) 

Anexo VI - Modelo de Declaração nos Termos do Inciso XXXIII do Artigo 7º da CF; 7) Anexo 

VII – Minuta da Ata de Registro de Preços; 

Capítulo XXIII.   ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONDIÇÕES DAS FUTURAS 

CONTRATAÇÕES 

 

23.1. As condições do ajuste, para formalização da Ata de Registro de Preços e das contratações 

dela decorrentes, constam no Anexo VII – Minuta da Ata de Registro de Preços.  

23.2.O prazo para a apresentação da documentação para a formalização da Ata de Registro de 

Preços será de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da convocação, sob pena de decair do 

direito de ter seu preço registrado.  

mailto:licitacoescamara.aia@gmail.com
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23.3. A ata deverá ser assinada por representante legal, diretor ou sócio da empresa, com 

apresentação, conforme o caso e respectivamente, de procuração ou contrato social, 

acompanhados de cédula de identidade.  

23.4. Na hipótese do não atendimento à convocação para assinatura da ata a administração se 

reserva no direito de convocar os demais licitantes na ordem de classificação, para que querendo 

renegocie e registre seus preços, passando assim este a ter preferência na contratação com a 

Administração.   

Capítulo XXIV. DO FORO 

24.1. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com a presente licitação, fica 

eleito o Foro da Comarca de Alto Araguaia, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja.    

Alto Araguaia - MT, 17 de outubro de 2019.  

 

 

          

Evelyn C. Magalhães 

Pregoeira 

 

 

 

 

Liane dos Santos Barbosa      Mayra de Jesus Almeida  

      Membro                                                                           Membro 
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ANEXO I 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019– SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

OBJETO: Aquisição de materiais de consumo e permanente para atender aos 

diversos setores da Câmara Municipal 

Item/ 

Código 

TCE 

Produto/descrição UN Qtde 

Valor 

unitário 

R$ 

Valor total R$ 

1 

Código: 

146591-0 

 

APOIO DE PUNHO PARA TECLADO EM GEL. 
PARA MAIOR CONFORTO. 
ESPECIFICAÇÕES: ERGONÔMICO; 
DIMENSÕES: 445 X 60 X 20 MM. COR: 
PRETO 
 

 

 

UN 10 75,00 750,00 

2 

Código: 

151532-2 

 

APOIO PARA PÉS - DESIGN: ERGONÔMICO, 
COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO. 
COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: ESTRUTURA 
EM AÇO CARBONO PRETO. DIMENSÕES: 
20X41X47 CM PESO: 1970 G 
 

 

UN 15 149,50 2.242,50 

3 

Código: 

378483-5 

CABO VGA BLINDADO - MACHO X VGA 

MACHO DE 15 PINOS 1,5M. COMPATÍVEL 

COM MONITORES / PROJETORES E 

APARELHOS QUE TENHA ENTRADA PARA 

VGA MACHO. 

 

 

 

UN 
15 39,10 586,50 

4 

Código: 

281973-2 

 

DISCO RÍGIDO - HD EXTERNO CAPACIDADE 
1TB 
COMPATIBILIDADE USB 3.0 E 2.0 – 
SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS: 
XP, VISTA, WINDOWS 7 E WINDOWS 8. 
 
 

 

 

UN 
 

 
01 

539,00 539,00 

5 

Código: 

379056-8 

 

DISCO RÍGIDO - HD EXTERNO  4 TB - 
CAPACIDADE: 4TB; INTERFACES DO 
PRODUTO: USB 3.0; COR: PRETO; 
DIMENSÕES: 20,9 X 80 X 117 MM 
 

 

 

UN 02 650,33 1.300,66 

6 

Código: 

341007-2 

FRAGMENTADORA – PARA FRAGMENTAR 
PAPEL. CORTE EM TIRAS – SISTEMA DE 
CORTE EM AÇO. CAPACIDADE PARA 
FRAGMENTAR ATÉ 10 FOLHAS OU 1 
CARTÃO DE CRÉDITO COM PENTES 
RASPADORES METÁLICOS PARA MAIOR 
DURABILIDADE. ABERTURA DE INSERÇÃO: 
230 MM; ACIONAMENTO: AUTOMÁTICO, 
COM SENSOR DE PRESENÇA DE PAPEL; 
CAPACIDADE: 10 FOLHAS DE PAPEL A4 75 
G/M² OU 1 CARTÃO DE CRÉDITO; CESTO: 25 

  

 

 

 

UN 01 1.566,40 1.566,40 
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LITROS; COR: PRETO OU CINZA. – 
DESEMPENHO: 1000 FOLHAS EM 1 HORA; 
DIMENSÕES: 38 CM X 44 CM X 27,5 CM (L X A 
X P); FUNCIONAMENTO: MÁXIMO 10 
MINUTOS; FRAGMENTA: PAPEL, CARTÃO DE 
CRÉDITO, CRACHÁS PVC E GRAMPOS; 
NÍVEL DE RUÍDO: 65 DB; NÍVEL DE 
SEGURANÇA: P2 (NORMA DIN 66399);TIPO 
DE CORTE: TIRAS DE 3,9 MM; PENTES 
RASPADORES METÁLICOS: SIM; PESO: 7 
KG; POTÊNCIA: 200W;REVERSÃO: 
SIM;SENSOR(ES) DE SEGURANÇA:NO 
CESTO (CASO ABERTO NÃO 
FUNCIONA);SOBRECARGA (EXCESSO DE 
FOLHAS COM AUTO REVERSO); 
SUPERAQUECIMENTO (PROTEÇÃO 
TÉRMICA); VELOCIDADE DE 
FRAGMENTAÇÃO: 4 M/MIN;VISOR: LED COM 
MÚLTIPLAS INDICAÇÕES;VOLTAGEM: 110V 
OU 220V. 
 
 

7 

Código: 

28575-7 

 

FRAGMENTADORA - PARA FRAGMENTAR 
TIRAS DE PAPEL ATE < 2 X 15 > MM, COM 
CAPACIDADE DE 10 FLS, P/ CICLO, 
VELOCIDADE DE 5 M/MIN., ABERTURA DE 
240 MM, MEDINDO < 590 X 370 X 275 > MM, 
PESANDO APROXIMADAMENTE 19 KG, COM 
POTENCIA DE 390 WATTS, BIVOLTS 
 
 

 
 
 
 

UN 01 1.084,20 1.084,20 

8 

Código: 

404598-0 

 

IMPRESSORA JATO DE TINTA - JATO DE 
TINTA TERMICO,TIPO COLORIDA, 
IMPRESSAO FRENTE E VERSO,PRETO ATE 
15 PPM E COLORIDO 8 PPM,RESOLUCAO 
PRETO ATE 600 X 1.200 DPI E COLORIDA ATE 
4.800 X 1.200 DPI OTIMIZADOS EM 
CORES,MEMORIA PADRAO DE 
256MB,PROCESSADOR DE 500 
MHZ,CONECTIVIDADE: USB 2.0 E REDE 
ETHERNET 10/100/1000 RJ-45, WI-FI 802.11 
B/G/N INCORPORADA,PAPEL COMUM 
ESPESSO, BRILHANTE, DEVE SUPORTAR 
OS SEGUINTES TAMANHOS A3, A4, A5 E 
A6,BANDEJA DE ENTRADA PARA 250 
FOLHAS, BANDEJA DE SAIDA PARA 75 
FOLHAS, CAPACIDADE DO ALIMENTADOR 
AUTOMATICO DE DOCMENTOS PADRAO 35 
FOLHAS,DEVE VIR ACOMPANHADA DO 
CABOS ALIMENTACAO E DE COMUNICACAO 
(USB), CARTUCHOS, GARANTIA DO 
FABRICANTE MINIMA DE 24 MESES ON-SITE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN 

 
 
 

01 

 
 
 

2.538,59 

 
 
 

2.538,59 

9 

Código: 

00017227 

 

MICROCOMPUTADOR - COM 
PROCESSADOR SIMILAR OU SUPERIOR A 
INTEL CORE I7-8700 8ª GERACAO (3.2GHZ 
EXPANSIVEL ATE 4.6GHZ, CACHE 12MB), 

UN 05 6.479,00 32.395,00 
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PLACA MAE MOTHERBOARD SIMILAR OU 
SUPERIOR A 1151 INTEL OU ASUS, PLACA 
DE VIDEO SIMILAR OU SUPERIOR NVIDIA® 
GEFORCE® GTX 1060 DE 6GB, GDDR5 192 
BITS CLOCK (BASE 1506 MHZ) (BOOST 1708 
MHZ), MEMORIA 16GB, DDR4, 2400MHZ 
INTEL® OPTANE™; DISCO RIGIDO (HD) DE 
1TB(7200RPM), DISCO SOLIDO INTERNO 
SANDISK X110 128GB SATA 6.0GB/S, 
GRAVACAO SEQUENCIAL ATE 455 MB/S, 
LEITURA SEQUENCIAL ATE 505 MB/S, 
TECLADO E MOUSE WIRELESS, LEITOR E 
GRAVADOR DE DVD/CD (DVD-RW), PLACA 
DE SOM INTEGRADA 5.1 
FONTE ATX DE NO MÍNIMO 500W REAIS, 
GABINETE NA COR PRETA, LICENÇA DO 
SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 
PROFISSIONAL 64 BITS 
 

10 

Código: 

00027136 

 

 

MICROCOMPUTADOR - SEM MONITOR, 
PROCESSADOR SIMILAR OU SUPERIOR A 
INTEL CORE I5-8400 (2.8GHZ EXPANSIVEL 
ATE 4GHZ, CACHE DE 9MB), SISTEMA 
OPERACIONAL WINDOWS 10 
PROFESSIONAL 64 BITS ORIGINAL, 
GABINETE NA COR PRETA, 1 CABO DE 
FORCA PADRAO 3 PINOS, 1 CABO VGA, 1 
CABO HDMI DE 2 METROS FULL HD 1080P, 
FONTE ATX DE 500W 80 PLUS, TECLADO 
USB ERGONOMICO, PADRAO ABNT2, 
MOUSE OPTICO 1200DPI USB, EM 
PORTUGUES (BRASIL), MEMORIA RAM 8GB 
PADRAO DDR4 FREQ 2400MHZ,DISCO 
RIGIDO (HD) 500GB (7200 RPM), 1 HD SSD 
240GB, SATA REV. 3.0 (6GB/S), COMPATIVEL 
COM A VERSAO ANTERIOR SATA REV. 2.0 
(3GB/S), ATE 500MB/S PARA LEITURA E 
350MB/S PARA GRAVACAO, PLACA MAE 
COMPATIVEL COM OS COMPONENTES 
CITADOS ACIMA E QUE CONTENHA AS 
ESPECIFICACOES, 2 USB3.0 FRONTAL. 
 

UN 05 3.331,95 16.659,75 

11 

Código: 

159875-9 

 

MOUSE – DE PLASTICO ANATOMICO SEM 
FIO - WIRELLES COM SENSOR USB. MODO 
DE SUSPENÃO AUTOMATICO QUANDO NÃO 
ESTIVER SENDO USADO. DPI: ACIMA DE 
400. 250 HZ CICLOS POR SEGUNDO. 
LEITURA A LASER. PEGADA PALM GRIP.  
PILHA AA. 

 

 

 

UN 
 

 

10 
 

49,35 
 

493,50 

12 

Código: 

420771-8 

MOUSE - PLASTICO, OPTICO, COM 02 
BOTOES E SCROLL, CONEXAO USB,COM 
GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.   
Obs.: cabo mínimo 1,5m. 
PEGADA PALM GRIP  

 

UN 20 
45,00 900,00 

13 

Código: 

NOBREAK DE 1000VA UN 02 731,86 1.463,72 
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272163-5 

 

NO MÍNIMO 4 TOMADAS, ENTRADA BIVOLT 
AUTOMÁTICA, SAÍDA 110V 
 

14 

Código: 

00026174 

NOTEBOOK –  PROCESSADOR SIMILAR OU 
SUPERIOR A 8ª GERACAO, DO 
PROCESSADOR INTEL CORE I7-8750H 
(HEXA-CORE, CACHE DE 9 MB, ATE 4,1 GHZ 
COM TURBO BOOST), WINDOWS 10 HOME, 
DE 64 BITS LICENÇA ORIGINAL, EM 
PORTUGUES (BRASIL), MEMORIA RAM DE 
8GB, DDR4, 2666 MHZ, EXPANSIVEL ATE 
32GB, HD-DRIVE PRIMARIO SSD DE 128 GB + 
DISCO RIGIDO DE 1 TB (5400 RPM), PLACA 
DE VIDEO SIMILAR OU SUPERIOR NVIDIA® 
GEFORCE® GTX 1050 TI COM GDDR5 DE 4 
GB, TELA LED FULL HD IPS 
RETROILUMINADA (1920X1080) DE 15,6" 
COM ANTIRREFLEXO), PLACA DE REDE 
SIMILAR OU SUPERIOR A DELL WIRELESS™ 
802.11AC + BLUETOOTH 4.1, BANDA DUPLA 
(2.4 GHZ/5 GHZ), PLACA DE REDE DELL 
WIRELESS™ 802.11AC + BLUETOOTH 4.1, 
BANDA DUPLA (2.4 GHZ/5 GHZ, 2X2). 
 

UN 04 5.889,50 23.558,00 

15 

Código: 

146360-8 

 

PAD MOUSE – MOUSE PAD DE PUNHO EM 
GEL PARA MAIOR CONFORTO. 
ESPECIFICAÇÕES: ERGONÔMICO; 
DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO: 5 X 2 X 
9.5 CM COR: PRETO 
 

 
 
 

UN 
05 21,00 105,00 

16 

Código: 

402330-7 

 

PAD MOUSE – PARA SUPORTE E MANUSEIO 
DO MOUSE - EMBORRACHADO. 
ESPECIFICAÇÕES: BASE DE BORRACHA; 
REVESTIDO DE TECIDO; 22 CM DE LARGURA 
E 18 CM DE COMPRIMENTO; COR: PRETO. 
 
 

 
 

 

UN 20 15,65 313,00 

17 

Código: 

0006505 

 

PEN DRIVE COM CAPACIDADE 16GB 
CONECTOR USB 3.0, COMPRIMENTO 
MÁXIMO 8CM, COMPATIBILIDADE COM 
SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS  
 

 

UN 12 45,00 540,00 

18 

Código: 

193936-0 

PURIFICADOR DE AR ELÉTRICO - 
PURIFICADOR / ESTERILIZADOR DE AR 
ELÉTRICO PORTÁTIL BIVOLT (110V/220V) 
COM CHAVE SELETORA DE VOLTAGEM 
MANUAL. BLOCO CERÂMICO DE MATERIAL 
REFRATÁRIO COM MINÚSCULOS FUROS 
TEMPERATURA VARIA DE 270 A 320 GRAUS. 
O AR DENTRO DESTES FUROS É AQUECIDO 
ELETRICAMENTE POR FILAMENTOS 
(RESISTÊNCIAS) DE NÍQUEL-CROMO. BAIXO 
CONSUMO DE ENERGIA: 38W. PROTEGE 
AMBIENTES ATÉ 20M² OU 60M³. SISTEMA DE 
PROTEÇÃO ANTI CHOQUE ELÉTRICO, 
CURTO-CIRCUITO E SUPER AQUECIMENTO. 
NÃO ALTERA A UMIDADE E TEMPERATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN 

    03 533,65 1.600,95 
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DO AMBIENTE E NÃO EMITE RUÍDO OU 
CHEIROS. LIVRE DE BPA. NÃO REQUER 
MANUTENÇÃO, POIS NÃO HÁ FILTRO OU 
REFIL A SER TROCADO. FABRICADO COM 
MATERIAIS ANTI-INCÊNDIO (VO). COR: 
BRANCO. DIMENSÕES DO APARELHO: 
ALTURA: 26CM, COMPRIMENTO: 20CM, 
LARGURA: 12CM, PESO DO 
APARELHO: 1.200GR, COMPRIMENTO DO 
CABO: 1,80 M. 

19 

Código: 

340474-9 

SUPORTE PARA NOTEBOOK COM COOLER 
SUPERFÍCIE DE METAL; 2 PORTAS USB; 4 
ÂNGULOS AJUSTÁVEIS: COOLER COM 12 
CM 
- LED LUMINOSO 
- COMPATÍVEL COM NOTEBOOK DE 15” 
ACIMA 
- VELOCIDADE DO COOLER: 700-1500 RPM 
- TAXA DE RUÍDO: 15 DBA 
- DIMENSÕES: 33 X 370 X 265 MM 
 
 

 

 

UN 

3 145,00 435,00 

20 

Código: 

277503-4 

TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR - 
TIPO: TECLADO ALFANUMERICO USB PLUG 
AND PLAY, COM NUMERO DE MAXIMO DE 
108 TECLAS, PADRAO ABNT2 

 

UN 

 

20 
41,50 830,00 

 

2.1. DESCRIÇÃO DOS LOCAIS DE ENTREGA DOS PRODUTOS: 

Câmara Municipal de Alto Araguaia, sito à Rua Heronides Toledo de Oliveira, nº85, Vila 

Aeroporto – Alto Araguaia – MT, CEP: 78.780-000. 

2.2. PRAZOS: 

O prazo para a entrega dos produtos será de 15 (quinze) dias úteis, iniciando da data da ordem 

de fornecimento. 

3. JUSTIFICATIVA:  

Justifica-se o presente processo licitatório, pois a aquisição de materiais de consumo e 

permanente para atender aos diversos setores da Câmara Municipal é essencial para a execução 

das atividades administrativas, bem como legislativas da Câmara Municipal de Alto Araguaia. 

O funcionamento de forma ordenada das rotinas dos trabalhos de todos os sistemas desta casa 

de Leis necessita de tais materiais, para que sejam desenvolvidos de forma eficaz e eficiente. A 

maioria dos itens a serem adquiridos são de informática, pois observou-se a necessidade de 

atualização tecnológica dos equipamentos desta Casa de Leis. 

4. VALOR TOTAL ESTIMADO:  

R$89.901,77 (oitenta e nove mil, novecentos e um reais e setenta e sete centavos) 

5. FORMA DE PAGAMENTO: 
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5.1 – O pagamento referente ao fornecimento do (s) material (s) será (ao) efetuado (s) em até 

30 (trinta) dias úteis, contados a partir da data do atesto da fatura/nota fiscal. 

5.2 – Na hipótese de atraso de pagamento da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada, o valor 

devido pela Câmara Municipal será atualizado financeiramente, obedecendo à legislação 

vigente. 

5.3 – No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, 

serão os mesmos restituídos à empresa para as correções necessárias, não respondendo a 

Câmara Municipal por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos 

correspondentes. 

5.4 – As despesas referentes ao objeto do futuro Certame correrão à conta dos recursos 

consignados no Orçamento, existentes nas dotações da Câmara Municipal.  

6. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR: 

6.1 – Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 

obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a Câmara Municipal; 

6.2 – Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas para sua contratação; 

6.3 – Substituir no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a partir da data da comunicação 

escrita pela Câmara Municipal, todo e qualquer material defeituoso ou que vier a apresentar 

defeito durante o prazo de validade; 

6.4 – Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, até a entrega do material no Almoxarifado, incluindo as 

entregas feitas por transportadoras; 

6.5 – Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Câmara Municipal, sobre os 

materiais ofertados; 

6.6 – Entregar os produtos obedecendo aos prazos estipulados. 

6.7 – Garantia dos produtos não inferior a 12 (doze) meses, a partir da data de conclusão. 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

7.1. Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações 

dentro das normas e condições deste processo de venda; 

7.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obrigações 

assumidas pelo fornecedor; 

7.3. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas; 

7.4. Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas nos materiais fornecidos, 

para imediata substituição; 

7.5.  Verificar a regularidade quanto aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, FGTS e 

CNDT antes do pagamento. 
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ANEXO II 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS  

 

Sessão Pública: 31/10/2019, às 09:00 horas (horário de Brasília). 

Local: Câmara Municipal de Alto Araguaia, sito à Rua Heronides Toledo de Oliveira, nº85, 

Alto Araguaia - MT. 

OBJETO:  Aquisição de materiais de consumo e permanente para atender aos diversos 

setores da Câmara Municipal. 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE 

Nome de Fantasia: 

Razão Social: 

CNPJ: Optante pelo SIMPLES? (Sim/Não) 

Endereço: 

Bairro: Cidade: 

CEP: E-MAIL: 

Telefone: Fax: 

Banco:  Conta Bancária: 

Nome e nº da Agência: 

 

Item Produto/ Descrição Unid. Quant. Marca 
Valor 

Unit. R$ 

Valor 

Total 

R$ 

01 
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02 
 

     

03 
 

     

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 

VALOR POR EXTENSO: (___________________________________________). 

 

OBSERVAÇÃO:* A empresa ................................................ Declara que estão inclusos no 

valor cotado todas as despesas pertinentes ao fornecimento dos produtos tais como; encargos 

fiscais, trabalhistas, leis sociais, previdenciários e de segurança do trabalho, todos os tributos 

incidentes e demais encargos, inclusive benefícios, taxa de administração e lucro, enfim todos 

os custos diretos e indiretos, mesmo os não especificados, necessários ao fornecimento 

completo dos produtos). 

 

* Prazo de Realização do fornecimento será: 12 (doze) meses, Conforme Solicitações.  

* O Pagamento será efetuado conforme entrega dos produtos. Sendo pagos em até 30 (trinta) 

dias, após entrega do objeto e entrada da Nota Fiscal na tesouraria. 

* Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias. 

Local e data 

 

________________________________________ 

Carimbo da empresa/Assinatura do responsável 
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ANEXO III 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS 

SUPERVENIENTES  

 

 

A(O) ..............................................................................................(razão social da empresa), 

CNPJ (CPF) n.º............................................, localizada à 

.............................................................................., declara, 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 na Câmara Municipal de Araguaia 

– Estado de Mato Grosso – Pregão Presencial Nº 003/2019.  

 

 

Alto Araguaia – MT,______ de _____________ de 2019.  

 

 

 

 

________________________________________________  

(assinatura e identificação do responsável pela empresa)  

 (papel timbrado da empresa)  
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ANEXO IV 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019– SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO  

 

 

Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a).........................................................................., 

portador(a) do RG n.º..........................e do CPF n.º.............................., a participar da licitação 

instaurada pela Câmara Municipal de Alto Araguaia – Estado de Mato Grosso, na modalidade 

Pregão Presencial n.º 003/2019, na qualidade de representante legal, outorgando-lhe poderes 

para pronunciar-se em nome da empresa e/ou 

Srº........................................................................................, bem como formular propostas, 

ofertar lances verbais, renunciar direitos, renunciar ou desistir de recursos e praticar todos os 

demais atos inerentes ao certame.  

 

Alto Araguaia – MT,______ de _____________ de 2019.  

 

_______________________________  

Diretor ou Representante Legal  

 

(Este documento deverá ser entregue fora do envelope)  

(papel timbrado da empresa) 
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ANEXO V 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação 

 

A(O) ..............................................................................................(razão social da empresa), 

CNPJ (CPF) Nº..............................................., localizada à 

...................................................................., declara, em conformidade com a Lei nº10.520/02, 

que cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório na Câmara 

Municipal de Alto Araguaia – Estado de Mato Grosso – Pregão Presencial Nº 003/2019.  

 

 

Alto Araguaia – MT,______ de _____________ de 2019. 

 

 

_______________________________ 

Diretor ou Representante Legal 

 

 

(Este documento deverá ser entregue fora do envelope) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA 

 

29 
 

ANEXO VI 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO 

ARTIGO 7º DA CF  

(papel timbrado da empresa)  

 

Declaramos, em atendimento ao previsto no Pregão Presencial N.º003/2019, que não 

possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados com menos de 18 (dezoito) anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como de 14 (catorze) anos em qualquer 

trabalho.  

 

 

 

Alto Araguaia – MT,______ de _____________ de 2019.  

 

 

__________________________________________  

(assinatura e identificação do responsável pela empresa)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: Se o licitante possuir menores de 16 anos na condição de aprendizes deverá 

declarar expressamente. 
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ANEXO VII 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº___ 

 

 

 Pelo presente instrumento a CAMARA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA, sito na 

Rua Heronides Toledo de Oliveira, 85 – Vila Aeroporto – Alto Araguaia – MT., CEP: 78.780-

000, inscrita no CNPJ 01.362.664/0001-63, doravante denominado CONTRATANTE, 

representado pelo Presidente o Sr. JORGE ANTONIO DE MELO, 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. 10.520/2002 e Lei nº. 

8.666/1993, suas alterações, Decreto Municipal 105/2010 e Lei Municipal nº 3.955/2017 e em 

conformidade com as disposições a seguir: 

 

1. - OBJETO DA LICITAÇÃO 

1.1 - O presente instrumento tem por objetivo o Registro de Preços para futura e eventual 

Aquisição de materiais de consumo e permanente para atender aos diversos setores da 

Câmara Municipal, conforme Termo de Referência, Anexo I e a proposta apresentada pela 

empresa. 

2. - DA LICITAÇAO 

2.1 - Para registrar os preços do objeto desta Ata foi realizado procedimento licitatório na 

modalidade Pregão Presencial nº 003/2019, com fundamento nas Leis nº. 10.520/02, nº. 

8.666/93 e alterações posteriores. 

 

3. - DA FORMA DE EXECUÇÃO 
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3.1 - Empresa ____________, detentora do registro de preços deverá fornecer materiais de 

consumo e permanente para atender aos diversos setores da Câmara Municipal, conforme 

especificado no Termo de Referência. 

3.2 - O objeto deste registro de preços deverá ser executado em estrita observância ao Edital de 

Licitação Pregão Presencial 003/2019 e seus anexos, que são parte integrante desta Ata. 

 

4. - DA EMPRESA VENCEDORA E DOS PREÇOS REGISTRADOS 

4.1 – Empresa Vencedora 

 

Nome de Fantasia: 

Razão Social: 

CNPJ: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: 

CEP: E-MAIL: 

Telefone: 
 

Representante Legal: 

RG: CPF: 

 

4.2. Descrição, Quantidade e Preços Registrados: 

 

Item Produto/ Descrição Unid. Quant. Marca 
Valor 

Unit. R$ 

Valor 

Total 

R$ 

01 
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02 
 

     

03 
 

     

VALOR POR EXTENSO: (___________________________________________). 

 

5. - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 

obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a Câmara Municipal; 

5.2 – Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas para sua contratação; 

5.3 – Substituir no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a partir da data da comunicação 

escrita pela Câmara Municipal, todo e qualquer material defeituoso ou que vier a apresentar 

defeito durante o prazo de validade; 

5.4 – Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, até a entrega do material no Almoxarifado, incluindo as 

entregas feitas por transportadoras; 

5.5 – Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Câmara Municipal, sobre os 

materiais ofertados; 

5.6 – Entregar os produtos obedecendo aos prazos estipulados. 

 

6. - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

6.1 - Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos que venham 

a ser solicitados relativamente ao objeto deste edital; 

6.2 - Efetuar o pagamento à empresa nas condições de preço e prazo estabelecidos neste Edital; 

6.3 - Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada 

durante a execução do objeto; 

6.4 – Disponibilizar os locais para a entrega dos produtos. 

6.5 - Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora, enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços 

ou a atualização monetária. 
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6.6 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

7. - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

7.1 - O registro de preços constante desta Ata terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses, 

contados a partir da assinatura. 

7.2 - A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na 

integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo 

descumprimento de qualquer de suas normas. 

8. - DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

8.1 - A gerência da Ata de Registro de Preços ficará a cargo do(a) Fiscal de Contrato, desta 

Câmara. 

9. - DO PAGAMENTO 

9.1 - O pagamento será após a apresentação da nota fiscal, devidamente atestada pelo 

Responsável. 

9.2 - A contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição e quantitativo dos 

produtos entregues, o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser 

feito o pagamento; 

9.2.1 - Caso seja constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/fatura, estas serão 

devolvidas à contratada para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua 

rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas ficais/fatura; 

9.2.2 - Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades e 

obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos produtos recebidos. 

9.3 - O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em 

banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de 

“factoring”. 

9.4 - As despesas bancárias decorrentes de transferências de valores para outras praças serão de 

responsabilidade do Contratado. 
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10. - DOS REAJUSTES DE PREÇOS 

10.1 - Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, 

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. 

10.1.1 - Os reajustes permitidos pelo artigo 65, da Lei nº. 8.666/93, serão concedidos após 

decorridos meses da vigência do contrato, por provocação do contratado, que deverá comprovar 

através de percentuais do INPC/FGV, o reajuste pleiteado, que passarão por análise contábil de 

servidores designados por esta Câmara. 

10.2 - Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados 

no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente da 

proposta e aquele vigente no mercado à época do registro. 

10.3 - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a CÂMARA 

solicitará ao fornecedor/consignatária, mediante correspondência, redução do preço registrado, 

de forma a adequá-lo ao praticado no mercado. 

10.4 - Fracassada a negociação com o primeiro colocado a CÂMARA poderá rescindir esta ata 

e convocar, nos termos da legislação vigente, e pelo preço do 1º (primeiro) colocado, as demais 

empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta ata e registro de preços e nova 

licitação em caso de fracasso na negociação. 

10.5 - 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. 

11. - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

11.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes 

situações; 

11.1.1 - Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes no Edital e desta Ata de 

Registro de Preços; 
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11.1.2 - Quando o fornecedor 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; 

11.1.3 - Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente 

deste Registro; 

11.1.4 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

11.1.5 - Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas; 

11.2 - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por 

correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 

11.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação 

será feita por publicação no Diário Oficial de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Mato 

Grosso, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 

11.4 - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser 

aceita pela CÂMARA, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas 

neste Edital. 

11.5 - Havendo o cancelamento do preço registrado cessarão todas as atividades com o 

fornecedor, relativas ao objeto; 

11.6 - Caso a CÂMARA não utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo 

critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o 

FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida. 

12. - DAS PENALIDADES. 

12.1 - Multa 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 8.666/93, incidente sobre o que deveria ter sido 

entregue, contado a partir da solicitação de entrega encaminhada pela Administração. 

 

12.1.1 - A multa prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada possuir com 

a Câmara Municipal de Alto Araguaia – MT e poderá cumular com as demais sanções 

administrativas. 
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12.2 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá aplicar à Contratada 

as sanções previstas nos incisos I, III e IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93. 

12.2.1 - Advertência por escrito; 

12.2.3 - Multa Administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por 

cento) sobre o valor total do Contrato. 

12.2.4 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Câmara Municipal de Alto Araguaia, 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; 

12.2.5 - Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da 

Lei nº. 8.666/93, c/c art. 7º da Lei nº 10.520/02. 

12.3 - Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis 

contados da intimação por parte da Câmara Municipal de Alto Araguaia, o respectivo valor 

descontado dos créditos que a contratada possuir com esta Câmara e, se estes não forem 

suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para execução pelo Fórum comarca de Alto 

Araguaia – MT. 

12.3.1 - Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse 

prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do 

mesmo prazo; 

12.4 - Serão Publicadas no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato 

Grosso as sanções administrativas deste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração 

Pública. 

13. - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 

13.1 - A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento desta Câmara, e serão empenhadas nas seguintes dotações:  

01.01.031.0001.2069.00003.3.90.30.00 – Material de Consumo 
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01.01.031.0001.1001.00004.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 

14. - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 

14.1 - As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições; 

I – Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura 

de termo aditivo ou apostilamento ao presente contrato. 

II – Vinculam-se a esta ata de registro de preços, para fins de análise técnica, jurídica e decisão 

superior o Edital de Pregão Presencial nº. 003/2019, seus anexos e as propostas da contratada. 

III – É vedado caucionar ou utilizar a presente ata de registro de preços para qualquer operação 

financeira, sem prévia e expressa autorização da Câmara Municipal de Alto Araguaia – MT. 

15. - DA PUBLICAÇÃO. 

15.1 - Para eficácia do presente instrumento, a Câmara Municipal de Alto Araguaia 

providenciará a publicação do seu extrato no Diário Oficial de Contas do Tribunal de Contas 

do Estado de Mato Grosso, conforme Lei nº 10.520/02. 

15.2 – A integra dessa Ata será disponibilizada no site www.camaraaltoaraguaia.mt.gov.br. 

16. DO FORO 

16.1 - As partes contratantes elegem o foro de Alto Araguaia – 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 03 (três) vias de igual teor e 

forma para um só efeito legal. 

 

Alto Araguaia – MT, ___ de __________ de 2019. 

 

 

http://www.camaraaltoaraguaia.mt.gov.br/
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CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA – MT 

JORGE ANTÔNIO DE MELO – PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

FORNECEDOR 

CNPJ 

 

Analisada e aprovada pelo Procurador Jurídico no dia ____/____/____ 

 

________________________ 

Procurador(a) Jurídico (a) 

OAB/MT _________ 

 

Evelyn C. Magalhães 

Pregoeira 
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Membro da Equipe de Apoio       Membro da Equipe de Apoio 

 Liane dos Santos Barbosa         Mayra de Jesus Almeida 

TESTEMUNHAS: 

Nome: _________________________          Nome:_________________________ 

RG.____________________________          RG. ___________________________ 

CPF.___________________________          CPF:___________________________  


