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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 75/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 66/2017 

 

 
 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 

MATERIAIS DE INFORMATICA PARA TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE 

TERRA NOVA DO NORTE-MT. 
 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

A Empresa ________________________________, CNPJ.º ______________________, retirou este 

Edital de licitação e deseja ser informada de qualquer alteração pelo fax: _______________________ 

telefone _____________________ celular ________________________. 

Pessoa de contato: ______________________________________. 

______________________ , aos _______ /_______ / _______ 

_________________________________________________ 

Nome legível e Assinatura 

 

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À REFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA 

DO NORTE - MT, PELO FAX: (66) 3534.2503 (A/C DE ELIZANGELA OU Juliana) NO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS 

INTERESSADOS.  

 

A Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte – MT, não se responsabiliza por comunicações à empresa 

que não encaminhar este recibo ou prestar informações incorretas no mesmo. 

 

Data e horário da Entrega dos Envelopes: 23/11/2017. 

 

Local da Entrega dos Envelopes: Av. Cloves Felício Vetoratto, 101, Centro de Terra Nova do Norte – 

MT. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE- MT 

ESTADO DE MATO GROSSO 

EDITAL Nº. 72/2017 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 66/2017 

 

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte-MT  

SETOR: Secretaria Municipal de Saúde 

MODALIDADE: Pregão Presencial 

TIPO DE EXECUÇÃ: Menor Preço por Item 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A presente licitação se fundamenta na Lei Federal nº. 8.666, de 21 

de Junho de 1993 e suas respectivas alterações posteriores, e Lei Federal 10.520/02, bem como nas 

Leis Complementares 123/2006, 128/2008 E 147/2014, Decreto Estadual nº 7.217/2006 e Lei Municipal 

892/2009 – Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas/Empreendedores Individuais, e o Decreto 

Municipal 23, de 13 de JANEIRO de 2007. 

PROCESSO: Processo Licitatório nº 75/2017CPL 

LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação (CPL) 

Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte-MT Av. Cloves Felício Vettoratto, 101, Bairro Centro 

de Terra Nova do Norte-MT Terra Nova do Norte-MT.  

INFORMAÇÕES: Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte-MT Fones: (66) 3534-1469 / 3534-

2500. 

E–MAIL: pmtnlicitacao@yahoo.com.br /elizangelatnova@hotmail.com 

HORÁRIO: 07:00 às 13:00 de (Segunda à Sexta) 

DATA DO JULGAMENTO: 23 de novembro de 2017. 

HORÁRIO DO JULGAMENTO: 08:h00 

Este caderno contém instruções para a participação da licitação supra, sendo composto de Edital de 

Licitação, Termo de Referencia com Planilha de Preços Máximos Aceitos (Anexo I), Modelo de 

Proposta (Anexo II), Declaração de Conhecimento (Anexo III) e Modelo de Termo de 

Credenciamento (Anexo IV); Declaração de inexistência de fatos impeditivos (Anexo V); Declaração 

do cumprimento de requisitos de habilitação (Anexo VI); Declaração de enquadramento na Lei 

Complementar 123/2006; Declaração que não emprega menor de 18 anos; Minuta da Ata (IX).  
 

 

Elizangela de Oliveira Azevedo dos Santos 

Pregoeiro Oficial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Estado de Mato Grosso 
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE 

Governo Municipal 2017/2020 
CNPJ 01.978.212/0001/00 

Av. Clóves Felício Vettoratto, n.º 101 - Centro 

3 
 

TRABALHO PROGRESSO

TERRA NOVA DO NORTE
198813/05

1 – INTRODUÇÃO 

 

1.1 - A Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso, torna público para conhecimento dos 

interessados que fará realizar às 07:40 horas do dia  01 de novembro de 2017, na sede da Prefeitura Municipal, 

situada a Cloves Felício Vettoratto, 101, Centro, nesta cidade de Terra Nova do Norte - MT, licitação do tipo 

Menor Preço por Lote item, na modalidade de Pregão Presencial. 

1.2 – A presente licitação se fundamenta na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas respectivas 

alterações posteriores, e Lei Federal 10.520/02, bem como nas Leis Complementares 123/2006 e 128/2008, e na 

Lei Municipal 892/2009 – Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas/Empreendedores Individuais, e o Decreto 

Municipal 23, de 13 de JANEIRO de 2007. 

1.3 - Este Edital e seus anexos poderão ser obtidos junto à Secretaria de Administração durante o horário normal de 

expediente. 

1.4 – Toda e qualquer informação estarão a disposição dos interessados em horário de atendimento ao público das 

07:00  as 13:00 de segunda a sexta –feira na Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT, ou através dos 

telefones (66) 3534-1469 (66) 3534-2500. 

Poderão ser encaminhado a esta administração para sanar dúvidas sobre o presente Edital, através do endereço 

eletrônico e-mail: elizangelatnova@hotmail.com 

 

2 – OBJETIVO 

 

2.1 - Objetiva a presente licitação, a aquisição de equipamento e ou materiais permanentes para Hospital Município 

de Terra Nova do Norte-MT. 

 

3. É VEDADA A PARTICIPAÇÃO 

 

3.1 Empresas concordatárias ou cuja falência tenha sido declarada, que se encontrem sob concurso de credores ou 

em dissolução ou em liquidação. 

3.2 Declaradas inidôneas por ato do Poder Público, quer da Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT e 

seus órgãos descentralizados; quer das demais prefeituras, de Governos Estaduais ou da União e seus órgãos da 

Administração indireta. 
3.3 Empresas suspensas do Cadastro Central de Fornecedores do Estado de Mato Grosso; 

3.4 Impedidas de licitar e contratar com a Administração Municipal de Terra Nova do Norte e quaisquer de seus 

órgãos descentralizados. 

3.5 Reunidas em consórcio. 

3.6 Enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

4. DO EDITAL DE LICITAÇÃO, ACESSO A INFORMAÇÕES E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

 

4.1 O edital completo estará disponível no site www.terranovadonorte.mt.gov.br e também no horário de 

expediente, na Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte – MT, Departamento de Licitações, sito à Avenida 

Clóves Felício Vettoratto, 101, Centro, Terra Nova do Norte - MT. 

4.2. No ato da retirada do "Edital de Licitação", deverá à interessada verificar seu conteúdo, não sendo admitidas 

reclamações posteriores sobre eventuais omissões. 

4.3. Informações relativas a presente licitação deverão ser esclarecidas pelo Pregoeiro, o qual será auxiliado pela 

Comissão de Apoio.  

4.4. Eventuais impugnações ao edital deverão ser dirigidas ao pregoeiro e protocolizadas nos dias úteis, das 

07h00min às as 13h00min às, no Departamento de Licitações, situado na Avenida Cloves Felício Vettoratto, n.º 

101 Centro, em Terra Nova do Norte/MT, em até 2 (dois) dias úteis antes da data da abertura da sessão do pregão, 

conforme legislação vigente. 

mailto:elizangelatnova@hotmail.com
http://www.terranovadonorte.mt.gov.br/


 

 
 

Estado de Mato Grosso 
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE 

Governo Municipal 2017/2020 
CNPJ 01.978.212/0001/00 

Av. Clóves Felício Vettoratto, n.º 101 - Centro 

4 
 

TRABALHO PROGRESSO

TERRA NOVA DO NORTE
198813/05

4.4.1. Caberá ao Pregoeiro, com o auxílio da Comissão de Apoio, decidir sobre a impugnação no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas. 

4.4.2. No ato de apresentação da impugnação, é obrigatória a apresentação de CPF ou RG, em se tratando de 

pessoa física, e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por documento original ou cópia autenticada). 

4.4.3. Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do edital capaz de afetar a formulação das 

propostas, será designada nova data para a realização da sessão pública do Pregão. 

 

5. ABERTURA DA LICITAÇÃO 

 

A sessão para recebimento dos documentos das proponentes será pública e realizada em conformidade com a 

legislação citada no item 1 deste edital, suas cláusulas e anexos, bem como as normas complementares. 

A fase de abertura da licitação observará, seqüencialmente, as etapas estabelecidas neste item. 

 

5.1. CREDENCIAMENTO 

 

A empresa proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao pregoeiro por um representante 

devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, devendo, ainda, 

no ato de credenciamento, identificar-se exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente 

contendo foto. O credenciamento terá duração mínima de 15 (quinze) minutos. 

5.1.1. O credenciamento pode ser feito por um dos seguintes meios, devendo obrigatoriamente apresentar os 

dados constantes do Anexo III. 

5.1.2. Instrumento público de procuração com poderes específicos para formular lances verbais e praticar todos os 

demais atos pertinentes ao certame, em nome da empresa proponente, com prazo de validade em vigor; ou 

5.1.3. Instrumento particular de procuração com poderes específicos para formular lances verbais e praticar todos 

os demais atos pertinentes ao certame, em nome da empresa proponente, acompanhado de cópia de seu contrato 

social ou estatuto, no caso de Sociedade Anônima, devidamente acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 

5.1.4. Tratando-se de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, cópia do respectivo 

estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 

decorrência de tal investidura, no caso de Sociedade Anônima, devidamente acompanhado de documentos de 

eleição dos administradores. 

5.2. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma empresa no presente 

certame, sob pena de exclusão sumária das representadas. 

5.3. Os documentos supra referidos poderão ser apresentados no original ou por qualquer processo de cópia 

reprográfica autenticada e serão retidos, pelo Pregoeiro, para oportuna juntada no processo administrativo 

pertinente a presente licitação. 

5.4. Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes devidamente credenciados. A empresa 

que tenha apresentado proposta, mas não esteja devidamente representada, terá sua proposta avaliada, porém, não 

poderá participar das rodadas de lances verbais. 

5.5. Caso a proponente esteja representada por proprietário, sócio, dirigente ou pessoa de condição assemelhada, 

deverá apresentar documento comprobatório da sua condição, no qual estejam expressos os seus poderes para 

exercer direitos e assumir obrigações em nome daquela, também acompanhado de documento pessoal de 

identificação. 

5.6. Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno 

atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo IV do Edital. 

5.7. Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes, dando-se início 

ao recebimento dos envelopes. 
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5.8. Serão abertos os envelopes “n.º 01”, contendo as propostas de preços, sendo feita a sua conferência e 

posterior rubrica. 

5.9. Serão abertos os envelopes “n.º 02”, contendo a documentação, somente da empresa vencedora. 

 

5.2 MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE: Além dos documentos exigidos acima, a 

microempresa ou empresa de pequeno porte que quiser usufruir dos benefícios concedidos pela LC 123/06 e 

alterações, deverá apresentar:  

a) Declaração constante no Anexo V. No caso de microempresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da 

Lei Complementar n. 123/2006 e alterações, possuir alguma restrição na documentação referente à regularidade 
fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na supracitada declaração  

b) Certidão expedida pela Junta Comercial comprovando inscrição no caso de Microempresa – ME ou 

Empresa de Pequeno Porte – EPP, e/ou Certificado de Microempreendedor Individual disponível no porta na 

internet , no caso de MEI, para fins de aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações da 

Lei Complementar 147/2014, expedidas até 90 (noventa) dias antes da data de realização deste pregão.  

 

O licitante que não apresentar os documentos de Credenciamento ficará impedido de apresentar lances, 

não poderá manifestar-se durante a sessão e ficará impossibilitado de responder pela empresa e interpor 

recurso em qualquer fase. Somente será aproveitada a sua proposta escrita.  

Os documentos poderão ser apresentados em cópias autenticadas ou cópias simples acompanhadas dos 

documentos originais.  
 

6. RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

6.1 – A proposta deverá ser apresentada nas seguintes condições: 

6.1.1 - A PROPOSTA deverá ser apresentada em 02 (duas) via, sem rasuras e assinada pela pessoa física ou pelo 

representante da empresa. 

6.1.1.1 – Deverá ser apresentando ainda os seguintes elementos: 

a) Nome e endereço completo da proponente; 

b) Preço total proposto, expresso em algarismos e por extenso, e em conformidade com o Art.48, inciso II da Lei N 

º 8.666/93; 

c) Os valores Unitários deverão obrigatoriamente ser expressos em Algarismos e por extenso; 

d) Tempo de Validade da Proposta (mínimo de 90 dias); 

e) A fonte utilizada para apresentação da Proposta Preço não deverá ser inferior a fonte “11”; 

f) Todos os Equipamento e ou materiais e ou materiais obrigatoriamente deverão constar a “MARCA”; 

g) Declaração conforme Anexo III. 

h) A licitante fica obrigada a apresentar juntamente com a proposta um Termo de Garantia de no mimo 12 

meses, contra defeitos de fabricação. 
6.1.2 – Os documentos acima descritos deverão ser apresentados em envelopes separados com as seguintes 

caracterizações: 

 

ENVELOPE Nº 01 

PROPOSTA DE PREÇOS: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE/ MT 

PREGÃO Nº. 66/2017 

ABERTURA: 23 de novembro de 2017 

HORÁRIO: 08:00 HORAS 

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE 

CNPJ. 

 

ENVELOPE Nº 02 
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DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE/ MT 

PREGÃO Nº. 66/2017 

ABERTURA: 23 de novembro de 2017 

HORÁRIO: 08:00 HORAS 

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE 

CNPJ. 

 

6.2 – É necessário que o licitante efetue a proposta em todos os itens para que sua proposta tenha validade e seja 

admitida pela Equipe de Pregoeiro. 

6.2 – As propostas apresentadas em desacordo com as exigências deste Edital não serão levadas em consideração 

para efeito de julgamento. 

6.3 – A participação nesta licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos deste Edital, instruções e 

normas técnicas adotadas pela Prefeitura. 

 

7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

7.1. O Pregoeiro procederá a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e classificará o autor da 

proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado propostas em valores superiores em até 10% (dez por 

cento), relativamente, à proposta de menor preço. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições 

definidas neste inciso, serão classificados os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três) quaisquer 

que sejam os preços oferecidos. 

7.2. Aos proponentes classificados conforme subitem 7.1, será dada oportunidade para nova disputa, por meio de 

lances verbais e sucessivos, de valores distintos decrescentes. 

7.3. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades 

constantes no item 17 deste Edital. 

7.4. O critério para julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO POR LOTE ITEM, observados os 

requisitos definidos neste edital e em seus anexos quanto ao objeto. 

7.5. Se duas ou mais propostas em absoluta igualdade de condições ficarem empatadas, o Pregoeiro procederá ao 

sorteio, para efeito de ordem de sequência de lances, sendo admitidas todas as propostas empatadas 

independentemente do número de licitantes. 

7.5.1. A primeira licitante sorteada figurará em primeiro lugar na ordenação de lances e assim sucessivamente, até 

definição completa da ordem de lances. 

7.5.2. O Pregoeiro convidará individualmente as autoras das propostas selecionadas a formular lances de forma 

sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço, seguido dos demais, em ordem decrescente de valor. 

7.5.3. A desistência em apresentar lance verbal implicará a exclusão da licitante dessa etapa, mantendo-se o 

último preço apresentado somente com o fim de classificação das propostas. 

7.5.4.Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade da proposta escrita de menor preço. 

7.5.5. Não poderá haver desistência dos lances apresentados, sob pena de aplicação das penalidades previstas 

neste edital. 

7.6. Os lances deverão ser formulados em valores  distintos e decrescentes, inferiores a proposta de menor preço, 

observada a redução mínima entre os lances de R$ 15,00 (Quinze Reais) ou a critério do Pregoeiro, observado o 

desenrolar da etapa competitiva. 

7.6.1. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da 

formulação de lances. 

7.6.2 Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas, na ordem crescente dos valores, 

considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado. 

7.6.3. O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço. 
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7.7. Após a negociação, se houver o pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta de menor preço, decidindo 

motivadamente a respeito. 

7.7.1. O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade com os preços praticados no 

mercado ou fixados pela Administração ou por órgão oficial competente, ou, ainda, com os constantes do sistema 

de registro de preços, quando houver, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou 

incompatíveis. 

7.7.2. Considerada aceitável a oferta de menor preço, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame. 

7.7.3. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências para a habilitação, o pregoeiro 

examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade, e 

assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável, cujo valor atenda aos requisitos para habilitação, 

caso em que será declarado vencedor. 

7.8. Após o encerramento da fase de lances verbais, com a classificação das propostas na forma prescrita neste 

edital, serão devolvidos os envelopes fechados dos concorrentes desclassificados, contendo a respectiva 

documentação de habilitação, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação. 

7.8.1. A seguir, proceder-se-á à abertura do envelope “n.º 02”, para análise dos documentos de habilitação da 

proponente classificada. 

7.8.2. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao 

final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e licitantes presentes, ressaltando-se que poderá constar 

a assinatura da equipe de apoio, sendo-Ihes facultado este direito. 

7.8.3. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e seus 

anexos, a proposta será desclassificada. 

 

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE “N° 02” 

 

8.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

A habilitação jurídica será comprovada mediante a apresentação de: 

 

a) cópia autenticada dos documentos Pessoais dos sócios. 

b) Registro junto ao Registro do Comércio do Requerimento Empresarial (denominação atual da antiga firma 

individual), em sendo o caso. 

c) Ato constitutivo, estatuto, contrato social, e alterações em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição dos seus 

administradores. 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício. No 

caso de cooperativa, ato constitutivo, estatuto, ato que comprove os poderes de representação dados aos 

administradores. 

 

8.2. REGULARIDADE FISCAL 

 

A regularidade fiscal será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do Ministério da Fazenda. 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual e/ou municipal, em sendo o caso, relativo ao 

domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 

c) Cópias das certidões negativas de débitos, relativas a: 

I) Seguridade Social – INSS (CND). 

II) ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

d) Fazenda Pública Federal: 

I) Receita Federal, e Dívida Ativa da União. 
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e) Certidão de Débito com a Fazenda Pública do Estado. 

f) Fazenda Pública do Município do domicílio ou sede da licitante. 

g) CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTA (CNDT) site: www.tst.jus.br. 

8.3- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
  

8.3.1- Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da PROPONENTE, 

Justiça Ordinária. 

 

8.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

8.4.1- 02 (dois) Atestados Atestado de capacidade técnica de direito público ou privado de que já forneceu 

material compatível com quantidade e modelo especificados no edital ou superior. 

 

8.5. DAS DECLARAÇÕES: 

 

a) Declaração da empresa proponente conforme modelo Anexo VIII deste Edital, que atende ao inciso V, do 

artigo 27, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, que se refere ao inciso XXXIII, do artigo 7° da 

Constituição Federal, que diz o seguinte: "proibição do trabalho noturno, perigoso ou insalubre, aos menores 

de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 14 (quatorze) anos, salvo na condição de 

aprendiz”. 

b)Declaração sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato superveniente que possa impedir a sua 

habilitação neste certame, inclusive na vigência contratual caso venha a ser contratado, conforme modelo Anexo 

III. 

c) Os documentos expedidos pela internet deverão ser originais, vedada a cópia xerográfica. 

8.6. Os licitantes que se enquadrarem na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte deverão 

apresentar toda a documentação requerida, mesmo que apresente qualquer restrição quanto à sua regularidade 

fiscal, a fim de que possa ser aplicado o disposto do artigo 43 da Lei Complementar 123/2006. 

 

9. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

 

9.1 Os documentos referentes às negativas de débitos que forem apresentados, sem que neles constem seus prazos 

de validade, serão considerados válidos pelo prazo de 60 (sessenta) dias a contar de sua expedição. 

9.2 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de 

cópia autenticada por meio de cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial ou por cópias, 

desde que acompanhadas dos originais para conferência pelo Pregoeiro. 

9.3 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste 

Edital e seus anexos e, observado ainda o disposto nos itens 22.10 e 22.11 deste Edital, o Pregoeiro considerará o 

proponente inabilitado. 

9.4 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados, 

serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer 

título, devendo os serviços ser fornecidos à esta a esta Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte  – MT sem 

ônus adicionais. 

9.5 A empresa proponente deverá apresentar proposta Item do objeto da licitação. 

9.5.1. A proposta após entregue é irretratável e irrenunciável. 

9.6 Após a assinatura da Ata de Registro de Preço a empresa contratada deverá iniciar os serviços de imediato, 

conforme item 9.5. 

9.7 Sob pena de inabilitação, todos os documentos a que se referem ao item 8. deste Edital, deverão estar em 

nome/razão social da licitante, o número do CNPJ/MF e o endereço respectivo, observado que: 

I) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

http://www.tst.jus.br/
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II) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

III) se a licitante for a matriz e o fornecimento for realizado pela filial, os documentos exigidos neste Edital 

deverão ser apresentados tanto em relação à matriz quanto à filial. 

9.9 A licitante poderá apresentar os comprovantes de regularidade junto à Seguridade Social - CND/lNSS e junto 

ao FGTS centralizados junto à matriz desde que junte comprovante da centralização do recolhimento das 

contribuições, e apresente certidão em que conste o CNPJ da entidade centralizadora. 

 

10. ADJUDICAÇÃO 

10.1. Verificado o atendimento das condições de habilitação da licitante classificada em primeiro lugar, esta será 

confirmada vencedora, para adjudicação do objeto da licitação. 

10.2. Se a primeira proponente classificada não atender às exigências de habilitação, recusar-se a formalizar o 

ajuste ou estiver impedida de fazê-lo no prazo estabelecido neste Edital e sem embargo da aplicação das 

penalidades nele previstas, será examinada a documentação das subseqüentes proponentes classificadas, sendo 

facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação, para, 

querendo, fazê-lo em igual prazo e, preferencialmente, nas mesmas condições da primeira classificada, ou revogar 

a licitação. 

11. DOS RECURSOS 

11.1. 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 contra-razões em igual número de dias, que 

começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-Ihes assegurada vista imediata dos autos. 

11.2. A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante importará a decadência do direito de recurso e 

adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor. 

11.3. Qualquer recurso e impugnação contra a decisão do Pregoeiro, não terão efeito suspensivo. 

11.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

11.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Setor de Pregão/Comissão 

Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Terra Nova do norte - MT, na Av. Cloves Vettoratto, nº 101, 

Centro, através do fone (0xx) 66-3534-2500. 

12. HOMOLOGAÇÃO 

12.1. Decorridas as fases anteriores, a decisão será submetida à (autoridade competente) para homologação. 

12.2. A adjudicação do objeto e a homologação da licitação não obrigam a Administração à aquisição do objeto 

licitado. 

13 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

17.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão por conta dos recursos específicos 

consignados no orçamento de ano fiscal de 2017 e em dotações de mesma natureza para os exercícios posteriores, 

como consta no Anexo Termo de Referência. 

14.2 – DO PAGAMENTO: 

a) Na Tesouraria da Prefeitura Municipal, sito Av. Clóvis Felício Vettoratto, centro, 101,Terra Nova do Norte – 

MT; 

b) Via depósito Bancário com documentação emitida a Secretaria Municipal de Finanças, onde deverá constar ao 

Banco, Agência, Praça de Pagamento e Conta Corrente, em nome da Contratada, na qual o comprovante de 

depósito ficara arquivado, junto à liquidação do empenho das NF’s ou RPA’s, comprovando a efetivação do 

pagamento. 

14.2.1–Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega dos equipamento e ou materiais e 

moveis e conferencia dos mesmos. 

 

15 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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15.1. A Prefeitura convocará formalmente o licitante vencedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar a 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

15.2. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contado a partir da data da 

publicação da respectiva Ata. 

15.2.1. O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas em Leis. 

15.3. Se o licitante vencedor recusar-se a assinar a ata de registro de preços aplicada à regra seguinte: quando o 

proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato de 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 demais disposições vigentes. 

15.4. No caso de descumprimento (não assinatura), a Prefeitura 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. A minuta da ata de Registro de Preços,  a ser assinada pelo licitante vencedor é parte integrante deste Edital. 

15.7. É vedado o reajuste de preços durante o prazo de validade do registro de preços, exceto nos casos 

previstos no art. 65 da Lei 8.666/93. 

 

16 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1 - Caso sejam constatados erros de cálculo nas propostas apresentadas, fica assegurado à Comissão Julgadora 

da licitação o direito de aceitá-las ou não. Aceitando-as, a Comissão efetuará as correções que se fizerem 

necessária. 

16.2 - Além dos membros da Equipe de Pregoeiro, somente os representantes credenciados, ou procurador 

habilitado, terão direito de usar da palavra, rubricar a documentação e as propostas, assinar a ata e apresentar 

reclamação ou recurso. 

16.3 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes de DOCUMENTAÇÃO PROPOSTA, não serão aceitas 

quaisquer retificações por parte dos licitantes que possam influir no resultado respectivo, nem admitindo à licitação 

os proponentes retardatários. 

16.4 - Das decisões da Comissão Julgadora, caberá recursos nos termos dos incisos e parágrafos do Art. 109, da Lei 

n º 8.666 de 21/06/93e suas alterações. 

16.5 - Homologada a licitação pela autoridade competente, o licitante vencedor receberá ofício comunicando-lhe o 

fato, para providências no envio do objeto. 

16.6 - Não poderá participar desta licitação, dirigentes ou servidor da Prefeitura, conforme o disposto na Lei n º 

8.666, de 21 de Junho de 1.993, caso em que a contratada sujeitar-se-á às penalidades cabíveis. 

16.7 - Os interessados que tiveram dúvidas de caráter técnico ou legal, na interpretação desse Edital, serão 

atendidos conforme item 4 (quatro), deste Edital. 

16.8 - Os casos omissos no Presente Edital serão resolvidos pela Comissão de Licitantes desta Prefeitura. 

16.9 – Para o presente certame não serão necessários termos de recebimento (Art.55, IV) e nem garantias (Art. 55, 

VI). 

16.10 – O local de entrega será na Av. Clovis Felício Vettoratto nº. 101 Centro– Paço Municipal, no Município de 

Terra Nova do Norte – MT. 

16.11 - Fazem parte deste Edital, Termo de Referencia com Planilha de Preços Máximos Aceitos (Anexo I), 

Modelo de Proposta (Anexo II), Declaração de Conhecimento (Anexo III) e Modelo de Termo de Credenciamento 

(Anexo IV); Declaração de inexistência de fatos impeditivos (Anexo V); Declaração do cumprimento de requisitos 

de habilitação (Anexo VI); Declaração de enquadramento na Lei Complementar 123/2006; Declaração que não 

emprega menor de 18 anos; Minuta da Ata Anexo (IX ). 

Terra Nova do Norte – MT, 08 de novembro de 2017. 

 

 

Elizangela de Oliveira Azevedo Santos 

Pregoeiro Oficial 
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ANEXO I 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N º. 75/2017 

TERMO DE REFERENCIA COM PLANILHA DE VALORES DE REFERENCIA 

 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 66/2017 

 

1 - APRESENTAÇÃO: 

Em atendimento a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas respectivas alterações posteriores, e 

Lei Federal 10.520/02, bem como nas Leis Complementares 123/2006 e 128/2008, e na Lei Municipal 

892/2009 – Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas/Empreendedores Individuais, e o Decreto Municipal 

23, de 13 de JANEIRO de 2007, elaboramos o presente Termo de Referência, com o objetivo registro de 

preços para futura aquisição de equipamentos e materiais de informática para todas as secretarias da 

prefeitura de TERRA NOVA DO NORTE-MT. 
 

2 - OBJETO: 

Objetiva a presente licitação objetiva a presente licitação, registro de preços para futura aquisição de 

equipamentos e materiais de informática para todas as secretarias da prefeitura de TERRA NOVA 

DO NORTE-MT. 
 

3 - DOS PRAZOS, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

3.1 - A LICITANTE deverá efetuar a entrega dos materiais e equipamentos em até 03 (três) dias, após a emissão 

da nota de empenho, com agendamento; 

3.2 - A entrega deverá ser realizada nos locais determinados pela Secretaria de Administração. 

3.3 - Deverá a Contratada reparar, corrigir, remover, substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto 

contratado em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes por ocasião da entrega, ou ainda 

má qualidade. 

3.4 - O período de vigência da Ata será 12 meses. 

3.5 - Os equipamentos e ou materiais deverão ser entregues montados, em condições de uso e em perfeito estado 

de funcionamento. 

 

4 - ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS E OU MATERIAIS E PREÇOS MÁXIMOS A SER 

ACEITOS:  

Código Quant. Produto / Especificações Valor 

Unitário 

Valor Total 

220513 

 

41 TABLET ANDOID 6.0 OU SUPERIOR; TELA DE NO MINIMO 10 

POLEGADAS; PROCESSADOR DE NO MINIMO QUAD CORE DE 

1,3 GHZ OU SIMILAR; ARMAZENAMENTO INTERNO NO MINIMO 

16 GB; CAMERA TRASEIRA DE NO MINIMO 5MP OU SUPERIOR E 

A FRONTAL DE NO MINIMO 1.3 MP OU SUPERIOR, COM USB, 

WIFI E 4G. 

(ITEM EXCLUISIVO PARA MPE) 25% 

R$ 1.487,07 R$ 60.969,87 

220480 14 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. CONECTIVIDADE REDE 

ETHERNET, USB 2.0. MEMORIA 512 OU SUPERIOR. IMPRESSÃO A 

LASER. IMPRESSÃO FRENTE E VERSO. CAPACIDADE DE 50000 

IMPRESSÃO MENSAL OU SUPERIOR. RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 

IMPRESSÃO DE 1200X1200DPI OU SUPERIOR. IMPRESSÃO 

DIRETA VIA USB OU CARTÃO SD. AMPLIAÇÃO E REDUÇÃO DE 

DIGITALIZAÇÃO DE 400% -25%. BANDEJA DE ENTRADA COM 

CAPACIDADE DE 250 FOLHAS OU SUPERIOR. BANDEJA DE 

SAÍDA COM CAPACIDADE DE 150 FOLHAS OU SUPERIOR. 

R$ 3.066,00 R$ 42.924,00 
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BANDEJA DE MULTIUSO COM CAPACIDADE DE 50 FOLHAS OU 

SUPERIOR. 

(ITEM EXCLUISIVO PARA MPE) 25% 

220494 50 MOUSE ÓPTICO SEM FIO 1000DPI 

(ITEM EXCLUISIVO PARA MPE) 25% 
R$ 49,35 R$ 2.467,50  

220479 51 MICRO COMPUTADOR. ACOMPANHADO DE TECLADO USB, 

MOUSE ÓPTICO USB. MONITOR LED 19,5 PL. PROCESSADOR DE 

5 NÚCLEOS OU SUPERIOR. 8GB DE MEMÓRIA OU SUPERIOR. HD 

1 TERABYTE OU SUPERIOR. GRAVADORA E LEITOR DE 

CD/DVD. LEITOR FRONTAL USB. 

R$ 3.493,99 R$ 178.193,49 

220481 24 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. CONECTIVIDADE REDE 

ETHERNET RJ45, WIFI, USB 2.0. IMPRESSÃO JATO DE TINTA. 

IMPRESSÃO DIRETA VIA USB E CARTÃO SD. CARREGADOR DE 

TINTA EXTERNO. 

R$ 1276,19 R$ 30.628,56 

220482 25 NOTEBOOK. TELA DE 15.6 POLEGADA. PROCESSADOR DE 5 

NÚCLEOS OU SUPERIOR. MEMORIA 8GB DDR4 OU SUPERIOR. 

HD DE 1 TERABYTE OU SUPERIOR. BATERIA DE 4 CÉLULAS E 

40WH OU SUPERIOR. PORTA HDMI 1.4ª. 1 PORTA USB 3.0. 2 OU 

MAIS PORTAS USB 2.0. LEITOR DE CARTÃO SD. PLACA DE REDE 

10/100 RJ45. PLACA DE REDE WIRELESS 1707 802.11 B/G/N. 

PLACA DE BLUETOOTH. ÁUDIO INTEGRADO. 

R$ 3.280,00 R$ 82.000,00 

220483 7 PABX COM SUPORTE PARA 2 LINHAS E 12 RAMAIS R$ 901,00 R$ 6.307,00 
220484 27 ROTEADOR E REPETIDOR COM CAPACIDADE DE 750MBPS 

DUAL-BAND COM ANTENAS EXTERNAS 5DBI DESTACÁVEIS. 

R$ 179,78 R$ 4.854,06 

220485 20 APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO. DISPLAY ILUMINADO. VIVA 

VOZ. IDENTIFICADOR DE CHAMADA. 
R$ 133,95 R$ 2.679,00 

220486 17 HD EXTERNO PORTÁTIL. CAPACIDADE DE 1 TERABYTE DE 

ARMAZENAMENTO. CABO DE ALIMENTAÇÃO USB. 
R$ 340,80 R$ 5.793,60 

220487 13 DATASHOW. PROJETOR DLP MULTIMÍDIA. LUMINOSIDADE DE 

3300LUMENS. LÂMPADA COM DURAÇÃO DE 4.000/10.000 HORAS 

OU SUPERIOR. CONECTIVIDADE  

HDMI RS232 (DB-9PIN) X 1 

IR RECEIVER X 1 (FRONTAL). / S-VÍDEO RS232 (DB-9PIN) X 1 

IR RECEIVER X 1 (FRONTAL). / VÍDEO COMPOSTO RS232 (DB-

9PIN) X 1. IR RECEIVER X 1 (FRONTAL). / VGA RS232 (DB9PIN) X 

1. IR RECEIVER X 1 (FRONTAL). / SAÍDA DE ÁUDIO RS232 (DB-

9PIN) X 1. IR RECEIVER X 1 (FRONTAL). / ENTRADA DE ÁUDIO 

RS232 (DB-9PIN) X 1. IR RECEIVER X 1 (FRONTAL). /MINI USB 

RS232 (DB-9PIN) X 1. IR RECEIVER X 1 (FRONTAL). RESOLUÇÃO 

MÁXIMA DE 800 X 600. LENTE TIPO F=2.56–2.68, F=22.04–24.14 

MM. ZOOM 1.1:1 MANUAL. ALIMENTAÇÃO BIVOLT. 

R$ 2.558,85 R$ 33.265,05 

220488 28 PLACA MÃE COM SOQUETE 1555. PORTA USB 2.0. PORTA 

HDMI/VGA. MEMMORIA DDR3. CHIPSET H61. PCIE 3.0 
R$ 478,00 R$ 13.384,00 

220489 29 HD INTERNO SATA 1 TERABYTE.  TAXAS DE TRANSFERÊNCIA 

SATA SUPORTADAS (GB / S): 6.0/3.0/1.5 - TAXA MÉDIA DE 

DADOS, LEITURA/GRAVAÇÃO: 156 - MÁX. TAXA DE DADOS, 

LEITURA/GRAVAÇÃO OD: 210 - CACHE: 64 MB. 

CONFIABILIDADE/INTEGRIDADE DE DADOS - CICLOS DE 

CARGA / DESCARGA: 50,000 - ERROS DE LEITURA NÃO 

RECUPERÁVEIS ??POR BITS LIDOS, MÁX.: 1 PER 10E14 - 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO (POR ANO): 2400 - LIMITE DA 

TAXA DE CARGA DE TRABALHO (TB / ANO): 55. 

R$ 322.50 R$ 9.352,50 

220490 33 MEMORIA DDR2 800 MHZ, 2 GIGABYTE R$ 74,40 R$ 2.455,20 
220491 33 MEMORIA DDR3 1600MHZ 4 GIGABYTE R$ 194,98 R$ 6.434,34 
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220492 55 TECLADO ERGONÔMICO USB PARA MICRO COMPUTADOR R$ 21,20 R$ 1.166,00 
220493 35 MOUSE ÓPTICO USB COM FIO R$ 12,90 R$ 451,50  
220494 50 MOUSE ÓPTICO SEM FIO 1000DPI R$ 49,35 R$ 2.467,50  
220495 41 FONTE DE ALIMENTAÇÃO PC. POTENCIA 350W OU SUPERIOR, 

CONTENDO CABO DE FORÇA, TOMADA TRIPOLAR, CONECTOR 

24 PINOS, CONECTOR AUXILIAR DE 4 PINOS, COOLER DE 80 X 

80 MM, CHAVE MANUAL SELETORA DE TENSÃO 115/220V 

R$ 91,05 R$ 3.733,05  

220496 13 CARTELA COM 5 UNIDADES BATERIA LITHIUM 3V PARA 

PLACA MAE CR2032 – 3416 
R$ 4.78 R$ 62,14  

220497 53 PEN DRIVER 16 GIGA BYTE R$ 41,23 R$ 2.185,19 
220500 4 ALICATE DE CRIMPAGEM RJ45 R$ 39,00 R$ 156,00  
220501 11 GRAVADOR E LEITOR DVD/CD EXTERNO USB R$ 111,45 R$ 1.225,95 
220504 1 SERVIDOR - COMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR LED 19,5 

PROCESSADOR INTEL XEON E3-1220 V6 DE 3GHZ, CACHE DE 

8MB NUCLEOS/4 SEGMENTOS TURBO (72W) 

R$ 3.200,00 R$ 3.200,00  

220504 6 MODEM ROTEADOR WIRELESS ADSL2 + 300MBPS R$ 85,00 R$ 510,00  
220506 6 HUB SWITCH 8 PORTAS 10/100MBPS R$ 95,00 R$ 570,00  
220507 6 ROTEADOR WIRELESS 300MBPS 2 ANTENAS 5DBI R$ 85,00 R$ 510,00  
220510 4 SWITCH: DE ACESSO COMPACTO COM 24 PORTAS 1GBE E DUAS 

PORTAS DE FIBRA DE 1GBE, PARA CONEXÕES ENTRE LONGAS 

DISTÂNCIAS. COM METADE DO TAMANHO DOS 

CONCORRENTES E COM GERENCIAMENTO ATRAVÉS DA WEB. 

R$ 117,00 R$ 468,00 

220512 4 TELA DE PROJEÇÃO DO TIPO TRIPÉ, POSSUI MECANISMO DE 

ENROLAMENTO AUTOMÁTICO E TRIPE TELESCÓPICO 

ACOPLADO A TELA. 

R$ 125,00 R$ 500,00 

220508 6 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS LASER PCTOP LCBPR-01 LASER 

C/ SUPORTE 
R$ 85,00 R$ 170,00 

220509 6 IMPRESSORA DE CODIGO DE BARRAS ETIQUETAS - CABO RS-

232, CABO USB, PARALELA, ETIQUETAS ATÉ 104MM DE 

LARGURA, RIBBONS ATÉ 108MM DE LARGURA, TECNOLOGIA 

DE IMPRESSÃO TRANSFERÊNCIA TÉRMICA E TÉRMICA 

DIRETA, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 203DPI, VELOCIDADE DE 

IMPRESSÃO 127MM/S, MEMÓRIA RAM 8MB, MEMÓRIA FLASH 

4MB, AMBIENTE DE OPERAÇÃO TEMPERATURA: DE 4.4ºC A 

41°C; UMIDADE: DE 10% ATÉ 90% SEM CONDENSAÇÃO, 

DIMENSÕES APROXIMADAS 19,3CM X 19CM X 

25,4CM,INTERFACE PARALELA, RS-232, USB 

R$ 900,00 R$ 5.238,00 

220502 11 APARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONAL C/ FIO, COM TECLAS 

MÍNIMAS DAS FUNÇÕES: FLASH, REDIAL E MUTE, NÍVEIS DE 

CAMPAINHA AJUSTÁVEIS.PINOS PADRÕES; FLASH COM 

DURAÇÃO DE 100 A 250 MS, NA COR PRETA, COM MELODIAS 

PADRÕES. GARANTIA DE 1 ANO 

R$ 40,00 R$ 374,00 

220503 63 NO-BREAK: COM POTÊNCIA NOMINAL DE 1,2 KVA; POTÊNCIA 

REAL MÍNIMA DE 600W; TENSÃO ENTRADA 115/127/220 VOLTS 

(EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO 

AUTOMÁTICA; TENSÃO DE SAÍDA 110/115 OU 220 VOLTS (A SER 

DEFINIDA PELO SOLICITANTE); ALARMES AUDIOVISUAL; 

BATERIA INTERNA SELADA; AUTONOMIA A PLENA CARGA 

MÍNIMO 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 WATS; 

POSSUIR NO MÍNIMO 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO 

BRASILEIRO; PESO NÃO SUPERIOR A 15 KG; O PRODUTO 

DEVERÁ SER NOVO; GARANTIA DE 12 MESES. 

R$ 1.800,00 R$ 113.400,00 
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ANEXO II 

EDITAL N º 72/2017 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 66/2017 

MODELO PROPOSTA 

A 

EQUIPE DE PREGOEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE - MT 

PREGÃO Nº. 66/2017 

ABERTURA: _____ DE _____ DE 2017 

HORÁRIO: 08:00 HORAS 

 

Prezado Pregoeiro; ______________, inscrito no CNPJ n. _____________, estabelecida 

na Rua ______________, n______, Bairro __________, da cidade de _________, Estado 

de _________, vem, através desta, participar do Processo Licitatório supra citado, com a 

seguinte proposta:  

 

LOTE 1 –   

ITEM QUANT. UND PRODUTO 

VALOR 

TOTAL 

    

 

    

 

    

 

 

 

Valor Total: __________________________________. 

Validade da Proposta: 60 dias 

Prazo de disponibilidade: conforme edital. 

Terra Nova do Norte-MT, -- de ---- de ----. 

_______________________ 
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ANEXO III 

EDITAL N º 72/2017 

PREGÃO Nº. 66/2017 

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO 

 

 

À 

 

Equipe de Pregoeiro 

 

Ref: Edital de Pregão Presencial n º 66/2017 

 

O signatário da presente, representante legalmente constituído, em nome da 

proponente [razão social ou nome dos Sócios, em atendimento aos itens 3.8.1 e 4.10 Edital 

do Pregão Presencial n º 66/2017, declara para todos os fins que tomou conhecimento de 

todas as informações necessárias para o cumprimento integral e pleno das obrigações para 

a entrega total de todos os itens do Anexo I o dos serviços contratados. 

 

[Local, data] 

Representante Legal 

(Carimbo da empresa 
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ANEXO IV 

EDITAL N º 72/2017 

PREGÃO Nº. 66/2017 

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

A empresa_________________,com sede na _________________, 

C.N.P.J. nº _____________________ representada pelo(a) Sr.(a) 

___________________________, CREDENCIA o(a) Sr.(a)___________  

(CARGO)____________________________, portador(a) do R.G. nº 

__________ e inscrito no C.P.F. sob nº ________________,para 

representá-la perante a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE Terra Nova do 

Norte/MT na licitação por Pregão Presencial nº  66/2017, podendo 

formular lances verbais e praticar todos os atos inerentes ao certame, 

inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias. 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

NOME:______________________________________ 

R.G.:________________________________________ 

CARGO: ______________________________________ 

 

........................................................ 

Nome e qualificação do dirigente da empresa 
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ANEXO V 

EDITAL N º 72/2017 

PREGÃO Nº. 66/2017 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

 

(NOME DA EMPRESA)__________________________CNPJ 

n.o______________ sediada (endereço completo)_____________, declara, 

sob as penas da lei, que até presente data inexistem fatos impeditivos para 

sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

 

Local e Data 

 

 

 

 

(a):__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

                                               Nome e Numero da Identidade do declarante  
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ANEXO VI 

EDITAL N º 72/2017 

PREGÃO Nº. 66/2017 

 

 

 

DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE REQUISITO DE 

HABILITAÇÃO 

 

(NOME DA EMPRESA)______________CNPJ nº____________sediada 

(endereço completo)_______________________________ por intermédio 

de seu  representante legal, infra-assinado, para cumprimento do previsto 

do Inciso VII, do art 4°, da Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002, do Inciso 

VII do art. 12 da Lei Estadual n° 12.337, de 10/07/2002, e no sub-ítem 5.6 

do edital, e para os fins do Pregão Presencial n° 66/2017, declara 

expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

exigidos no edital do Pregão Presencial em epígrafe. 

 

 

 

Local e Data 

 

 

Assinatura do responsável pela empresa 

 

Nome ou carimbo:_________________________________________ 

 

Cargo ou carimbo:_________________________________________ 

 

 

 

 

Obs: Entregar junto com o credenciamento. 
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ANEXO VII 

 

EDITAL N º 72/2017 

 

PREGÃO Nº. 66/2017 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI  

 

COMPLEMENTAR Nº. 123/2006 

 

 

A empresa ______________________________________ (CNPJ, 

inscrição estadual e endereço completo) neste ato representada por quem de 

direito, Sr. (a). ____________________________, (nacionalidade, estado 

civil, profissão, RG, CPF, residência e domicílio), DECLARA para fins do 

disposto na Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006, ser 

________________________________________ (microempresa ou 

empresa de pequeno porte). 

 

 

 

Terra Nova do Norte - MT , _______de __________de 2.017. 

 

 

_________________________________ 

Nome do Representante Legal 

Nome da Empresa 

 

 

 

 

 

 

Obs: Entregar junto com o credenciamento. 
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ANEXO VIII 

 

EDITAL N º 72/2017 

 

PREGÃO Nº. 66/2017 

 

 

 

(Razão Social do LICITANTE), 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. 

  

  

Terra Nova do Norte - MT, ____ de ____________ de 2017. 

  

  

  

  

  

__________________________ 

(Nome e assinatura do Declarante) 
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ANEXO IX -MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 

O MUNICÍPIO DE Terra Nova do Norte-MT, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito no CNPJ sob nº, com sede na Terra Nova do Norte-MT, 

representado, neste ato, por ______, XXXXXXXXXXXX, portador do RG n. XXXXX 

SSP/SP e CPF n. XXXXXXX, residente e domiciliado neste Município, doravante 

designada simplesmente órgão gerenciador, em face do Pregão Presencial Nº 15/2017, 

RESOLVE Registrar o Preço da empresa _____, CNPJ nº ______, com sede na rua 

______, neste ato representada por seu representante legal, _____, doravante 

denominada simplesmente FORNECEDORA, para a _____, nos termos do Edital de 

Licitação respectivo e do Termo de Referência anexo, sujeitando-se as partes às 

determinações da Lei n. 8.666/93 e suas alterações, a Lei n. 10.520, de 17 de julho de 

2002, Decreto Municipal nº 021/2007, e, sendo observadas as bases e os fornecimentos 

indicados nesta Ata.  

 

1 - DO OBJETO 

 

1.1 - A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual 

contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de _______, nas 

características e quantitativos descritas no Anexo I do Edital do Pregão Nº 00/2017. 

 

2 - DO PREÇO E DO FORNECEDOR 

 

2.1 - Os valores, as especificações e demais itens atinentes ao certame estão registrados 

nesta Ata e se encontram indicados em Anexo. 

3 - DO OBJETO (AQUISIÇÃO) 

 

3.1 - O objeto licitado será adquirido, conforme necessidade do Município de Terra 

Nova do Norte-MT, de acordo com a descrição contida no Edital e no Termo de 

Referência anexo, acompanhada de nota fiscal correspondente, a qual deverá ser 

preenchida com as especificações apresentadas na respectiva nota de empenho.  

3.2 - A empresa Contratada deverá: 

a) Fornecer os produtos solicitados, de acordo com os quantitativos solicitados. 

3.3 - Poderá ocorrer acréscimo ou decréscimo nos pedidos, de acordo com a 

necessidade e/ou conveniência do Contratante. 

 

4 - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

 

4.1 - São obrigações do FORNECEDOR: 

4.1.1 - Proceder ao fornecimento dos produtos, objeto desta Ata de Registro de Preços, 

dentro das condições e preços ajustados em sua proposta e nos prazos previstos, bem 

como arcar com as penalidades previstas em lei e nesta Ata de Registro. 
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4.1.2 - Protocolar a Nota Fiscal dos produtos fornecidos, para posterior 

encaminhamento à Secretaria de Administração e Orçamento do Município de Terra 

Nova do Norte-MT a fim de efetivação do pagamento devido. 

4.1.3 - Manter durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços a situação de 

regularidade relativa aos seguintes documentos: “Certidão Negativa de Débito 

(INSS/CND)”, “Certificado de Regularidade do FGTS (CEF/CRF)”. 

4.1.4 - Assumir, ainda, a responsabilidade por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrência da 

espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços de entrega ou 

em conexão com eles, ainda que ocorridos em dependências do Município de Terra 

Nova do Norte-MT 

4.1.5 - Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto desta Ata, sem a 

devida anuência do Município de Terra Nova do Norte-MT. 

4.1.6 - Não cobrar, qualquer serviço ou produto adicional que não conste da proposta 

apresentada, referente à entrega parcelada do objeto constante desta Ata; 

4.1.7 - Prestar esclarecimentos e orientações que forem solicitadas pelo Município de 

Terra Nova do Norte-MT, quanto ao produto e procedimento de entrega, obrigando-se a 

corrigir prontamente às falhas detectadas; 

4.1.8 - Na hipótese de interrupção do fornecimento, atraso na realização ou qualquer 

outro motivos que impossibilite sua regular prestação, a empresa fornecedora ficará 

obrigada a encaminhar justificativa, por escrito, quando for o caso, endereçada ao 

Município de Terra Nova do Norte-MT, para avaliação, que adotará as medidas cabíveis 

conforme legislação pertinente.  

 

5 - OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

 

5.1 - São obrigações do Órgão Gerenciador: 

5.1.1 - Convocar o licitante vencedor, em conformidade com o art. 64 da Lei nº 

8.666/93, art. 53 do Decreto Municipal nº 021/2007 para retirar a Nota de Empenho, no 

prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da notificação. 

5.1.2 - Fornecer à empresa a ser contratada, todas as informações e esclarecimentos que 

venham a ser solicitados relativamente ao objeto desta Ata. 

5.1.3 - Efetuar o pagamento ao fornecedor nas condições de preço e prazo estabelecidos 

nesta Ata de Registro de Preços. 

5.1.4 - Notificar por escrito, à empresa fornecedora, toda e qualquer irregularidade 

constatada no fornecimento do objeto licitado. 

5.1.5 - Proceder à retenção, em cumprimento às normas e procedimentos previstos na 

IN n. 480, de 15 de dezembro de 2004, expedida pela Secretaria da Receita Federal, do 

Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, bem assim da Contribuição Social 

sobre o Lucro Líquido – CSLL, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade 

Social – COFINS e da Contribuição para o PIS/PASEP, sobre os pagamentos que 

efetuar a Pessoas Jurídicas em razão do fornecimento de bens ou prestação de serviços 

em geral, inclusive obras, observados os procedimentos pertinentes, exceto para as 

empresas optantes do “SIMPLES” quando, por ocasião da apresentação da Nota Fiscal, 

comprovarem a referida opção mediante documento oficial fornecido pela Delegacia da 

Receita Federal, extraído do CNPJ. 
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6 - DO PAGAMENTO 

 

6.1 - O Município de Terra Nova do Norte-MT efetuará os pagamentos à Contratada, 

mediante Ordem Bancária, após a apresentação da respectiva nota fiscal, que deverá ser 

processada em 2 (duas) vias, com todos os campos preenchidos, sem rasuras e 

devidamente atestada pelo servidor responsável pela fiscalização deste instrumento. 

 

6.2 - Para fazer jus ao pagamento, a CONTRATADA deverá comprovar sua 

adimplência com a seguridade social (Certidão Negativa de Débito – CND/INSS), com 

o FGTS – CRF/CEF). 

 

6.3 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto estiver pendente 

de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, não gerando isso para 

ela direito de atualização monetária. 

6.4 - A fatura deverá ser entregue ao Município de Terra Nova do Norte-MT 

com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis à sua data de vencimento. 

6.5 - A fatura que for apresentada com erro será devolvida à CONTRATADA, para 

retificação e reapresentação e serão acrescentados, nos prazos anteriormente fixados, os 

dias que passarem entre a data da devolução e a da reapresentação. 

6.6 - O Município de Terra Nova do Norte-MT pagará à CONTRATADA mediante 

ordem bancária, emitida em favor da pessoa jurídica, até o 10º (décimo) dia útil 

subsequente ao do “atesto” da fatura pela autoridade competente, desde que não 

apresente falhas ou incorreções que obriguem seu saneamento. 

6.7 - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

6.8 - O Município de Terra Nova do Norte-MT, ao pagar a fatura, procederá à retenção 

de tributos de conformidade com a legislação vigente. 

6.9 - Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deve anexar à nota fiscal documento que 

comprove a opção, para que não incida a retenção na forma acima. 

 

7 - DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

7.1 - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições 

contidas no artigo 65 da Lei n. 8.666/93, e, artigos 50 a 52 do Decreto Municipal Nº 

011/2011. 

 

8 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

 

8.1 - O Fornecedor terá seu registro cancelado quando: 

 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

 

b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
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c) tiver presentes razões de interesse público. 

 

8.2 - O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e 

a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Município 

de Terra Nova do Norte-MT, conforme o artigo 53 do Decreto Municipal Nº 21/2017. 

8.3 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na 

ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual 

decorrente de caso fortuito ou de força maior, desde que devidamente comprovado. 

 

9 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

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

específicos consignados no Orçamento do Município de Terra Nova do Norte-MT  

 

10 - DA VIGÊNCIA 

 

10.1 - O prazo de vigência deste instrumento será 12 meses. 

 

11 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

11.1 - Independentemente de outras sanções legais e das cabíveis cominações penais, 

pela inexecução total ou parcial desta contratação, a Administração poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar à empresa licitante, segundo a extensão da falta cometida, as 

seguintes penalidades, previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, na Lei nº 10.520/02, no 

Decreto Municipal nº 011/2011. 

 

a) Advertência por escrito, nas hipóteses de execução irregular da contratação, que não 

resulte em prejuízo para o serviço desta Fundação; 

 

b) Aplicação de multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de 20% 

(vinte por cento) sobre o valor total do contratado, nas hipóteses de inexecução total da 

contratação, e de 10% (dez por cento) se ocorrer inexecução parcial, reconhecendo a 

empresa os direitos do Município de Terra Nova do Norte-MT, nos termos do art. 77 da 

Lei n. 8.666/93; 

 

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

Município de Terra Nova do Norte-MT, 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, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de 

acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei n. 8.666/93.  

 

e) Impedimento de licitar e contratar com o Município de Terra Nova do Norte-MT pelo 

prazo de até 05 (cinco) anos, à licitante que convocada dentro do prazo de validade da 

sua proposta, não celebrar contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação 
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falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 

inidôneo ou cometer fraude fiscal, sem prejuízo das multas previstas neste edital. 

11.2 - Expirados os prazos propostos para o início dos serviços sem que a contratada o 

faça, ou ocorrendo atraso na entrega do objeto contratado, iniciar-se-á a aplicação da 

penalidade de multa de mora, correspondente a 1% (um por cento) por dia de atraso 

injustificado ou cuja justificativa não tenha sido acatada pela Administração do 

Município de Terra Nova do Norte-MT, incidente sobre o valor total desta contratação. 

11.2.1 - A multa prevista será aplicada até o limite de 20 (vinte) dias. Decorrido esse 

prazo, poderá, a administração, sob seu critério, não mais aceitar o objeto licitado, 

configurando-se a inexecução total do contratado, com as consequências previstas em 

lei, no ato convocatório e nesta Ata de Registro de Preços, a qual consta as obrigações 

contratuais para cada uma das partes. 

11.3 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c", “d” e “e” do item 11.1, poderão ser 

aplicadas juntamente com a prevista na alínea "b", facultada a defesa prévia da 

adjudicatária no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da 

ciência do ocorrido; 

11.4 - Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 

instrumento do contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o 

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta escrita ou a decorrente 

da fase dos lances verbais ou da negociação direta, ou as enviadas por e-mail ou fac-

símile, conforme for o caso, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 

modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a 

Administração Pública e será descredenciado, do sistema de cadastramento de 

fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei n. 10.520/2002 (Lei do 

Pregão), pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste 

edital e na ata de registro de preços e das demais cominações legais. 

11.5 - O licitante vencedor terá o prazo máximo de 01 (um) dia útil, após regular 

notificação por escrito, para confirmar o recebimento da Ordem de Fornecimento. 

11.5.1 - Caso não haja a confirmação do recebimento da Ordem de Fornecimento, no 

prazo do item 11.5, será aplicada a multa de 15% sobre o valor total da contratação, 

mediante processo administrativo, garantida a ampla defesa. 

11.5.2 - No caso de encaminhamento da Ordem de Fornecimento por meio de fac-

símile, o licitante vencedor deverá encaminhar a comprovação de seu recebimento, o 

que poderá ser feito pela mesma via, por meio dos números: Fone: 00000. 

11.5.3 - 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, dentro do mesmo prazo. 

 

12 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

12.1 - O Registro de Preços objeto desta Ata e a sua assinatura pelas partes não gera ao 

Órgão Gerenciador a obrigação de solicitar os fornecimentos que dele poderão advir, 

independentemente da quantidade indicada no respectivo Edital de Licitação.  

12.2 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, desde que previamente 

autorizada pelo Órgão Gerenciador, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade 
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da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal que não tenha participado do 

certame licitatório.  

12.3- A entrega dos materiais e ou equipamentos serão PARCELADOS, onde o 

Município solicitará a quantidade necessitada, devendo a entrega ocorrer no prazo 

máximo de 03 DIAS a contar do recebimento da requisição de compras devidamente 

assinada emitida pela Administração Pública Municipal, sob pena de incorrer nas 

penalidades constantes no Artigo 7º, Lei 10.520/2002, bem como na multa contratual. 

 

13 - DO FORO  

 

13.1 - Para dirimir questões derivadas desta Ata fica nomeado o foro do Município de 

Terra Nova do Norte_MT. 

E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi a presente Ata lavrada 

em 03 (três) cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo.          

Cidade, xx de xxxxxxx de 2017. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
CONTRATADO 

 

TESTEMUNHAS 

 

Assinatura:___________________  Assinatura: __________________ 

Nome:    Nome: 

CPF:    CPF: 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Assessor Jurídico 
 

 

 

 


