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ESTADO DE MATO  GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 

  

PREGÃO  

PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2017 

 

PREGÃO Nº 017/2017 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

FORMA: PRESENCIAL 

DATA: 27/09/2017 

 

HORÁRIO: credenciamento às 08h00min e às 08h30min horas abertura do Pregão. 

 

LOCAL: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Dom Aquino, sito à Avenida Cuiabá 

143 – Centro –Dom Aquino – MT 

OBJETO:  Registro de Preços para futura e eventual aquisição de camisetas  diversos 

tamanhos e cores , conforme condições e especificações, constante neste edital e 

seus anexos, para atender as demandas das Secretarias Municipais de Educação 

Esporte e Lazer, Secretaria de Administração, Secretaria de Obras e Urbanismo, 

Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social e Habitação e Departamento de 

Água e Esgoto - Dae . 

 

ORGÃOS SOLICITANTES: Secretarias Municipais de Educação Esporte e Lazer, 

Secretaria de Administração, Secretaria de Obras e Urbanismo, Secretaria de Saúde, 

Secretaria de Assistência Social e Habitação e Departamento de Água e Esgoto – Dae. 

E-mail: licitacaopmda@gmail.com  

 

Pregoeiro: ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA 

 

 

mailto:licitacaopmda@gmail.com
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MODELO  RECIBO RETIRADA EDITAL 

Este recibo deverá ser enviado quando da retirada do Edital, COM TODOS OS CAMPOS 

COMPLETAMENTE PREENCHIDOS, NÃO MANUSCRITO, OU SEJA, DIGITADO OU 

DATILOGRAFADO, via e-mail: licitacaopmda@gmail.com. 

 

PREGÃO N.º 017/2017 SRP 

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de camisetas  

diversos tamanhos e cores , conforme condições e especificações, constante 

neste edital e seus anexos, para atender as demandas das Secretarias Municipais 

de Educação Esporte e Lazer, Secretaria de Administração, Secretaria de Obras e 

Urbanismo, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social e Habitação e 

Departamento de Água e Esgoto - Dae . 

 

 

 

Razão Social: 

Nome Fantasia: 

Ramo Atividade: 

Natureza Jurídica: [  ] Ltda  [ ] Individual [  ] SA [  ] Outras 

[  ] Não enquadrada como ME ou EPP 

[  ] Micro Empresa                  [  ] Optante pelo Simples 

[  ] Empresa Pequeno Porte     [  ] Optante pelo Simples 

CNPJ nº:                                                Insc. Estadual nº:  

Insc. Municipal nº: 

Valor Capital Social: 

mailto:licitacaopmda@gmail.com
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Endereço:  

Bairro: 

Cidade:                                           Estado:                                CEP: 

Fone: 

 

Fax:  

 

E-mail 

 

Data: 

  

DADOS DE DOIS SÓCIOS ( no mínimo 2): 

NOME   

TELEFONE   

CELULAR  

CPF  

RG  

DATA DE REGISTRO NA JUNTA  

E-MAIL  

ENDEREÇO RESIDENCIAL  

  

NOME   

TELEFONE   

CELULAR  

E-MAIL  

ENDEREÇO RESIDENCIAL  

 

Nome do Responsável para contato: 

  

Rubrica 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2017 

 

1. PREÂMBULO 

1.1. O MUNICÍPIO DE DOM AQUINO, por seu Pregoeiro designado pela Portaria n.º 

002/2017, no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento de todos os 

interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO, do tipo MENOR 

PREÇO, conforme descrito neste edital e seus anexos, de conformidade com as Leis Federais 

10.520/2002 aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 com as alterações, 

bem como as demais normas legais em vigor, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 

de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, Decreto Municipal 

nº 072/2013. 

1.2. Os envelopes contendo a “PROPOSTA COMERCIAL” e a “DOCUMENTAÇÃO”, 

definidos no objeto deste Edital e seus Anexos deverão ser entregues até as 08h30min 

(horário local) do dia 27/09/2017, no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal DE DOM 

AQUINO  -MT, sito a Avenida Cuiabá, nº 143, centro, onde será realizada a abertura desta 

licitação, com o início do credenciamento às 08h00min e às 08h30min abertura do Pregão. 

1.3. O local de credenciamento e abertura da sessão pública será na sala de reuniões, na 

sede desta Prefeitura Municipal DE DOM AQUINO – MT, situada na Avenida Cuiabá, n. º 

143, centro, Município de Dom Aquino -MT. 

 

2 – DO OBJETO 

2.1 – Registro de Preços para futura e eventual aquisição de camisetas  diversos 

tamanhos e cores , conforme condições e especificações, constante neste edital e seus 

anexos, para atender as demandas das Secretarias Municipais de Educação Esporte e 

Lazer, Secretaria de Administração, Secretaria de Obras e Urbanismo, Secretaria de 

Saúde, Secretaria de Assistência Social e Habitação e Departamento de Água e Esgoto 

- Dae . 

 

 

Conforme descrito no ANEXO 01 deste edital, cujo processo e julgamento serão realizados 

de acordo com os preceitos da referida Lei de Licitações. 

2.1.1) As descrições detalhadas, contendo as especificações, valor estimado, estão 

discriminadas no Termo de Referencia e deverão ser minuciosamente observados pelas 

licitantes quando da elaboração de suas propostas; 
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 2.1.2) O Demonstrativo de Preços constante deste Procedimento estará à disposição das 

licitantes na sala do Setor de Licitações;  

2.1.3) Caso entenda necessário, o Pregoeiro, e equipe poderão suspender a sessão do Pregão 

para diligenciar junto às empresas licitantes para verificação dos produtos cotados; 

 

3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1) Poderão participar deste Pregão às empresas interessadas, que atenderem a todas as 

exigências deste edital e de seus anexos e que tenham ramo de atividade pertinente e 

compatível ao objeto licitado no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, correndo por 

sua conta todos os custos decorrentes na elaboração e apresentação de suas propostas, não 

sendo devida nenhuma indenização às licitantes pela realização de tais atos. 

3.2) Os interessados a participar do presente pregão deverão trazer a documentação original 

ou fotocópias das mesmas autenticadas por cartório.  

3.2.1) Só serão aceitas cópias legíveis.  

3.2.2) Não serão aceitos documentos com rasuras, especialmente nas datas.  

3.2.3) O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre 

que tiver dúvida e julgar necessário. Os documentos passíveis de autenticação poderão ser 

autenticados pelo pregoeiro ou membros da equipe de apoio até o dia imediatamente 

anterior a entrega dos envelopes e disputa de lances, desde que acompanhados dos 

originais.  

3.4) Sob pena de inabilitação ou desclassificação, todos os documentos apresentados 

deverão referir-se ao mesmo CNPJ constante na proposta de preços. 

3.5) Não será admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas em 

quaisquer das hipóteses a seguir elencadas: 

a) que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou 

liquidação; 

b) que em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, sejam 

controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si. 

c) que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com 

suspensão por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, 

Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial ou 

registrado no Cadastro de Fornecedores do Estado, conforme o caso, pelo órgão que o 

praticou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; 

d) estrangeiras que não funcionem no País; 
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 e) Cujos administradores e/ou acionistas, detentores do controle do estabelecimento 

participantes desta licitação, que possuam qualquer vínculo direto ou indireto com a 

Contratante ou com o responsável por esta licitação, nos Termos do artigo 9º da Lei Federal 

nº 8.666/93 e suas atualizações posteriores. 

3.6) Por força do que dispõe o Capítulo V, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 

de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147 de 7 de agosto de 2014, as microempresas 

e empresas de pequeno porte terão tratamento diferenciado e favorecido. 

3.7) A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da Lei Complementar 

nº 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/14, poderá caracterizar o crime de que 

trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras 

penais e das sanções administrativas previstas em lei, mediante o devido processo legal, e 

implicará, também, a inabilitação do licitante, se o fato vier a ser constatado durante o 

trâmite da licitação. 

 

4 – DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

4.1) Decairá do direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste Edital aquele 

que não o fizer até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura dos 

envelopes, apontando de forma clara e objetiva as falhas ou irregularidades que entende 

viciarem o mesmo. As petições deverão ser protocoladas, devidamente instruídas 

(assinatura, endereço, razão social e telefone para contato), diretamente na Comissão 

Permanente de Licitação deste Poder, que tem o prazo de 24 (vinte e quatro) HORAS ÚTEIS 

para respondê-las.  

4.2) Se a impugnação ao edital for reconhecida e julgada procedente, serão corrigidos os 

vícios e, caso a formulação da proposta seja afetada, nova data será designada para a 

realização do certame;  

4.3) Ocorrendo impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o 

retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei n. 10.520/02 

e legislação vigente.  

4.4) Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a 

realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção, de 06 

(seis) meses a 02 (dois) anos, e multa, nos termos do artigo 93, da Lei 8.666/93.  

 

5 – DO CREDENCIAMENTO NA SESSÃO DO PREGÃO (FORA DOS ENVELOPES) 
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 5.1. No dia, horário e local estabelecido no preâmbulo deste edital, serão realizados, em 

sessão pública, o credenciamento dos representantes das licitantes, o recebimento e 

abertura dos envelopes “ Proposta Comercial ” e “ Documentação ”.    

5.2. Não será admitida a participação de licitante retardatária.   

5.3. Será considerada retardatária a empresa, cujo representante apresentar-se ao local de 

realização da sessão pública após o credenciamento.   

5.4. Aberta a sessão, o representante legal da licitante deverá credenciar-se junto ao 

pregoeiro, devidamente munido de instrumento que o legitime a participar do PREGÃO e de 

sua cédula de identidade ou outro documento equivalente.   

5.5. O credenciamento far-se-á por:   

a) instrumento público ou particular, com a firma reconhecida do representante legal (sócio, 

proprietário, dirigente ou assemelhado) que o assina, do qual constem poderes ao 

credenciado para representá-la em todos os atos do certame, em especial para formular 

ofertas e lances, negociar preço, assinar declarações, interpor recursos e desistir de sua 

interposição, bem como praticar os demais atos pertinentes do certame (vide modelo 

referencial constante do ANEXO 03 e apresentar cópia do contrato ou estatuto social da 

licitante autenticado, acompanhado da ata de eleição da diretoria, em se tratando de 

sociedade anônima.    

b) quando sua representação for feita por um de seus sócios, dirigentes ou assemelhados, 

apresentar cópia do contrato ou estatuto social da licitante, acompanhado da ata de eleição 

da diretoria, em se tratando de sociedade anônima.    

c) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com o modelo 

constante no ANEXO 03 ao Edital;  

d) Quanto às microempresas ou empresa de pequeno porte: Declaração de microempresa ou 

empresa de pequeno porte visando ao exercício dos direitos previstos nos artigos 42 a 45 da 

Lei Complementar 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/14, que deverá ser feita de 

acordo com o modelo estabelecido no Anexo VI deste edital, e apresentada FORA dos 

envelopes nº 1 (Proposta Comercial) e nº 2 (Documentação). 

5.5.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas PROCURAÇÕES apresentadas, o 

Pregoeiro aceitará como válidas as expedidas até 06 (seis) meses, imediatamente anteriores 

à data de apresentação dos Envelopes Proposta e Documentação.   

5.6. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma 

empresa, sob pena de exclusão sumária das representadas.   

5.7. Os documentos supra-referidos poderão ser apresentados no original ou por cópia 

autenticada, e serão retidos para oportuna juntada aos autos do competente processo 

administrativo. 

5.8. Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes devidamente 

credenciados. 
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 5.9. O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que 

presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de 

documentação defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de 

negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor 

Recurso, ficando mantido, o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser 

considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.   

 

6 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

6.1. Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO” deverão ser 

apresentados separados e devidamente fechados, identificados obrigatoriamente em sua 

parte externa, da seguinte forma: 

ENVELOPE n.º01 – “PROPOSTA COMERCIAL” ENVELOPE n.º02 – “DOCUMENTAÇÃO” 

6.1.1. Os envelopes deverão apresentar, também, em sua parte exterior, a razão social e/ou 

timbre da licitante e os seguintes dizeres: 

 

À PREFEITURA DE DOM AQUINO-MT 

AVENIDA CUIABA, Nº 143  – CENTRO –DOM 
AQUINO-MT 
PREGÃO n.º 017/2017  
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL 

 

À PREFEITURA DE DOM AQUINO-MT 
AVENIDA CUIABA, Nº 143  – CENTRO –Dom Aquino-
MT 
PREGÃO n.º 017/2017 
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO 

 

6.2. Não serão recebidos proposta comercial ou documentação via fac-símile ou e-mail. 

6.3. Na hipótese da proposta comercial e/ou de algum documento habilitatório vir assinado 

por procuração, a licitante deverá apresentar, no envelope “PROPOSTA COMERCIAL”, o 

respectivo instrumento de mandato, no original ou cópia autenticada, com firma 

reconhecida, se for instrumento particular.   

6.3.1. O instrumento de procuração, quando for instrumento particular, e as declarações 

exigidas nos termos deste Edital, deverão, sob pena de não aceitação, se fazer acompanhar 

de comprovação, na forma da lei, de que seus signatários têm, no âmbito da sociedade 

outorgante ou declarante, poderes bastantes para a prática daquele ato.   

6.3.2. Na hipótese do procurador previsto no subitem 6.3, ser o mesmo indicado nos 

termos do subitem 5.5 deste edital, ficará a licitante dispensada da apresentação dos 

documentos referidos nos subitens 6.3 e 6.3.1.   
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 6.3.3.  Na hipótese de não constar prazo de validade nas PROCURAÇÕES apresentadas, a 

pregoeira aceitará como validas as expedidas até 06 (seis) meses, imediatamente anteriores 

à data de apresentação dos Envelopes proposta e Documentação. 

 

6 - DA PROPOSTA COMERCIAL   

6.1. A proposta comercial deverá:   

I – ser apresentada em papel timbrado da licitante, devidamente datada e assinada pelo(s) 

seu(s) representante(s) legal(is) e rubricada em todas as suas laudas;   

II – conter sem rasuras, emendas, entrelinhas ou ressalvas:   

a) a razão social da licitante;  

b) o(s) nome(s) e qualificação(ões) do(s) seu(s) representante(s) legal(is);  

c) os preços como seguem:      

c.1) unitário e total por item; 

c.2) valor unitário em algarismo  

c.2) valor total em algarismo e por extenso  

III - Declarar a marca e/ou fabricante ou industrializador dos produtos ofertados; 

6.2. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, conforme estabelecido no 

artigo 6º da Lei nº 10.520/02.   

6.3. Não serão aceitas propostas, cujos preços sejam superiores aos praticados pelo 

mercado, ou fixados pelo Governo Federal, em se tratando de produtos sob o regime de 

tabelamento. 

6.4. O preço constante da proposta comercial, deverá ser expresso em moeda corrente 

nacional com até 02 (duas) casas após a virgula, em algarismos, apurado à data prevista 

para a apresentação da mesma, conforme previsto neste Edital, sem a inclusão de qualquer 

encargo financeiro ou previsão inflacionária.   

6.5. Em caso de divergência entre o valor expresso em algarismos e por extenso, prevalecerá 

este último.   

6.6 . No preço ofertado pela licitante, deverão estar inclusos todos os custos diretos e 

indiretos relativos ao objeto do Pregão, inclusive despesas com materiais, transportes, 

fretes, seguros, mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, secundários e 

tributários ou outros decorrentes ou que venham a ser devidos em razão do mesmo, não 

cabendo à Prefeitura, quaisquer custos adicionais.  

6.7. A proposta comercial será verificada, quanto ao atendimento das condições aqui 

expressas, sendo desclassificada aquela que estiver em desacordo com qualquer exigência 

disposta neste Edital e seus ANEXOS, contiver vícios, quer por omissão e/ou 
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 irregularidades ou defeitos, capazes de dificultar o julgamento, a juízo na Prefeitura, 

apresentar preço excessivo em relação ao praticado no mercado ou for manifestamente 

inexequível, assim considerada aquela que não venha a ter demonstrada sua viabilidade, 

através de documentos da licitante, que comprovem que os custos de insumos são coerentes 

com os do mercado.   

6.8. Não serão aceitas condições que contemplem faturamentos mínimos, sendo tais 

propostas desclassificadas.   

6.9. Na hipótese de erro no preço cotado e/ou nas demais condições apresentadas na 

proposta, não será admitida a retificação.   

6.10. Não caberá desistência da proposta em hipótese alguma, depois de aberto o respectivo 

envelope.   

6.11) A sessão pública poderá ser suspensa, por prazo a ser definido na própria sessão, 

para a análise prévia que se fizer necessária. 

 

7. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

7.1. O envelope nº 02 deverá conter a documentação relativa à habilitação jurídica, à 

qualificação técnica, à qualificação econômico-financeira, à regularidade fiscal e ao 

cumprimento do disposto no art.7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, em 

conformidade com o previsto a seguir:  

 

7.1.1. A documentação relativa à habilitação jurídica consiste em:  

a) Cédula de Identidade; 

b) Registro Comercial da firma legalmente registrada, no caso de EMPRESA individual;  

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores;  

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir.  

 

7.1.2.  A documentação relativa à qualificação econômico-financeira é a seguinte:  

7.1.2.1. Certidão Negativa de Falências e concordatas emitida pelo Poder Judiciário da sede 

da licitante, com data de emissão não superior a noventa dias; 
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 7.1.3. A documentação relativa à regularidade fiscal, trabalhista, sanitária e 

capacidade técnica é a seguinte: 

7.1.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

7.1.3.2. Prova de inscrição no cadastro estadual ou municipal, se houver, de contribuintes 

da sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; 

7.1.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através de Certidão Conjunta 

Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, referente a 

Tributos Federais e Dívida Ativa da União;  

7.1.3.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, através da certidão negativa de 

débitos Estadual; 

7.1.3.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, através da certidão negativa de 

débitos municipal; 

7.1.3.6. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS), 

por meio de apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS; 

7.1.3.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação 

das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou positiva com efeito de negativa).  

7.1.3.8. Serão aceitas certidões positivas, com efeito, de negativa e certidões positivas, que 

noticiem que os débitos certificados estão garantidos ou com sua exigibilidade suspensa. 

7.1.3.9. Alvará expedido no ano vigente, pela Vigilância Sanitária, sede da licitante;  

7.1.4. Cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal dar-se-á por 

meio de declaração, sob as penas da lei, emitida pelo proponente, conforme modelo ANEXO 

05.  

7.1.5 Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, emitido por empresa 

pública ou privada, indicando claramente que a empresa tenha fornecido objeto similar ao 

licitado. ANEXO 07; 

7.2.  As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste 

certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.   

7.2.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da 

administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 

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

negativa. 
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 7.2.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 7.2.1, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, 

procedendo-se a convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos 

referentes ao procedimento licitatório, nos termos do artigo 4º, inciso XXIII da Lei nº 

10.520/02.   

 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS 

8.1. Todos os documentos exigidos deverão ser apresentados no original ou por qualquer 

processo de cópia reprográfica autenticada por cartório competente ou por servidor da 

Administração ou em publicação de órgão da imprensa oficial;  

8.1.1. A autenticação de documentos poderá ser feita pelo Pregoeiro ou por um dos 

membros da Equipe de Apoio, desde que seja apresentada cópia simples acompanhada do 

original. As empresas deverão comparecer com a antecedência necessária considerando a 

quantidade de documentos a serem autenticados e o tempo necessário para isto, a fim de 

cumprir o horário determinado no subitem 8.1; 

8.2. As certidões devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo não constar 

de lei específica ou do próprio documento, será considerado o prazo de validade de 06 (seis) 

meses, a partir de sua expedição;   

8.3. Os documentos emitidos via internet poderão ser conferidos pelo Pregoeiro.   

8.4. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz e 

com CNPJ da matriz . E se for filial todos os documentos deverão estar em nome e com 

CNPJ da filial , exceto aqueles que, pela própria natureza ou por determinação legal, forem 

comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja todos os 

estabelecimentos da empresa.   

8.4.1. Caso a empresa licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o 

participante desta licitação, execute o futuro Termo de Ata, deverá apresentar toda a 

documentação de ambos os estabelecimentos (matriz e filial).   

8.5. Os documentos referidos no item 7 e seus subitens, exceto o subitem 7.1.4 poderão 

ser substituídos por Certificado de Registro Cadastral, emitido pela Prefeitura da Dom 

Aquino, desde que em nome da licitante, com prazo de validade em vigor, com todos os 

documentos com seus respectivos prazos de validade em vigência e ainda com menção 

expressa do ramo de atividade que deve ser pertinente e compatível com o objeto da 

licitação.   

8.5.1. Caso o objeto a ser adquirido não esteja expresso no ramo de atividade do Certificado 

de Registro Cadastral, deverá a licitante juntar alteração do Contrato Social.   

8.5.2. Caso o Certificado de Registro Cadastral não contenha a Certidão solicitada no 

subitem 7.1.3.8, deverá a licitante apresentar juntamente com Certificado de Registro 

Cadastral a referida certidão. 
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 8.6.  Ressaltamos que se as empresas possuírem o Certificado de Registro Cadastral válido, 

mas se algum Documento/Certidão estiver vencido, estas poderão ser atualizadas no ato da 

Abertura junto ao Pregoeiro e equipe de apoio.   

8.7. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição 

aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões.   

8.8. Todo e qualquer documento apresentando em língua estrangeira deverá estar 

acompanhado da respectiva tradução para o idioma pátrio, feita por tradutor público 

juramentado. 

8.9. O licitante será inabilitado se deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos no 

envelope Documentação ou apresentá-los com irregularidades, em desacordo com o 

estabelecido neste Pregão, não se admitindo complementação posterior.   

 

9. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E DA SUA ABERTURA 

9.1. Após o credenciamento, no ato de recebimento dos envelopes, o representante de cada 

licitante deverá apresentar, simultaneamente, 02 (dois) envelopes, fechados e indevassáveis, 

conforme relacionado abaixo:  

 

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA COMERCIAL ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO   

9.2. Os envelopes deverão estar sobrescritos com a titulação de seu conteúdo, nome e 

endereço da empresa, número do PREGÃO e número do processo administrativo.   

9.3. Após a entrega dos envelopes, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo, 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.   

9.4. Não caberá desistência da proposta em hipótese alguma, depois de aberto o respectivo 

envelope.   

9.5. O envelope nº 01 conterá a proposta comercial, que deverá ser apresentada em papel 

timbrado da empresa, sem rasuras ou emendas, podendo seguir preferencialmente o 

modelo-padrão consistente do Anexo I deste edital.  

9.6. O envelope nº 02 deverá conter a documentação relativa à habilitação jurídica, à 

qualificação técnica, à qualificação econômico-financeira, à regularidade fiscal, capacidade 

técnica e ao cumprimento do disposto no art.7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal. 

 

10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA ETAPA DE LANCES 

10.1. Os procedimentos deste PREGÃO serão conduzidos pelo Pregoeiro, seguindo a 

legislação vigente e as fases apontadas no item I deste edital.   

10.2. Instalada a sessão pública do pregão, com a conferência dos documentos de 

credenciamento dos representantes das empresas interessadas, serão recebidos os 
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 envelopes nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL e os envelopes nº 02 – DOCUMENTAÇÃO, pelo 

Pregoeiro.   

10.2.1. Verificada a regularidade formal dos envelopes, o Pregoeiro procederá a abertura 

dos envelopes das propostas de preços, que serão rubricadas e analisadas pelo Pregoeiro e 

Equipe de Apoio. Em seguida, será dada vista das propostas aos representantes das 

licitantes, que poderão rubricá-las, devolvendo-se ao Pregoeiro.   

10.2.2. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do edital e as 

especificações contidas na Planilha-Proposta.   

10.3. Após a conferência das propostas, o Pregoeiro passará ao julgamento das mesmas, 

observando-se que o critério a ser adotado é o de MENOR VALOR UNITÁRIO para o objeto 

deste certame.   

10.4. Serão convocadas pelo Pregoeiro, para oferecerem novos lances verbais e sucessivos, 

de valores distintos e decrescentes: 

a) a licitante que apresentar a proposta de MENOR VALOR UNITÁRIO;   

b) as licitantes que tenham apresentado propostas com valores de até 10% (dez por cento) 

superiores àquela. 

10.4.1. Não havendo, pelo menos, 3 (três) propostas nas condições definidas no subitem 

anterior, serão selecionadas as melhores propostas, até o máximo de três (inclusa a de 

MENOR VALOR UNITÁRIO e as respectivas licitantes poderão oferecer novos lances verbais 

e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, quaisquer que sejam os preços 

inicialmente ofertados.  

10.5. A licitante que, quando convocada pelo Pregoeiro, desistir de apresentar lance verbal, 

será excluída da etapa de lances. 

10.5.1. Não será admitida a desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante 

desistente às penalidades constantes no Edital. 

10.6. Definida a classificação provisória por VALOR UNITÁRIO, será registrada na ata da 

sessão pública o resumo das ocorrências até então havidas, consignando-se o rol de 

empresas participantes; preços ofertados; propostas eventualmente desclassificadas e a 

fundamentação para sua desclassificação, e a ordem de classificação provisória.   

10.7. Ocorrendo empate nas condições propostas entre as classificadas para participarem 

dos lances verbais, a ordem destes lances será definida através de sorteio, a ser realizado na 

mesma sessão pública.   

10.8. O Pregoeiro abrirá a oportunidade para oferecimento de sucessivos lances verbais, por 

VALOR UNITÁRIO, aos representantes das licitantes cujas propostas estejam 

compreendidas no intervalo definido no subitem 10.4. 

10.8.1. Na fase de lances verbais, não serão aceitos lances de valor igual ou maior ao do 

último, e os sucessivos lances deverão ser feitos em valores decrescentes. 
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 10.8.2. Não poderá haver desistência de lances ofertados, sujeitando-se o desistente às 

penalidades previstas neste edital.   

10.9. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro 

examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor e ao objeto, decidindo 

motivadamente a respeito, podendo negociar com a licitante a obtenção de melhor VALOR 

UNITÁRIO .   

10.9.1. Ocorrendo a hipótese da impossibilidade de se realizar lances verbais, o Pregoeiro 

verificará a conformidade entre a proposta escrita de MENOR VALOR UNITÁRIO e o valor 

estimado para a contratação, sendo-lhe facultado, após a análise sobre a aceitabilidade do 

preço ofertado, negociar com a licitante a obtenção de melhor preço.   

10.10. Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às 

microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:   

10.10.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 

superiores à proposta mais bem classificada.   

10.10.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem 

classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da 

fase de lances, situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta.   

10.10.2.1. Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar 

nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a 

contar da convocação do Pregoeiro, sob pena de preclusão.   

10.10.2.2. Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no 

subitem 10.10.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 

primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta.   

10.10.2.3. Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem 

igual valor, respeitada a ordem de classificação. 

10.10.3. O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta 

da fase de lances não tiver sido apresentada pela própria microempresa ou empresa de 

pequeno porte.   

10.10.4. Não ocorrendo a contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, 

retomar-se-ão em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos do 

quanto disposto no artigo 4º, inciso XXIII da Lei nº 10.520/02, sendo assegurado o exercício 

do direito de preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e 

empresas de pequeno porte.   

10.10.5. Na hipótese da não contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e 

não configurada a hipótese prevista no subitem 10.10.4, será declarada a melhor oferta 

aquela proposta originalmente vencedora na fase de lances.   
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 10.11. As Licitantes que desejarem obter os benefícios de preferência concedidos pela Lei 

Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, deverão declarar, 

sob as penas da Lei, de que cumprem com os requisitos legais para a qualificação como 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, estando apto a usufruir do tratamento 

diferenciado e estabelecido, nos termos dos artigos 42 a 49, da Lei Complementar 123, de 

14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/14.   

10.12. Sendo aceitável a melhor proposta apresentada, será verificado o atendimento das 

condições habilitatórias da respectiva licitante.   

10.13. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante não atender as exigências deste Edital, 

o Pregoeiro examinará as propostas subsequentes, na ordem de classificação, até a 

apuração de uma proposta válida, podendo, inclusive, negociar diretamente com a 

respectiva licitante, a obtenção de melhor preço, passando à fase prevista no subitem 

10.10.   

10.14. O Pregoeiro poderá, a qualquer momento, no curso do julgamento das propostas e 

da etapa de lances, negociar diretamente com a licitante vencedora, a obtenção de preço 

melhor.   

10.15. Verificando-se no curso da análise, o descumprimento de qualquer requisito 

estabelecido neste Edital e seus Anexos, a proposta será desclassificada.   

 

11. DA HABILITAÇÃO 

11.1. Após encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, verificada a aceitabilidade 

da melhor oferta, será aberto, pelo Pregoeiro, o envelope “DOCUMENTAÇÃO” da respectiva 

licitante, para verificação quanto ao atendimento das condições habilitatórias exigidas nos 

termos do item 7 deste Edital. 

11.2. Constatando, o Pregoeiro, o atendimento pleno pela licitante das exigências do edital, 

a declarará vencedora deste Pregão.   

11.2.1. Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro 

lugar, prosseguirá o pregoeiro com a abertura do envelope de documentação da proponente 

classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, se for o caso, até a habilitação de 

uma das licitantes.   

11.2.2. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante classificada e 

habilitada será declarada vencedora do certame.   

11.3. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar 

qualquer dispositivo deste Edital o Pregoeiro considerará a licitante inabilitada.   

 

12. DOS RECURSOS 
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 12.1. Proclamada(s) a(s) vencedora(s), qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

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

para apresentação das razões do recurso, iniciando-se o prazo no dia seguinte útil após o 

certame licitatório, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar 

contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da 

recorrente, sendo-lhes assegurada imediata vista dos autos do processo.   

12.1.1. Tanto as razões quanto as contrarrazões deverão ser protocoladas pessoalmente no 

Departamento de Licitações, no endereço constante no Item 1 do presente, das 07:00h às 

13:00h.   

12.1.2. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento.   

12.1.3. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante implicará a decadência 

do direito de recurso, na adjudicação do objeto da licitação à vencedora e no 

encaminhamento do processo à(s) Autoridade(s) competente(s) para a homologação.   

12.2. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e que serão 

julgados pela(s) Autoridade(s) competente(s) e, constatada a regularidade dos atos 

praticados, a Autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e 

homologará o procedimento licitatório. 

12.3 . Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação das licitantes 

desclassificadas e das classificadas não declaradas vencedoras permanecerão sob custódia 

do Pregoeiro, até a efetiva formalização da contratação.   

 

12. DA  ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

12.1. A adjudicação do objeto ao licitante vencedor, feita pelo Pregoeiro, ficará sujeita à 

homologação, caberá o Pregoeiro encaminhar o processo administrativo para a autoridade 

competente para Homologação, cabendo a este, a qualquer momento, revogar a presente 

licitação, por razões de interesse público, decorrentes de fato superveniente, devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar a revogação.   

 

14. ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

14.1. A classificada em primeiro lugar de cada item será convocada para, no prazo de 05 

(cinco) dias corridos contados da data da convocação, assinar a Ata de Registro de Preços.   

14.2. A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada por representante legal, procurador, 

diretor ou sócio da EMPRESA, devidamente acompanhado, respectivamente, de procuração 

ou Contrato social e cédula de identidade. 
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 14.3. O Prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma vez, 

e dentro de 05 (cinco) dias corridos, desde que solicitado por escrito, durante seu transcurso 

e ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 

14.4. Na hipótese de não atendimento à convocação, para assinatura da Ata de Registro de 

Preços ou havendo recusa em fazê-lo, fica facultado à Administração, desde que haja 

conveniência, proceder ao chamamento das demais licitantes, observada a ordem de 

classificação das propostas.   

 

15.  VALIDADE DO TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

15.1. Os Termos de Ata a serem firmados entre a Prefeitura e os licitante(s) vencedor(es) do 

certame terá(ão) validade de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. 

15.2. A Prefeitura não se obriga a contratar exclusivamente pelo Registro de Preços, 

podendo cancelá-lo, ou promover licitação específica, quando julgar conveniente, nos termos 

da legislação pertinente, sem que caiba recurso por parte da EMPRESA detentora. 

 

16. AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA ATA E EMISSÃO DO EMPENHO 

16.1. Poderão fazer uso desta Ata todas as Unidades da PREFEITURA , sendo as requisições 

efetuadas pelas respectivas Secretarias e enviadas à respectiva unidade compradoras, que 

darão o devido prosseguimento.   

 

17. DOS PREÇOS   

17.1. Os preços unitários que vigorarão na Ata de Registro de Preços, serão os propostos 

pela(s) licitante(s) vencedora(s) classificado(s) em primeiro lugar por item. 

17.2. Os preços unitários referidos no subitem 17.1 acima, constituirão, a qualquer titulo, 

a única e completa remuneração pelo fornecimento dos materiais objeto desta licitação, frete 

incluído, postos nos locais designados pela Unidade Requisitante. 

17.3. Se, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, for constatado que os preços 

registrados estão superiores aos de mercado, caberá à Administração proceder à revisão dos 

mesmos ou instaurar novo procedimento licitatório, caso em que, obtendo preços inferiores, 

procederá a rescisão da Ata anterior. 

 

18. PRAZO,  LOCAL E CONDIÇÃO DE ENTREGA 

18.1. Prazo de Entrega: O prazo máximo para a entrega do objeto, a critério da Unidade 

Requisitante é de 5 (cinco) dias corridos, contados a partir da data de recebimento da 

autorização de fornecimento. Facultativamente desde que, devidamente justificado, o prazo 

de entrega poderá ser prorrogado uma única vez por igual período. 
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 18.2. Local de Entrega: O objeto deverá ser entregue no departamento de compras ou local 

descrito na autorização de fornecimento expedida pela unidade requisitante.  

18.3. Condição de entrega: A empresa vencedora obrigar-se-á a entregar os materiais 

estritamente de acordo com as disposições constantes no Anexo I, parte integrante deste 

edital. 

18.4. A Prefeitura poderá recusar os materiais entregues em desacordo com as 

especificações constantes no Anexo I deste edital. 

18.5. Por ocasião da entrega dos materiais, os mesmos deverá ser entregue juntamente com 

a nota fiscal/Fatura. 

 

19. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

19.1. Os objetos da Ata de Registro de Preços, serão recebidos pela Unidade Requisitante, 

sendo devidamente atestados. 

19.2. Os Produtos deverão ser entregues em embalagens adequadas, entendendo-se como 

tal aquelas que condicionam devidamente os mesmos,  

19.3. Os técnicos da Unidade Requisitante efetuarão vistoria no ato da entrega, e avaliarão 

as condições físicas do produto (inclusive seu preço). Caso estas condições não sejam 

satisfatórias, a remessa poderá ser devolvida ou recusada, devendo ser reposta por outra, 

independentemente da aplicação das penalidades previstas.   

19.4. Corre por conta da EMPRESA detentora da Ata qualquer prejuízo causado aos 

materiais em decorrência do transporte.   

 

 

20. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

20.1. O pagamento será feito, em até 30 dias após o recebimento dos produtos, contado a 

partir do recebimento da Fatura/Nota Fiscal, inclusos todas as despesas, os impostos, 

taxas, encargos sociais, fiscais, fretes, custos diretos e indiretos, e demais despesas 

pertinente, e devidamente atestado. 

 

20.2. A CONTRATADA deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, o número e nome do 

banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária, o 

número do lote da licitação bem como a Secretaria em questão de acordo com a requisição 

ou ordem de fornecimento expedida pelo Departamento de Compras. 

20.3. Não haverá atualizações ou compensações financeiras a qualquer título ou hipótese. 

 

 



 

 

  

  
 

 

 20 
Av. Cuiabá, 143 – Centro – Fones: (0XX) – 66 –3451-1127/1299 – Fax – 3451-1236        

CEP 78.830-000                        Dom Aquino                          Mato Grosso 
licitacaopmda@gmail.com  

ESTADO DE MATO  GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 

 21 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

21.1) As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta de 

recursos específicos consignados no Orçamento do município: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER:  

CONTA NOMENCLATURA 

06  SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 

 

OUTRAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 

06 001  

06 001 12  

06 001 12 122  

06 001 12 122 0003  

06 001 12 122 0003 2041 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 

 

CONTA NOMENCLATURA 

06  SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 

 

MANUTENÇÃO E ENCARGOS – CONVENIOS COM 

A PESTALOZZI 

06 001  

06 001 12  

06 001 12 367  

06 001 12 367 0049  

06 001 12 367 0049 2131 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 

 

 

 
 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 
CONTA NOMENCLATURA 

03 
 
 

OUTRAS DESPESAS COM SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 

03 001 
 
 

03 001 04 122 0003 2042 
 

3.3.90.30.00.00 
MATERIAL DE CONSUMO 

 

CONTA NOMENCLATURA 

06  SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 

 

MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES 

ESPORTIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E 

DA ASSOCIAÇÃO DONAQUINENSE. 

06 003  

06 003 27  

06 003 27 812  

06 003 27 812 0044  

06 003 27 812 0044 2078 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 

CONTA NOMENCLATURA 

06  SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 

 

MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA 

DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER    

06    

06 003 27  

06 003 27 122  

06 003 27 122 0003  

06 003 27 122 0003 2021 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
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 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO: 

 
CONTA NOMENCLATURA 

10  MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A 
SECRETARIA DE OBRAS 10 001  

10 001 04 122 0003 2108 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 

 
 
CONTA NOMENCLATURA 

10  URBANIZAÇÃO,LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 
RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS E OUTROS 
LOGRADORES PÚBLICOS 

10 
002  

10 002 15 451 0060 2105 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 

 
SECRETARIA DE SAÚDE: 

 
Dotação orçamentária: 

05.001.10.122.0003.2044 – OUTRAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE SAÚDE 

3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO 

05.002.10.301.0075.2046 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE  

3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO 

05.002.10.301.0075.2047 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF 

3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO 

 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 
CONTA NOMENCLATURA 

07  SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS 
TOMÉ DA SILVA GUEDES 

07 001  

07 001 08  

07 001 08 122  

07 001 08 122 0096  

07 001 08 122 0096 2023 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO – RECURSO 
LIVRE 

 

CONTA NOMENCLATURA 

07  SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 

07 001  

07 001 08  

07 001 08 122  

07 001 08 122 0096  

07 001 08 122 0096 2053 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO – RECURSO 
LIVRE 

 

CONTA NOMENCLATURA 

07  SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 

07 001  

07 001 08  

07 001 08 122  

07 001 08 122 0096  
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 07 001 08 122 0096 2113 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO – FNAS – 
OUTROS RECURSOS 

      3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO – RECURSO 

LIVRE 

 

CONTA NOMENCLATURA 

07  SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
ASSISTENCIA SOCIAL 

07 001  

07 001 08  

07 001 08 122  

07 001 08 122 0096  

07 001 08 122 0096 2123 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO – RECURSO 
LIVRE 

 

CONTA NOMENCLATURA 

07  SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/SUAS 

07 002  

07 002 08  

07 002 08 244  

07 002 08 244 0090  

07 002 08 244 0090 2026 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO – FNAS-OUTROS 
RECURSOS 

 

CONTA NOMENCLATURA 

07  SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FUPIS 

07 002  

07 002 08  

07 002 08 244  

07 002 08 244 0090  

07 002 08 244 0090 2082 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO – FNAS-
OUTROS RECURSOS 

        

CONTA NOMENCLATURA 

07  SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 
 
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF 

07 002  

07 002 08  

07 002 08 244  

07 002 08 244 0090  

07 002 08 244 0090 2083 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO – FNAS-
OUTROS RECURSOS 

 

CONTA NOMENCLATURA 

07  SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 
 
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 
IGD/PBF 

07 002  

07 002 08  

07 002 08 244  

07 002 08 244 0090  

07 002 08 244 0090 2104 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO – FNAS-

BOLSA FAMILIA 
 

 
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO: 
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 CONTA NOMENCLATURA 

10  OUTRAS DESPESAS COM O DEPARTAMENTO 
ÁGUA E ESGOTO - DAE. 10 003  

10 003 04 122 0003 2066 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 

 

 

22. PENALIDADES 

22.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta e não celebrar a Ata de 

Registro de Preços, ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura de Dom Aquino 

pelo prazo de 02 (dois) anos. 

22.2 . Multa pela recusa da EMPRESA em receber o pedido a título protelatório para 

entrega: 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho.   

22.3 . Multa por dia de atraso na entrega: 1,0% (um inteiro por cento) por dia sobre o valor 

de quantidade que deveria ser entregue, até o máximo de 15 (quinze) dias.    

22.4 . Multa por inexecução parcial da requisição: 10% (dez inteiros por cento) sobre o valor 

da parcela inexecutada. 

22.5. Multa por inexecução total da requisição: 20% (vinte inteiros por cento) sobre o valor 

do pedido, requisição ou memorando da Unidade Requisitante.   

22.6 . As Empresas ficam sujeitas às sanções previstas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93 e 

demais alterações bem como as sanções previstas no artigo 7º da Lei nº 10.520/02.   

22.7 . As sanções são independentes. A aplicação de uma não exclui a das outras.   

21.8 . O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de 

recebimento da cobrança respectiva pela EMPRESA. A critério da Administração e em sendo 

possível, o valor devido será descontado da importância que a EMPRESA detentora da Ata 

tenha a receber. Não havendo pagamento pela EMPRESA, o valor será inscrito como dívida 

ativa, sujeitando-se a EMPRESA detentora ao processo executivo. 

22.9 . Os valores referentes às multas e demais importâncias, quando não ressarcidas pela 

licitante que vier a ser vencedora, serão atualizadas pelo IPC-FIPE – Índice de Preços ao 

Consumidor, divulgado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade 

de São Paulo, vigente à época, ou outro que legalmente o substitua ou represente, calculado 

“ pro rata die ” e acrescido de juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano.   

 

23. CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

23.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito: 

23.1.1. Pela Administração, quando: 

a) A EMPRESA não cumprir as obrigações da Ata de Registro de Preços. 
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 b) A EMPRESA não formalizar Termo de Ata decorrente do Registro de Preços ou não retirar 

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

justificativa. 

c) A EMPRESA der causa a rescisão administrativa do Termo de Ata decorrente do Registro 

de Preços. 

d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do Termo de Ata decorrente do 

Registro de Preços. 

e) Os preços registrados se apresentam superiores aos praticados pelo mercado. 

f) Por razões de interesse público, devidamente justificadas pela Administração. 

23.1.2. Pela EMPRESA quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços. 

23.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, no caso previsto no item 23.1.1 

será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o 

comprovante nos autos que deram origem ao Registro de Preços.   

23.3. Nos casos de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da EMPRESA, a 

comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Dos municípios, considerando-se 

cancelado o preço registrado a partir desta publicação. 

23.4. A solicitação da EMPRESA para cancelamento do preço registrado deverá ser 

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

penalidades previstas no Edital, caso não aceitas as razões do pedido.  

 

24. DISPOSIÇÕES GERAIS 

24.1. A(s) EMPRESA(S) detentora(s) da(s) Ata(s) de Registro de Preços deverá(ão) comunicar 

ao Setor de Cadastro de Fornecedores da Administração, toda e qualquer alteração nos 

dados cadastrais, para atualização. 

24.1.1. Em caso de não cumprimento do subitem 24.1 ficará suspenso o pagamento do 

objeto da Ata de registro de Preço até a sua respectiva regularização.    

24.2. Fica a licitante ciente que a simples apresentação da proposta, implica na aceitação 

de todas as condições estabelecidas neste Edital. 

24.3. As interessadas devem ter pleno conhecimento das disposições constantes do edital, 

bem como, de todas as condições gerais, não podendo invocar nenhum desconhecimento, 

como elemento impeditivo, da formulação de sua proposta ou do perfeito cumprimento do 

Termo de Ata.  

24.4. Os ajustes, suas alterações e rescisão obedecerão ao disposto na Lei Federal nº 

8.666/93 e alterações posteriores.  
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 24.5. Será lavrada ata circunstanciada da sessão do Pregão, assinada pelo Pregoeiro e pela 

Equipe de Apoio e pela(s) licitante(s) presente(s).   

24.6. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação, 

respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam a 

legalidade, o interesse público, a finalidade e a segurança da aquisição.   

24.7. É facultada ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 

veda da à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da 

sessão pública. 

24.8. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 

procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos 

encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

24.9. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua 

proposta e ao ÓRGÃO não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

24.10. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 

dos documentos apresentados em qualquer fase da  licitação. 

24.11. Se alguma data marcada  ou de fim de contagem de prazos coincidirem com 

decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter público que impeça a 

realização de qualquer procedimento, este será automaticamente prorrogado até o primeiro 

dia útil subsequente. 

24.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 

do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 

expediente normal no ÓRGÃO. 

24.13. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 

afastamento do licitante, desde que sejam possíveis as aferições da s suas qualificações e as 

exatas compreensões da sua proposta, durante a realização da sessão pública de PREGÃO. 

24.14. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretada em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro 

contrato. 

24.15. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvida s na interpretação 

do presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito, ao Departamento de 

Licitação/Pregoeiro Oficial do Município de Dom Aquino  no Prédio da  Prefeitura Municipal, 

em até 03 (três) dias úteis antes da  data de abertura do PREGÃO, devendo informar o 

número de telefone para contato e nome do responsável pelos pedidos de esclarecimentos. 

24.16. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

24.17. Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da s Leis 10.520/02, e da 

Lei 8.666/93  
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 24.18) Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Dom Aquino, 

para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com 

expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

 

24. DOS ANEXOS   

 

ANEXO 01 – Termo de Referência; 

ANEXO 02 – Modelo Proposta de Preços; 

ANEXO 03 - Modelo de Declaração que cumpre plenamente os requisitos de Habilitação; 

ANEXO 04 – Modelo – Minuta de Credenciamento; 

ANEXO 05 - Modelo de Declaração (Empregador Pessoa Jurídica); 

ANEXO 06 – Modelo de Declaração de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e 

Requerimento de Beneficio do Tratamento Diferenciado; 

ANEXO 07 – Modelo de Atestado de Capacidade Técnica  

ANEXO 08 – Minuta da Ata de Registro de Preços 

Dom Aquino, 13 de Setembro de 2017. 

 

ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA 
                  Pregoeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  
 

 

 27 
Av. Cuiabá, 143 – Centro – Fones: (0XX) – 66 –3451-1127/1299 – Fax – 3451-1236        

CEP 78.830-000                        Dom Aquino                          Mato Grosso 
licitacaopmda@gmail.com  

ESTADO DE MATO  GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 

  

                                                                                                                             ANEXO 01 

 

    TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1-Objeto 

1.1 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de camisetas  diversos 

tamanhos e cores , conforme condições e especificações, constante neste edital e seus 

anexos, para atender as demandas das Secretarias Municipais de Educação Esporte e 

Lazer, Secretaria de Administração, Secretaria de Obras e Urbanismo, Secretaria de 

Saúde, Secretaria de Assistência Social e Habitação e Departamento de Água e Esgoto 

- Dae . 

2 – Justificativas 

2.1 – Justificamos que o registro de preços para futura  aquisição de camisetas é essencial 

para as unidades municipais adquirirem camisetas de acordo com as necessidades de cada 

secretarias atendendo por exemplo a projetos sociais ou ate mesmo uniformes ou eventos . 

 

3 – Especificações/referência 

3.1 - Deverão ser entregues as mercadorias, de ótima qualidade, devidamente dentro das 

normas, respeitando a legislação vigente.  

Solicitamos a aquisição de camisetas diversos tamanhos e cores para atender as 

demandas das Secretarias Municipais de Educação Esporte e Lazer, Secretaria de 

Administração, Secretaria de Obras e Urbanismo, Secretaria de Saúde, Secretaria de 

Assistência Social e Habitação e Departamento de Água e Esgoto - Dae : 

  

ITEM                            DESCRIÇÃO 
   COOD UNID QUANT VALOR 

UNT. 

VALOR TOTAL 

1 

CAMISETA BRANCA EM AGODÃO 
FIO 31 PENTEADO GOLA REDONDA 

MANGA CURTA SEM PUNHO 
EMPRESSÃO FRENTE E COSTA ATÉ 
4 CORES, TAMANHOS DIVERSOS. 

 
 
 

363452-3 
 
 

 

 
UNID 

 

 
1.800 

 

 
R$16,03 

 

 
R$ 28.854,00 

2 

CAMISETA COLORIDA EM AGODÃO 

FIO 31 PENTEADO GOLA REDONDA 
MANGA CURTA SEM PUNHO 
EMPRESSÃO FRENTE E COSTA ATÉ 
4 CORES, TAMANHOS DIVERSOS. 

 
 

 
 

 
 
    337907-8 

 

 
 

 

 
 

UNID 

 

 
 

1.800 

 
 

 
 

R$ 16,70 
 

 

 
 

R$ 30.060,00 

VALOR TOTAL                                                                                                                                 R$ 58.914,00 
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4- DOS PRAZOS 

4.1- Fica a contratada responsável para a entrega dos serviços/produtos no prazo de 5 dias 

após a solicitação e autorização do setor de compras, de acordo com orientação das 

Secretarias Municipais de Educação Esporte e Lazer, Secretaria de Administração, 

Secretaria de Obras e Urbanismo, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social e 

Habitação e Departamento de Água e Esgoto - Dae . 

 

 

5- DAS EXIGENCIAS 

5.1 - A empresa vencedora fica responsável pela entrega dos produtos de acordo com a 

exigências do edital e seus anexos. 

 

6 – Do Valor Estimado 

6.1 - O valor estimado para a aquisição baseia-se num valor de referencia médio de R$   
58.914,00 (cinqüenta e oito mil  novecentos e quatorze reais.). 
 
 
7 – Da Dotação Orçamentária 

7.1 – As despesas oriundas do presente contrato correrão por conta de recursos 

consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Dom Aquino, a saber: 

 

Para a aquisição acima, será utilizada a seguinte dotação fornecida pela Secretaria de 
Finanças e Planejamento. 
 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 

 

 
CONTA NOMENCLATURA 

06  SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 

 

OUTRAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 

06 001  

06 001 12  

06 001 12 122  

06 001 12 122 0003  

06 001 12 122 0003 2041 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
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 CONTA NOMENCLATURA 

06  SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 

 

MANUTENÇÃO E ENCARGOS – CONVENIOS COM 

A PESTALOZZI 

06 001  

06 001 12  

06 001 12 367  

06 001 12 367 0049  

06 001 12 367 0049 2131 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 

 

 
 
 

 
 

 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 
CONTA NOMENCLATURA 

03 
 
 

OUTRAS DESPESAS COM SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 

03 001 
 
 

03 001 04 122 0003 2042 
 

3.3.90.30.00.00 
MATERIAL DE CONSUMO 

 
 
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO: 

 
CONTA NOMENCLATURA 

10  MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A 
SECRETARIA DE OBRAS 10 001  

10 001 04 122 0003 2108 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 

 
 
 

CONTA NOMENCLATURA 

06  SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 

 

MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS 

DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA ASSOCIAÇÃO 

DONAQUINENSE. 

06 003  

06 003 27  

06 003 27 812  

06 003 27 812 0044  

06 003 27 812 0044 2078 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 

CONTA NOMENCLATURA 

06  SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 

 

MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA DIRETORIA 

DE ESPORTES E LAZER    

06    

06 003 27  

06 003 27 122  

06 003 27 122 0003  

06 003 27 122 0003 2021 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
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 CONTA NOMENCLATURA 

10  URBANIZAÇÃO,LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 
RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS E OUTROS 
LOGRADORES PÚBLICOS 

10 
002  

10 002 15 451 0060 2105 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 

 
 
SECRETARIA DE SAÚDE: 

 
Dotação orçamentária: 

05.001.10.122.0003.2044 – OUTRAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE SAÚDE 

3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO 

05.002.10.301.0075.2046 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE  

3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO 

05.002.10.301.0075.2047 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF 

3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO 

 

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 
CONTA NOMENCLATURA 

07  SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS TOMÉ 
DA SILVA GUEDES 

07 001  

07 001 08  

07 001 08 122  

07 001 08 122 0096  

07 001 08 122 0096 2023 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO – RECURSO LIVRE 

 

CONTA NOMENCLATURA 

07  SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 
07 001  

07 001 08  

07 001 08 122  

07 001 08 122 0096  

07 001 08 122 0096 2053 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO – RECURSO LIVRE 

 

CONTA NOMENCLATURA 

07  SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 

07 001  

07 001 08  

07 001 08 122  

07 001 08 122 0096  

07 001 08 122 0096 2113 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO – FNAS – OUTROS 
RECURSOS 

      3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO – RECURSO LIVRE 

 

CONTA NOMENCLATURA 

07  SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
ASSISTENCIA SOCIAL 

07 001  

07 001 08  

07 001 08 122  
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 07 001 08 122 0096  

07 001 08 122 0096 2123 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO – RECURSO LIVRE 

 

CONTA NOMENCLATURA 

07  SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 
 
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 
IGD/SUAS 

07 002  

07 002 08  

07 002 08 244  

07 002 08 244 0090  

07 002 08 244 0090 2026 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO – FNAS-
OUTROS RECURSOS 

 

CONTA NOMENCLATURA 

07  SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 
 
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 
FUPIS 

07 002  

07 002 08  

07 002 08 244  

07 002 08 244 0090  

07 002 08 244 0090 2082 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO – FNAS-
OUTROS RECURSOS 

        

CONTA NOMENCLATURA 

07  SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 
 
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 
PAIF 

07 002  

07 002 08  

07 002 08 244  

07 002 08 244 0090  

07 002 08 244 0090 2083 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO – FNAS-

OUTROS RECURSOS 

 

CONTA NOMENCLATURA 

07  SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 
 
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 
IGD/PBF 

07 002  

07 002 08  

07 002 08 244  

07 002 08 244 0090  

07 002 08 244 0090 2104 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO – 
FNAS-BOLSA FAMILIA 

 

 
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO: 

 
CONTA NOMENCLATURA 

10  OUTRAS DESPESAS COM O 
DEPARTAMENTO ÁGUA E ESGOTO - DAE. 10 003  

10 003 04 122 0003 2066 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 

 
9 – Do Pagamento 
9.1 – O pagamento será feito, em até 30 dias após o recebimento  dos produtos, contado a 

partir do recebimento da Fatura/Nota Fiscal, inclusos todas as despesas, os impostos, 
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 taxas, encargos sociais, fiscais, fretes, custos diretos e indiretos, e demais despesas 

pertinente, e devidamente atestado. 

 
10 - Do Acompanhamento e Fiscalização 
10.1 - A avaliação dos mesmos ficara a cargo da Secretarias que designará funcionários 
habilitados para tal.  
 
11 - Dos serviços/produtos 

11.1 - deverão ser de primeira qualidade, sujeitando os mesmos a fiscalização por parte da 

contratante, das Secretarias Municipais de Educação Esporte e Lazer, Secretaria de 

Administração, Secretaria de Obras e Urbanismo, Secretaria de Saúde, Secretaria de 

Assistência Social e Habitação e Departamento de Água e Esgoto - Dae . 

 

12 - Da realização do serviço e / ou do local para fornecimento 

12.1 –. Os produtos serão entregues de acordo com a orientação das Secretarias Municipais. 

 
13 - Da vigência 

13.1 – O presente terá vigência de 01 (um) ano após a assinatura da Ata de Registro de 

Preços, podendo ser prorrogado, caso haja saldo necessidade. 

 

A elaboração do presente Termo de Referência é de total responsabilidade desta Secretária a 

qual eu respondo e me responsabilizo pelas informações acima descritas. 
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ANEXO 02 

PROPOSTA DE PREÇOS 

(em papel timbrado do proponente) 

 

PREGAO N.° 017/2017 

 

(DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE) 

 

 

RAZAO SOCIAL 

CNPJ/CPF 

Endereço 

Telefone/Fax 

Nome do Signatário (Para Assinatura do Contrato) 

Estado Civil do Signatário 

Identidade do Signatário 

Nacionalidade do Signatário 

 

 

MD. Pregoeiro(a)  

Ilmos. Senhores da Equipe de Apoio: 

 

Vimos apresentar, nossa proposta em conformidade com o que rege o edital. 

Item Qde Und Descrição 
Marca/fa

b/indus. 

Valor 

Unit 
Valor Total 

1     R$ R$    (por extenso) 

V. TOTAL                                                                                                                  

R$     (POR EXTENSO) 

 

Prazo de validade da Proposta: CONFORME EDITAL 

Vigência: CONFORME EDITAL 



 

 

  

  
 

 

 34 
Av. Cuiabá, 143 – Centro – Fones: (0XX) – 66 –3451-1127/1299 – Fax – 3451-1236        

CEP 78.830-000                        Dom Aquino                          Mato Grosso 
licitacaopmda@gmail.com  

ESTADO DE MATO  GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 

 Forma de Pagamento: CONFORME EDITAL 

Prazo de entrega: CONFORME EDITAL 

 

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos 

sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a Prestação dos 

Serviços objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas deste edital 

e seus anexos. 

 

Local e data. 

 

 

 

 

Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa 
Nome do dirigente da empresa 
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ANEXO 03 

 

(em papel timbrado do proponente) 

 

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE PLENAMENTE AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO 

Ref : Edital de Licitação na modalidade Pregão. 

Nº  017/2017 Tipo Menor Preço  

 

Sr. Pregoeiro(a) 

 

Declaramos, sob as penas da lei, conhecer e aceitar as condições constantes deste Pregão e 

seus Anexos e que CUMPRIMOS plenamente aos requisitos necessários para habilitação e 

proposta nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei 10.520 de 17/07/2002. 

 

Local e data. 

 

 

 

Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa 
Nome do dirigente da empresa 
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ANEXO 04 

 

Modelo de Carta de Credenciamento 

(em papel timbrado do proponente) 

 

Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) __________, portador(a) da cédula de identidade 

nº __________ e do CPF nº __________, a participar da licitação instaurada pelo Município de 

Dom Aquino, na modalidade de Pregão, sob o nº 017/2017, na qualidade de nosso 

representante legal na Licitação em referência, podendo rubricar a documentação de 

HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS, manifestar-se em qualquer fase deste Pregão, 

notadamente para formular proposta, lances verbais, declarar a intenção de recorrer ou 

renunciar ao direito de desistir de prazos e interpor recursos, enfim, praticar de todos os 

atos necessários ao fiel cumprimento do presente Credenciamento, bem como, praticar 

todos os demais atos inerentes ao certame. 

Informações Importantes: 

CNPJ n.º: __________________________________________________________ 

Razão Social: _______________________________________________________ 

Nome de Fantasia: __________________________________________________ 

Inscrição Estadual n.º: _____________________________________________ 

Inscrição Municipal n.º: _____________________________________________ 

 

Local e data. 

 
 
 
 

Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa 
Nome do dirigente da empresa 
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                                                         ANEXO 05 

 

DECLARAÇÃO DO EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

(Papel timbrado da empresa) 

 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO      

Ref : Edital de Licitação na modalidade Pregão. 

Nº  017/2017 Tipo MENOR PREÇO POR ITEM 

 

 

(Nome da Empresa) -----------------------------------, CNPJ Nº ------------------------,sediada na 

Rua --------------------------------------, nº -----------, bairro, -----------------------, CEP-------------

- Município -------------------------, por seu representante legal abaixo assinado, em 

cumprimento ao solicitado no Edital de Pregão  Nº  017/2017 , DECLARA, sob as penas da 

lei, que: 

- não possui em seu quadro de pessoal empregados(s) com menos de 18 (dezoito) anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso 

XXXIII do art. 7 º da Constituição Federal e inciso V, art.27, da Lei 8666/1993, com redação 

determinada pela Lei nº 9.854/1999. 

- não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo 

Estadual exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de 

decisão, (inciso III, do art 9º da Lei 8666/93 e inciso X, da Lei Complementar nº 04/90),  

- não se encontra suspenso do direito de participar de licitações ou de contratar com a 

Administração Pública; 

- Inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art. 32, § 

2o, da Lei 8.666/93; 

-  

 



 

 

  

  
 

 

 38 
Av. Cuiabá, 143 – Centro – Fones: (0XX) – 66 –3451-1127/1299 – Fax – 3451-1236        

CEP 78.830-000                        Dom Aquino                          Mato Grosso 
licitacaopmda@gmail.com  

ESTADO DE MATO  GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 

 Obs. No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 

123/2006, alterados pela 147, caso possuir alguma restrição na documentação 

referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na 

supracitada declaração. 

 

Local e data. 

 

 

Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa 
Nome do dirigente da empresa 
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ANEXO 06 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

(Papel timbrado da empresa) 

 

 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato 

convocatório, que a empresa ___________________________________ (denominação da pessoa 

jurídica), CNPJ ______________________________ é microempresa ou empresa de pequeno 

porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não 

possui qualquer dos impedimentos previstos no §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, 

de 7 de agosto de 2014, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a 

exercer o direito de preferência como critério de desempate e comprovar a regularidade fiscal 

nos termos previstos nos artigos 42 a 45 da referida lei complementar no procedimento 

licitatório do Pregão nº 017/2017, realizado pela Prefeitura de Dom Aquino.  

 

Local e data. 

 

 

Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa 
Nome do dirigente da empresa 

 

 

 

(Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada fora dos envelopes nº. 01 (Proposta 

Comercial) e envelope n.º 02 – DOCUMENTAÇÃO).   

 

 



 

 

  

  
 

 

 40 
Av. Cuiabá, 143 – Centro – Fones: (0XX) – 66 –3451-1127/1299 – Fax – 3451-1236        

CEP 78.830-000                        Dom Aquino                          Mato Grosso 
licitacaopmda@gmail.com  

ESTADO DE MATO  GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 

 
ANEXO 07 

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

(Timbre/logomarca da Pessoa Jurídica Emitente) 

 

A empresa ___________________________________________, CNPJ n.º ___.___.___-__, 

estabelecida na rua/av __________________________________________________________, n.º____ 

- fone: (__) ____-____, atesta para os devidos fins que a Empresa 

________________________________, com sede na _____________________________________ é uma 

empresa que cumpre plenamente com seus compromissos, não havendo nenhum registro 

que a desabone. 

 

 

Local e data. 

 

Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa 

Nome do dirigente da empresa 

(firma reconhecida) 

 

 

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica emitente deste atestado e 

sua assinatura) 
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 ANEXO 08 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° ______/2017 

PREGAO: N° ______/2017 -  PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° /2017. 

 

           

Aos .... dias do mês de ..............do  ano    de dois mil e dezesseis, Pelo presente 

instrumento, o município de Dom Aquino através da Prefeitura Municipal de Dom Aquino – 

MT, pessoa jurídica, de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob n° 03.347.119/0001-23, 

Inscrição Estadual isenta, com sede à Avenida Cuiabá, 143, Centro, Dom Aquino  - MT, 

representada pelo Prefeito Municipal, Senhor JOSAIR JEREMIAS LOPES, brasileiro, casado, 

portador do CPF n.º 692.837.701-10, doravante simplesmente denominada CONTRATANTE, 

e do outro lado compareceu o Senhor _______ , portador da Cédula de Identidade RG nº. __ e 

CPF/MF nº. ____, neste ato representando a EMPRESA ____, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 

__, localizada à __, doravante denominada CONTRATADA, e por ele foi dito que vem assinar 

o presente Termo de Ata de “Registro de Preços para futura e eventual aquisição de 

camisetas  diversos tamanhos e cores, conforme condições e especificações, constante 

neste edital e seus anexos, para atender as demandas das Secretarias Municipais de 

Educação Esporte e Lazer, Secretaria de Administração, Secretaria de Obras e 

Urbanismo, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social e Habitação e 

Departamento de Água e Esgoto - Dae,” oriundo de procedimento licitatório, na 

modalidade Pregão - Registro de Preços, no processo nº018 /2017, sujeitando-se as partes 

as normas constantes da Lei n° 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal n°. 

072/2013, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:  

 

Registro de Preços para futura e eventual aquisição de camisetas diversos tamanhos e 

cores, conforme condições e especificações, constante neste edital e seus anexos, para 

atender as demandas das Secretarias Municipais de Educação Esporte e Lazer, 
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 Secretaria de Administração, Secretaria de Obras e Urbanismo, Secretaria de Saúde, 

Secretaria de Assistência Social e Habitação e Departamento de Água e Esgoto - Dae . 

 

CLAUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS:  

Os preços unitários que vigorarão inicialmente nesta Ata de Registro de Preços, são os 

constantes abaixo: 

 

 

ITEM 

 

COOD 

 

QTDE 

 

UNID 

 

DESCRIÇÃO 

VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

1       

 VALOR GLOBAL  

 

PARÁGRAFO 1º - Os preços referidos constituirão, a qualquer titulo, a única e completa 

remuneração pelo fornecimento dos objetos desta Ata de Registro de Preços, incluído frete, 

posto nos locais designados pela Unidade Requisitante.  

PARÁGRAFO 2º - Se, durante a vigência da Ata de registro de Preço, for constatado que os 

preços registrados estão superiores aos de mercado, caberá a Administração proceder a 

revisão dos mesmos ou instaurar novo procedimento licitatório, caso em que, obtendo 

preços inferiores, procederá à rescisão da Ata anterior.    

 

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VALIDADE 

O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir de sua 

assinatura.  

 

 

CLÁUSULA QUARTA 

A Prefeitura não se obriga a contratar exclusivamente pelo Registro de Preços, podendo 

cancelá-lo, ou promover licitação específica, quando julgar conveniente, nos termos de 

legislação pertinente, sem que caiba recurso por parte da EMPRESA detentora. 

 

CLÁUSULA QUINTA- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O pagamento será feito, em até 30 dias após o recebimento dos produtos, contado a partir 

do recebimento da Fatura/Nota Fiscal, inclusos todas as despesas, os impostos, taxas, 

encargos sociais, fiscais, fretes, custos diretos e indiretos, e demais despesas pertinente, e 

devidamente atestado. 
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A CONTRATADA deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, o número e nome do banco, 

agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária, o número 

do lote da licitação bem como a Secretaria em questão de acordo com a requisição ou ordem 

de fornecimento expedida pelo Departamento de Compras. 

Não haverá atualizações ou compensações financeiras a qualquer título ou hipótese. 

 

CLÁUSULA SEXTA - PRAZO, LOCAL E CONDIÇÃO DE ENTREGA DO OBJETO  

Prazo de Entrega: O prazo máximo para a entrega do objeto, a critério da Unidade 

Requisitante é de 5 (cinco) dias corridos, contados a partir da data de recebimento da 

autorização de fornecimento. Facultativamente desde que, devidamente justificado, o prazo 

de entrega poderá ser prorrogado uma única vez por igual período.   

Local de Entrega: O objeto deverá ser entregue no local descrito na autorização de 

fornecimento expedida pela unidade requisitante.  

18.3. Condição de entrega: A empresa vencedora obrigar-se-á a entregar os materiais 

estritamente de acordo com as disposições constantes no Anexo I, parte integrante deste 

edital.   

A Prefeitura poderá recusar os materiais entregues em desacordo com as especificações 

constantes no Anexo I deste edital. 

Por ocasião da entrega dos materiais, em conjunto com os mesmos deverá ser entregue a 

nota fiscal/Fatura. 

 

CLÁUSULA OITAVA – PENALIDADES 

A EMPRESA fica sujeita as seguintes penalidades: 

a) Multa pela recusa da EMPRESA em receber o pedido a título protelatório para entrega: 

10% (dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho; 

b) Multa por dia de atraso na entrega: 1,0% (um inteiro por cento) por dia sobre o valor de 

quantidade que deveria ser entregue, até o máximo de 15 (quinze) dias; 

c) Multa por inexecução parcial da requisição: 10% (dez inteiros por cento) sobre o valor da 

parcela inexecutada; 

d) Multa por inexecução total da requisição: 20% (vinte inteiros por cento) sobre o valor do 

pedido, requisição ou memorando da Unidade Requisitante. 

PARÁGRAFO 1º - A Empresa fica sujeita às sanções previstas no capitulo IV da Lei Federal 

nº 8.666/93 e demais alterações bem como as sanções previstas do artigo 7º da lei 

10520/02. 
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 PARÁGRAFO 2º - As sanções são independentes, a aplicação de uma não exclui a das 

outras. 

 

PARÁGRAFO 3º - O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar 

da data de recebimento da cobrança respectiva pela EMPRESA. A critério da Administração 

e em sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a EMPRESA 

detentora da Ata tenha a receber. Não havendo pagamento pela EMPRESA, o valor será 

inscrito como divida ativa, sujeitando-se a EMPRESA detentora ao processo executivo. 

 

PARAGRAFO 4° - Os valores referentes às multas e demais importâncias, quando não 

ressarcidas pela licitante que vier a ser vencedora, serão atualizadas pelo IPC-FIPE – Índice 

de Preços ao Consumidor, divulgado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da 

Universidade de São Paulo, vigente à época, ou outro que legalmente o substitua ou 

represente, calculado “ pro rata die ” e acrescido de juros de mora de 6% (seis por cento) ao 

ano. 

 

 

CLÁUSULA NONA – CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração, 

quando: 

a) A EMPRESA não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços;  

b) A EMPRESA não formalizar o Termo de Ata decorrente do Registro de Preços ou não 

retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a Administração não aceitar sua 

justificativa; 

c) A EMPRESA der causa à rescisão administrativa do Termo de Ata decorrente do Registro 

de Preços; 

d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do Termo de Ata decorrente do 

Registro de Preços; 

e) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado; 

f) Por razões de interesse público, devidamente justificado pela administração.   

 

PARÁGRAFO 1º - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos 

na cláusula décima, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de 

recebimento, juntando-se o comprovante nos autos que deram origem ao registro de preços.  
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 PARÁGRAFO 2º - Nos casos de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da 

EMPRESA, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios, por 01 

(uma) vez, considerando-se cancelado o preço registrado a partir desta publicação.  

  

PARÁGRAFO 3º - Pela EMPRESA quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitado de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços. A solicitação da 

EMPRESA para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência 

de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na 

Cláusula VIII da Ata, caso não aceitas as razões do pedido. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

Os produtos, objeto desta Ata de Registro de Preços, serão recebidos pela Unidade 

Requisitante consoante o disposto no Artigo 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas 

pertinentes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS PEDIDOS 

Os pedidos deverão ser formulados através de Autorização de Fornecimento efetuada pela 

unidade requisitante.  

PARÁGRAFO 1º - A EMPRESA fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a 

vigência da Ata de Registro de Preços. 

 

PARÁGRAFO 2º - Na hipótese da EMPRESA detentora da ata de registro de preços se negar 

a receber o pedido, o mesmo deverá ser enviado pelo correio, registrado, considerando-se 

como efetivamente recebido, na data do registro para todos os efeitos legais.   

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VISTORIA E FISCALIZAÇÃO 

Os técnicos da Unidade Requisitante efetuarão vistoria no ato da entrega e avaliarão as 

condições físicas dos produtos (inclusive seu preço). Caso estas condições não sejam 

satisfatórias, a remessa poderá ser devolvida ou recusada, devendo ser reposta por outra, 

independentemente da aplicação das penalidades previstas. 

Ficará responsável pela fiscalização desta Ata de Registro de Preços o servidor público 

municipal desta Prefeitura de Dom Aquino, Sr.__________________, ao qual competirá dirimir 

as dúvidas que surgirem no curso das aquisições, que de tudo dará ciência à 

Administração, conforme art. 67, da Lei nº 8.666/93, com suas ulteriores alterações. 
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 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS PREJUIZOS 

Corre por conta da EMPRESA detentora da Ata qualquer prejuízo causado aos produtos em 

decorrência do transporte.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS PREÇOS 

Se, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, for constatado que os preços 

registrados estão superiores aos de mercado, caberá à Administração proceder à revisão dos 

mesmos ou instaurar novo procedimento licitatório, caso em que, obtendo preços inferiores, 

procederá a rescisão da Ata anterior.   

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS DADOS CADASTRAIS 

A EMPRESA detentora desta Ata de Registro de Preços deverá comunicar ao SETOR DE 

CADASTRO DE FORNECEDORES, toda e qualquer alteração nos dados cadastrais, para 

atualização. 

 

 

PARÁGRAFO ÚNICO Em caso de não cumprimento da cláusula em epigrafe ficará suspenso 

o pagamento do objeto desta Ata de registro de Preços até a sua respectiva regularização. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS AJUSTES 

Os ajustes, oriundos da presente ata, suas alterações e rescisão obedecerão a Lei Federal nº 

8.666/93  e demais alterações.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS 

A empresa contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato/ata de 

registro de preços, compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as 

condições de habilitação e qualificação, exigidas nesta licitação. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA DOTAÇÃO 

As despesas decorrentes com a execução do presente TERMO DE ATA correrão à conta da(s) 

dotação(ões):  
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 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 

CONTA NOMENCLATURA 

06  SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 

 

OUTRAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 

06 001  

06 001 12  

06 001 12 122  

06 001 12 122 0003  

06 001 12 122 0003 2041 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 

 

 

CONTA NOMENCLATURA 

06  SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 

 

MANUTENÇÃO E ENCARGOS – CONVENIOS COM A 

PESTALOZZI 

06 001  

06 001 12  

06 001 12 367  

06 001 12 367 0049  

06 001 12 367 0049 2131 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: 
CONTA NOMENCLATURA 

03 
 
 

OUTRAS DESPESAS COM SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 

03 001 
 
 

03 001 04 122 0003 2042 
 

3.3.90.30.00.00 

MATERIAL DE CONSUMO 

 
 

 
 
 

CONTA NOMENCLATURA 

06  SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 

 

MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS 

DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA ASSOCIAÇÃO 

DOM AQUINENSE. 

06 003  

06 003 27  

06 003 27 812  

06 003 27 812 0044  

06 003 27 812 0044 2078 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 

CONTA NOMENCLATURA 

06  SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 

 

MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA 

DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER    

06    

06 003 27  

06 003 27 122  

06 003 27 122 0003  

06 003 27 122 0003 2021 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
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 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO: 
 

CONTA NOMENCLATURA 

10  MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE 
OBRAS 10 001  

10 001 04 122 0003 2108 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 

 
 

CONTA NOMENCLATURA 

10  URBANIZAÇÃO,LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS, 

AVENIDAS E PRAÇAS E OUTROS LOGRADORES 
PÚBLICOS 

10 
002  

10 002 15 451 0060 2105 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 

 
 

 

SECRETARIA DE SAÚDE: 
Dotação orçamentária: 

05.001.10.122.0003.2044 – OUTRAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE SAÚDE 

3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO 

05.002.10.301.0075.2046 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE  

3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO 

05.002.10.301.0075.2047 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF 

3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO 

 

 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 
CONTA NOMENCLATURA 

07  SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

MANUTENÇÃO DO LAR DOS IDOSOS TOMÉ 
DA SILVA GUEDES 

07 001  

07 001 08  

07 001 08 122  

07 001 08 122 0096  

07 001 08 122 0096 2023 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO – RECURSO LIVRE 

 

CONTA NOMENCLATURA 

07  SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 

07 001  

07 001 08  

07 001 08 122  

07 001 08 122 0096  

07 001 08 122 0096 2053 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO – RECURSO LIVRE 

 

CONTA NOMENCLATURA 

07  SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 

07 001  

07 001 08  

07 001 08 122  

07 001 08 122 0096  

07 001 08 122 0096 2113 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO – FNAS – OUTROS 
RECURSOS 

      3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO – RECURSO LIVRE 
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 CONTA NOMENCLATURA 

07  SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
ASSISTENCIA SOCIAL 

07 001  

07 001 08  

07 001 08 122  

07 001 08 122 0096  

07 001 08 122 0096 2123 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO – RECURSO LIVRE 

 

CONTA NOMENCLATURA 

07  SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/SUAS 

07 002  

07 002 08  

07 002 08 244  

07 002 08 244 0090  

07 002 08 244 0090 2026 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO – FNAS-OUTROS 
RECURSOS 

 

CONTA NOMENCLATURA 

07  SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FUPIS 

07 002  

07 002 08  

07 002 08 244  

07 002 08 244 0090  

07 002 08 244 0090 2082 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO – FNAS-OUTROS 
RECURSOS 

        

CONTA NOMENCLATURA 

07  SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF 

07 002  

07 002 08  

07 002 08 244  

07 002 08 244 0090  

07 002 08 244 0090 2083 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO – FNAS-OUTROS 
RECURSOS 

 

CONTA NOMENCLATURA 

07  SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/PBF 

07 002  

07 002 08  

07 002 08 244  

07 002 08 244 0090  

07 002 08 244 0090 2104 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO – FNAS-BOLSA 
FAMILIA 

 

 

 

 

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO: 
CONTA NOMENCLATURA 

10  OUTRAS DESPESAS COM O DEPARTAMENTO ÁGUA 

E ESGOTO - DAE. 10 003  

10 003 04 122 0003 2066 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 

 
 



 

 

  

  
 

 

 50 
Av. Cuiabá, 143 – Centro – Fones: (0XX) – 66 –3451-1127/1299 – Fax – 3451-1236        

CEP 78.830-000                        Dom Aquino                          Mato Grosso 
licitacaopmda@gmail.com  

ESTADO DE MATO  GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 

 17. CLÁUSULA VIGÉSSIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

A EMPRESA deve ter pleno conhecimento das disposições constantes desta Ata, bem como 

de todas as condições gerais, não podendo invocar nenhum desconhecimento, como 

elemento impeditivo a do perfeito cumprimento do Termo de Ata. As partes ficam, ainda, 

adstritas as seguintes disposições: 

I todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de 

lavratura de termo aditivo a presente ata de Registro de Preços. 

II Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital 

de Pregão n°. 017/2017 e seus anexos e as propostas das classificadas. 

III é vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer 

operação financeira. 

 

18. CLÁUSULA VIGÉSSIMA PRIMEIRA - DO FORO 

18.1 As partes elegem o foro de Dom Aquino -MT como competente para dirimir quaisquer 

questões oriundas da presente Ata, inclusive os casos omissos, que não puderem ser 

resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja. 

E por estarem de acordo, as partes assinam a presente, em 03 (três) vias de igual teor e 

forma para um só efeito legal, ficando duas via arquivada na sede da Prefeitura 

Municipal, na forma do art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/93. 

 

Prefeito Municipal: 

 

Licitante Registrada: 

 

TESTEMUNHAS: 

 

__________________________________        __________________________________ 


