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1. PREÂMBULO 

 

1.1. CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA, por intermédio de seu PREGOEIRO OFICIAL 

GENILSON LUIZ DA SILVA Portaria nº055, de 02 de Outubro de 2019, torna público, para 

conhecimento de todos os interessados, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL – do TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste edital e seus 

anexos, em conformidade com as Leis 10.520/02, Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro 

de 2007, Decreto Municipal N° 160, de 03 de junho de 2009 e 030/GP/2019 de 19 de fevereiro 

de 2019, e Decreto nº 7.892/2013 e suas atualizações e Subsidiariamente pela Lei n.º 8.666, de 

21 de junho de 1993. 

1.2.O local de credenciamento e reabertura da sessão pública será na CÂMARA MUNICIPAL 

DE COLNIZA - END: AV DO CONTORNO N° 153 - FONE: 66-3571-1073 CENTRO - 

COLNIZA/MT. 

SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DA DOCUMENTAÇÃO 

DE HABILITAÇÃO: 

Data: 16 de Dezembro de 2019 – Horário: 08h00min (oito horas ) – Fuso Horário da Capital 

(MT). 

EDITAL DISPONÍVEL NA AVENIDA DO CONTORNO, 153, FONE (66) 3571-1073. NO 

HORARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 07H00MIN ÀS 13H00MIN, COM 

ATENDIMENTO AO PÚBLICO OU PELO SITE www.colniza.mt.leg.br. 

Para acessar o EDITAL, o licitante procurará na barra de opções no campo superior do site 

efetuando os seguintes passos: 

Passo 01: clicar em publicações; Passo 02: clicar em licitações; Passo 03: clicar em Editais. 

 

2. OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

2.1.A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 

EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E 

HIGIENE, COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA 

MUNICIPAL COLNIZA/MT, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. 

 

3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 

 

3.1. Será admitida a participação neste certame, de pessoas jurídicas interessados do ramo de 

atividade pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento 

constantes deste Edital. 

3.2. Poderão participar desta licitação, as empresas que atenderem a todas as exigências 

constantes deste Edital e seus anexos, correndo por sua conta todos os custos decorrentes na 
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elaboração e apresentação de suas propostas, não sendo devida nenhuma indenização às 

licitantes pela realização de tais atos. 

3.3. Comprovem possuir os documentos de habilitação requeridos no Capítulo da “DA 

DOCUMENTAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO”. 

3.4. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas em quaisquer das 

hipóteses a seguir elencadas: 

I. Que se encontre em falência, concordata, recuperação judicial, dissolução ou liquidação; 

II. Quem regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, seja controladora, 

coligada ou subsidiária entre si; 

III. Que, por quaisquer motivos sejam 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, pelo órgão que o praticou enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição; 

IV. Estrangeiras que não funcionem no País; e, 

V. Cooperativas. 

 

4. DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1. No início da sessão, cada empresa licitante poderá credenciar apenas um representante, o 

qual deverá identificar-se junto ao(a) Pregoeiro(a), exibindo a respectiva cédula de identidade ou 

documento equivalente e comprovando, por meio de instrumento próprio, poderes para 

formulação de propostas (lances verbais), oferta de descontos e para a prática dos demais atos 

inerentes ao certame, faz-se necessário também não se tratando de Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte, apresentar contrato social atualizado e suas devidas alterações. 

4.2. Os documentos mencionados no Item anterior deverão ser apresentados em fotocópias 

autenticadas ou fotocópias simples, acompanhadas dos respectivos originais, para a devida 

autenticação pela Equipe do Pregão na fase de credenciamento; 

4.3. Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o credenciamento através 

de outorga por instrumento público ou particular, neste último caso, com firma reconhecida em 

cartório, com menção expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para formular 

ofertas e lances de preços, para recebimento de intimações e notificações, desistência ou não de 

recursos, assinatura de contratos bem como demais atos pertinentes ao certame. 

4.4. Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, deverá 

comprovar ser o responsável legalmente, podendo assim assumir obrigações em decorrência de 

tal investidura. 

4.5. Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues separadamente dos 

envelopes de números 01 e 02 e acompanhados de Declaração dando ciência de que cumpre(m) 

plenamente os requisitos de habilitação, (Modelo - Anexo). 

4.6. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante. 

4.7. A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 4.2 e 4.3 não implicará a 

exclusão da empresa em participar do certame, mas impedirá o representante de manifestarem-se 
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na apresentação de lances verbais e demais fases do procedimento licitatório, enquanto não 

suprida à falta ou sanada a incorreção. 

4.8. No caso de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte as quais queiram participar do 

certame beneficiando-se do sistema diferenciado elencado na Lei Complementar nº. 123 de 14 de 

dezembro de 2006 deverão apresentar: 

I.Quando for optante pelo SIMPLES nacional deverá apresentar: 

a. Comprovante de opção pelo simples obtido no site da Secretaria da Receita Federal; 

b. Requerimento, assinado por representante/sócio da empresa, solicitando valer-se do 

tratamento diferenciado concedido a microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei 

Complementar nº. 123/2006, conforme modelo constante do Modelo Anexo deste Edital; 

II.Quando não for optante pelo SIMPLES nacional: 

a. Declaração de imposto de renda ou balanço patrimonial e demonstração do resultado do 

exercício – DRE, comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e 

II do art. 3 da Lei Complementar nº. 123/2006; 

b. Requerimento,assinado por representante/sócio da empresa, solicitando valer-se do tratamento 

diferenciado concedido a microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei Complementar 

nº. 123/2006, conforme modelo constante do Modelo Anexo deste Edital; 

Obs.: A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº. 

123, de 14 de dezembro de 2006 caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, 

sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções prevista no item 14 deste 

edital. 

4.9. A não apresentação das Documentações citadas nos itens 4.7.1 e 4.7.2., pelo licitante que 

queira beneficiar-se do sistema diferenciado elencado na Lei Complementar nº. 123/2006, no 

momento do credenciamento, acarretarão a preclusão automática desse direito nas demais fases 

do processo licitatório, não podendo ser invocado posteriormente. 

 

5. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

5.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os 

Documentos de Habilitação será pública, dirigida por um(a) Pregoeiro(a), na data, hora e local 

definidos no preâmbulo deste Edital ou no primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não 

haver expediente nessa data, em conformidade com este Edital e seus Anexos. 

5.2. Depois de Declarada aberta à sessão pelo(a) Pregoeiro(a), não mais serão admitidos novos 

proponentes, e o(os) representante(s) licitante (s) entregará(ão) os envelopes contendo a(s) 

proposta (s) de preços e os documentos de habilitação, não sendo aceita, a partir desse momento 

a admissão de novos licitantes. 

5.3. Cumprida as fases anteriores, os proponentes, interessados ou seus representantes presentes, 

deverão entregar os envelopes n.º 01 “PROPOSTA DE PREÇOS” e o n.º 02 “DOCUMENTOS 

DE HABILITAÇÃO”, em envelopes lacrados e rubricados no fecho, contendo em suas partes 

externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres: 
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ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS                                   ENVELOPE 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA-MT.                                 CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA-MT. 

PREGÃO No ........../..........                                                                   PREGÃO Nº......../........... 

RAZÃO SOCIAL..............................................                                  RAZÃO SOCIAL .................... .................................... 

No DO C.N.P.J. DO LICITANTE......................                                No DO C.N.P.J. DO LICITANTE.................................. 

DIA/HORA: ........./........./........ ÀS 07h30min.                                   DIA/HORA: ........../........ ../...... ÀS 07h30min. 

5.4. Inicialmente, será aberto o ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS - e, após, o 

ENVELOPE 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

5.5. Não será permitida a entrega de apenas 01 (um) envelope, nem tampouco que uma mesma 

pessoa represente mais de uma empresa licitante. 

 

6 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

6.1. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 

I. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa, ou identificada 

com a razão social e carimbo do CNPJ (MF), endereço, número de telefone e /ou fax, 

devidamente datada, assinada, com identificação do representante legal da licitante e carimbada. 

II. Na proposta de preços deverão constar se possível endereço eletrônico (e-mail), n° da conta 

corrente, agência e respectivo Banco, não sendo a ausência destas informações motivos de 

penalidade ou desclassificação da proposta. 

III. Prazo de validade da proposta é de no mínimo 60 (sessenta) dias, podendo o valor ofertado 

ser revistos, desde que de forma mais vantajosa à administração pública (valor menor) e a 

interesse das partes. 

IV. Preço unitário e total, por item, e valor total da proposta, em moeda corrente nacional, em 

algarismo e por extenso, apurado a data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo 

financeiro ou previsão inflacionária. 

V. Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: 

custos diretos e indiretos, taxas de administração, frete, serviços, encargos sociais, trabalhistas, 

seguros, treinamento, lucros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital 

e seus anexos. 

VI. A licitante deverá indicar, para cada item, a descrição do produto, a quantidade, a marca, o 

preço por unidade, valor total da unidade, e indicar o valor total geral da proposta; 

VII. O preço será composto de números inteiros e de duas casas decimais após a vírgula. 

6.2. Consideram-se incluídas na proposta todas as despesas necessárias referentes a encargos 

sociais e trabalhistas e tributos em geral, mão-de-obra, transportes (FRETE), seguros, cargas, e 

descargas até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o 

fornecimento do objeto desta licitação, os quais ficarão exclusivamente ao encargo do licitante 

vencedor; 

6.3. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros, 

e, entre os expressos em algarismos e por extenso, serão considerados estes últimos. 

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

seus anexos, bem como as que apresentem omissões ou irregularidades insanáveis. 

6.5. Serão desclassificadas, ainda, as propostas que contiverem valores superiores aos preços 

máximos eventualmente fixados no Termo de Referência ou aquelas que apresentarem preços 

manifestamente inexequíveis, presumindo-se como tais, as que contiverem valores irrisórios ou 

excessivos, bem como aqueles que ofertarem alternativas de preço e marca; 
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6.6. As empresas após a apresentação das propostas não poderão alegar preço inexequível ou 

cotação incorreta e deverão fornecer o objeto sem ônus adicionais. 

6.7. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das 

condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 

6.8. O(a) Pregoeiro(a) considerará erros de somatórios e outros aspectos que beneficiem a 

Administração Pública e não impliquem nulidade do procedimento, como sendo exigências 

formais e consequentemente classificará a empresa. 

6.9. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável, observado os princípios do artigo 65 da 

lei 8.666/1993. 

6.10. Casos o(s) fornecedor(s) se negue(am) a fornecer o(s) bem(ns)/produto(s) estará(ão) 

sujeita(s) às sanções administrativas constantes na Seção 19 deste edital e da lei 8.666/1993. 

6.11. O licitante que se fizer vencedor do certame deverá no prazo máximo de 02 (dois) dias 

úteis após a sessão apresentar a proposta readequada com os itens a qual foi declarado vencedor. 

6.12. Forma, local e condições de assistência técnica, no período de garantia e após a garantia; 

6.13. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante das 

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DISPUTA DE LANCES 

 

7.1. No julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço. 

7.2. Havendo divergência entre o valor unitário e o global correspondente, prevalecerá o cotado 

em preço unitário, devendo o(a) Pregoeiro(a) proceder à correção no valor global. 

7.3. No curso da sessão, o(a) Pregoeiro(a) classificará o autor da oferta de valor mais baixo e os 

das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances 

verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor, 

7.4. Não havendo, pelo menos 03 (três) propostas de preços escritas, nas condições fixadas no 

item anterior, o(a) Pregoeiro(a) classificará, dentre os presentes, até o máximo de 03 (três), 

número que poderá ser ampliado em caso de empate, as melhores propostas subsequentes, para 

que seus autores participem de lances verbais quaisquer que sejam os preços oferecidos nas 

propostas escritas. 

7.5. Para oferta de lances, o(a) Pregoeiro(a) convidará, individualmente, os proponentes 

classificados, a partir do autor da proposta de maior preço, e as demais, em ordem decrescente de 

valor, devendo a oferta ser feita por valor unitário e: 

I. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a) Pregoeiro(a), implicará 

na exclusão do proponente desta fase do certame, caso em que valerá para o julgamento o valor 

da proposta escrita. 

7.6. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro(a), os 

proponentes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances, observando: 

7.7. Será assegurado conforme LC 123/2006, como critério de desempate, preferência de 

contratação para as Microempresas e EPP’S, entendendo-se por empate aquelas situações em que 

as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 

5% superiores à proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta inicial não seja de 

uma ME e EPP. 

7.8. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
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I. A microempresa ou EPP melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior 

àquela considerada vencedora do certame, no prazo de 05 minutos, sob pena de preclusão, 

situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

II. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou EPP, na forma do subitem 7.8.1, serão 

convocadas as microempresas ou EPP´s remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese 

do item 7.7., na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

III. Na hipótese da não contratação nos termos da LC 123/2006, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

IV. Após a etapa de lances, o(a) Pregoeiro(a) ainda poderá negociar com a vencedora, para que 

se obtenha preço melhor, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas 

neste edital. 

V.  Dos lances finais, caso haja redução de preço, o percentual apurado entre o valor final e o 

valor inicial, será igualmente deduzido dos valores unitários, ou seja, de cada item. 

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

penalidades constantes neste Edital. 

7.10. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 

documentação de habilitação do 1º classificado, e, caso o(a) pregoeiro(a) entenda necessário, do 

segundo classificado, para confirmação das suas condições habilitatórias. 

7.11. O(a) Pregoeiro(a) poderá desclassificar as propostas cujos preços não atendam o Edital;  

7.12. Serão desclassificadas as propostas que: 

I. Contiverem cotação de objeto diverso do requerido nesta licitação. 

II. Não atendam as exigências do Edital e seus anexos, que sejam omissas ou apresentem 

irregularidades insanáveis ou defeitos capazes de dificultar o seu julgamento. 

III. Apresentarem preços excessivos, incompatíveis com os valores de mercado ou 

manifestamente inexequíveis. 

IV. Contiverem valores superiores aos preços máximos eventualmente fixados no Termo de 

Referência. (quando descrito). 

V. Ofertarem alternativas de preço e marca, em um mesmo item. 

7.13. A desclassificação da proposta será registrada em ata de sessão. 

 

8. DA HABILITAÇÃO 

 

8.1. As Empresas deverão apresentar no Envelope 02 "Documentos de Habilitação" os 

documentos de habilitação, em plena validade, como relativos à Habilitação Jurídica: 

I. Cédula de identidade, quando se tratar de empresa individual; 

II. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

III ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando 

de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores; os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas 

as alterações ou da consolidação respectiva; 

IV Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício; e; 

VI. 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; 
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VII. Alvará de Funcionamento ou outro documento do gênero no qual comprove a regularidade 

do funcionamento do licitado, em plena validade e expedida pela Prefeitura Municipal do 

domicilio do licitado; 

VIII. Certificado, declaração ou Alvará Sanitário, emitido pelo Órgão competente, que 

comprove que a Empresa licitante foi vistoriada pelo serviço de Vigilância Sanitária Estadual 

e/ou Municipal, e/ou pelo Serviço de Inspeção Federal e/ou Estadual e/ou Municipal do Setor de 

Agricultura no prazo estabelecido, oficialmente demonstrando que está apta para o seu 

funcionamento regular. 

8.2. Relativos à Regularidade Fiscal: 

I. Prova de Inscrição no Cadastro de Pessoa Física ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

(CNPJ); 

II. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, se houver relativo ao domicílio ou 

sede da licitada, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação; 

III. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a Certidão Conjunta de Tributos Federais 

e Quanto à Dívida Ativa da União; 

IV. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, a Certidão Conjunta de Pendências 

Tributárias e Não Tributárias Junto a Sefaz e a PGE. A mesma poderá ser retirada no Site: 

www.sefaz.mt.gov.br, ou expedida pela Agência Fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda 

e/ou Finanças do domicílio tributário do licitado; 

V. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, Certidão quanto à Dívida Ativa do 

Município, fornecida pela Prefeitura Municipal de Colniza ou Órgão equivalente, do domicílio 

ou sede do licitado, com validade na data de apresentação da proposta; 

VI. CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, com validade na data de apresentação da 

proposta, onde poderá ser retirada no Site: http://www.caixa.gov.br; 

VII. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

 8.3. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

I. as demonstrações contábeis, incluindo o balanço patrimonial do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, 

quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando 

como base a variação, ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – 

DISPONIBILIDADE INTERNA – IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV ou 

de outro indicador que o venha substituir; 

II. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, ou via internet. 

8.4. Serão considerados aceitos como na forma da lei as demonstrações contábeis, incluindo o 

balanço patrimonial, assim apresentado: 

I. Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): 

a. Publicados em Diário Oficial ou; 

b. Publicados em jornal de grande circulação ou; 

c. Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitada. 

II. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 

http://www.colniza.mt.leg.br/
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a. Apresentar fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de 

Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitado ou 

em outro órgão equivalente ou; 

b. Fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou 

autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitado. 

III. Sociedade sujeita ao regime estabelecido na Lei Complementar 123/2006 ME/EPP – 

Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte: - acompanhados por fotocópia dos 

Termos de Abertura e de encerramento do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta 

Comercial da sede ou domicílio do licitado ou em outro órgão equivalente; ou declaração 

simplificada do último imposto de renda: 

IV. No caso de MEI – (Microempreendedor Individual): apresentar recibo de entrega DASN-

SIMEI – Declaração Anual do Simples Nacional Microempreendedor Individual. 

V. sociedade criada no exercício em curso: 

a. Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial 

da sede ou domicílio dos licitados; 

VI. As demonstrações contábeis, incluindo o balanço patrimonial, deverão estar assinadas por 

Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade. 

VII. Os tipos societários obrigados e/ou optantes pela Escrituração Contábil Digital – ECD, 

consoante disposições contidas no Decreto nº 6.022/2007, regulamentado através da IN nº 

787/2007 da RFB e disciplinado pela IN nº 109/2008 do DNRC, apresentarão documentos 

extraído do Sistema Público de Escrituração Digital – Sped ou através do site da Junta Comercial 

do Estado da sede da licitante, na seguinte forma:  

a. Recibo de Entrega perante a Receita Federal de Livro Digital transmitido através do Sistema 

Público de Escrituração Digital – Sped; 

b. Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário Digital, extraídos do Sistema Público de 

Escrituração Digital – Sped; 

c. Balanço e Demonstração do Resultado do Exercício extraídos do Sistema Público de 

Escrituração Digital – Sped; 

d. Requerimento de Autenticação de Livro Digital; 

e. Termo de Autenticação da Junta Comercial; 

8.5. Os licitantes Fornecedores deverão anexar no Envelope de Habilitação, as seguintes 

declarações anexas ao final deste Edital: 

I. Modelo de credenciamento. (Anexo III); 

II. Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração 

Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal; (Anexo IV); 

III. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art. 

32, § 2o, da Lei 8.666/93 (Anexo V);  

IV. Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 

anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. E menores de 16 anos, em qualquer trabalho, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do art. 7º, XXXIII, da 

Constituição Federal e art. 27, V, da Lei 8666/93, e que não existe em seu quadro de 
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empregados, servidores públicos exercendo funções de gerência, administração ou tomada de 

decisão. (Anexo VI); 

V. Declaração da licitante, sob as penas do Artigo 299 do Código Penal, de que terá a 

disponibilidade, caso venha a vencer o certame, dos produtos licitados para realizar a entrega nos 

prazos e condições previstas. Declaração de que se responsabiliza em substituir de imediato, 

depois do comunicado do Responsável, qualquer item entregue fora das especificações e 

inclusive se apresentem sem condições de consumo, por outro de melhor qualidade ou superior, 

sem quaisquer ônus para a Administração Municipal. (Anexo VII); 

VI. Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte. (Anexo 

VIII); 

VII. Declaração de pleno atendimento ao edital. (Anexo IX); 

VIII. Declaração de elaboração independente de Proposta.(Anexo XI); 

IX. Requerimento de benefício do tratamento diferenciado e declaração para microempresas e 

empresas de pequeno porte (lei complementar nº123/2006 e LC 147/2017). (Anexo XII); 

8.6. A habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e 

regularidade fiscal serão comprovadas mediante consulta on-line no cadastro do Órgão 

expedidor do respectivo documento, em plena validade, não eximindo a licitante de apresentar 

tais documentos no Envelope de Habilitação. 

8.7. A verificação pelo(a) Pregoeiro(a) nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de 

certidões constitui meio legal de prova, ressaltando que a inviabilidade da consulta eletrônica, 

por quaisquer motivos, não isenta a licitante de comprovar sua regularidade da documentação 

exigida, podendo inclusive inabilitá-la caso a mesma não a comprove. 

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

dispositivo deste Edital e seus Anexos e, observado ainda o disposto neste edital, o(a) 

Pregoeiro(a) considerará o proponente inabilitado, salvo as situações que ensejarem a aplicação 

do disposto na Lei Complementar nº. 123/2006. 

8.9. Nos termos do art. 42 e 43 da LC nº. 123/2006, as Microempresas e EPP’s deverão 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal 

mesmo que esta apresente alguma restrição. 

8.10. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado ao 

arrematante prazo de 05 dias úteis, prorrogáveis por igual período, desde que solicitado 

formalmente (cujo termo inicial será no momento em que o objeto for arrematado), para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

8.11. Nesse momento o Pregão ficará suspenso, aguardando - se os prazos de regularização fiscal 

para a abertura da fase recursal. 

8.12. A não regularização da documentação no prazo, implica na decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções prevista no edital, facultando à Administração convocar os 

licitantes remanescentes para contratação, na ordem de classificação. 

8.13. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar 

em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço respectivo 

salientando que: 

I. Se a licitante for à matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou; 
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II. Se a licitante for à filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 

matriz; 

III. Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

8.11. Não poderá concorrer matriz em nome de filial e vice-versa, salvo se as documentações de 

habilitação de ambas estiverem regulares e forem comprovadas. 

8.12. Todas as licitantes deverão apresentar dentro do Envelope nº 02, os documentos específicos 

para a participação nesta licitação, devendo ser entregues numerados e de preferência 

sequencialmente, a fim de permitir celeridade na conferência e exame correspondentes. 

8.13. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, em cópia 

legível autenticada por cartório competente, ou em publicação da imprensa oficial ou em cópias 

simples legíveis, desde que apresentadas na sessão as originais para conferência pelo (a) 

Pregoeiro(a), sendo que estas não deverão estar no interior do envelope, ressalvada as hipóteses 

da apresentação de documentos expedidos pela internet desde que possibilite a averiguação 

completa pelo(a) Pregoeiro(a). 

8.14. Ao(a) Pregoeiro(a) reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, 

sempre que tiver dúvida e julgar necessário. 

8.15. As devoluções dos envelopes de habilitação das licitantes serão efetuadas após 90 

(noventa) dias da emissão da nota de empenho.  

8.16. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documentos em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

8.17. Poderá o(a) Pregoeiro(a) declarar qualquer fato formal, desde que não implique 

desobediência à legislação e for evidente a vantagem para a Administração, devendo também, se 

necessário, promover diligência para dirimir a dúvida, cabendo, inclusive, estabelecer um prazo 

máximo de 48h00min (quarenta e oito horas) para a solução. 

8.18. Constatando através da diligência o não atendimento ao estabelecido, o(a) Pregoeiro(a) 

considerará o proponente inabilitado e prosseguirá a sessão. 

8.19. Somente serão retidos os documentos do licitante vencedor, havendo a possibilidade de 

retenção para casos de recursos administrativos, desde que implicados na questão. 

8.20. Aquele que ensejar declaração falsa, ou que dela tenha conhecimento, nos termos do artigo 

299 do Código Penal, ficará sujeito às penas de reclusão, de um a cinco anos, se o documento é 

público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular, independente da 

penalidade estabelecida no artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520/02 e legislação vigente. 

8.21. Por questão de organização, toda documentação acima exigida poderá ser apresentada nesta 

ordem.  

8.22. Os documentos exigidos deverão ser apresentados por meio de cópia autenticada. A 

autenticação poderá ser feita por servidor do Município autorizado, mediante apresentação dos 

originais. 

8.23. A aceitação das certidões, quando emitidas através da Internet, fica condicionada à 

verificação de sua validade e são dispensadas de autenticação. Quando o prazo de validade não 

estiver expresso no documento, o mesmo será aceito com data de emissão não superior a 90 

(noventa) dias do recebimento dos envelopes.  

http://www.colniza.mt.leg.br/
mailto:camaracolniza@hotmail.com


 
___________________________________________________________________________ 

 

11 

Avenida do Contorno, n°. 153, CEP: 78.335-000, COLNIZA/ MT, sob o CNPJ: 04.252.523/0001-86 

Fone: (66) 3571- 1073 - site: www.colniza.mt.leg.br  

e-mail: camaracolniza@hotmail.com  

  

Fls._________ 

Ass. ________ 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER LEGISLATIVO 

CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA 

8.24. A documentação deverá estar dentro do prazo de validade na data prevista para abertura 

das propostas no preâmbulo deste Edital e em nenhum caso será concedido prazo para 

apresentação de documentos que não tiverem sido protocolados junto à documentação no 

envelope de habilitação, bem como não será permitida documentação incompleta, protocolo ou 

qualquer outra forma de comprovação que não seja a exigida neste Edital, exceto os casos 

previstos nas Leis 123/2006 e 147/2014. Não serão aceitas certidões que contenham ressalvas de 

que “não são válidas para fins licitatórios”. 

8.25. Caso a(s) certidão(ões) expedida (s) pela (s) Fazendas Federal, Estadual, Municipal, 

seja(m) POSITIVA(S), reserva a si o direito de só aceitá-la(s), se a(s) mesma(s) contiver(em) 

expressamente o efeito NEGATIVO, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional.  

8.26. Se a proponente desatender às exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará a 

oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da proponente, na 

ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao 

edital.  

8.27. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades formais nos documentos de 

habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até à decisão 

sobre a habilitação, inclusive mediante verificação efetuada por meio eletrônico hábil de 

informações.  

8.28. Caso a empresa tenha apresentado algum dos documentos acima na fase de credenciamento 

poderá ser dispensado à apresentação dentro do envelope 02. 

8.29. A verificação será certificada pelo(a) Pregoeiro(a) e deverão ser anexados aos autos os 

documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 

justificada. 

8.30. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a proponente será declarada 

vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.  

8.31. Da reunião de abertura dos envelopes será lavrada ata circunstanciada que serão assinados 

pela Equipe de Apoio e representantes das empresas proponentes presentes que julgarem 

necessário. 

 

09. DOS RECURSOS 

 

09.1. A manifestação da intenção de interpor recurso será feita motivadamente no final da sessão 

com registro em ata e deverá ser motivada, cabendo aos interessados juntar os memoriais 

nominais ao(a) Pregoeiro(a) Oficial, no prazo de 03 (três) dias, conforme termos do artigo 4º, 

inciso XVIII, da Lei nº 10.520/02, podendo ser entregues com protocolo no Departamento de 

Licitações junto ao(a) Pregoeiro(a) da Camara Municipal de Colniza/MT ou pelo endereço 

eletrônico camaracolniza@hotmail.com, acompanhado de toda documentação jurídica do 

requerente e de seu representante que legitime o pedido, ficando os demais licitantes desde já 

intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do 

término do prazo do recorrente, sendo-lhe assegurado vista imediata dos autos.  

09.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito 

de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo(a) pregoeiro(a) ao vencedor. 
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09.3. O recurso contra decisão do(a) pregoeiro(a) terá efeito suspensivo, conforme art. 109, 

inciso III, parágrafo 2º da Lei nº 8.666/93. 

09.4. As razões e contrarrazões observarão os seguintes pressupostos para acolhimento: 

I. Tempestividade; 

II. Legitimidade recursal; 

III. Interesse de agir; 

IV. Forma escrita e pedido de nova decisão; 

V. Fundamentação, com estrita conformidade com a motivação apresentada na sessão; 

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

aproveitamento. 

09.6. Após o prazo de recebimento das razões e contrarrazões, o(a) pregoeiro(a) reconsiderando 

ou não sua decisão, encaminhará os autos devidamente informados, no prazo de até 05 (cinco) 

dias úteis á Autoridade Superior. 

09.7. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação e homologação do 

objeto da licitação ao licitante vencedor. 

09.8. Na ocorrência de manifestação ou interposição de recurso de caráter meramente 

protelatório, ensejando assim o retardamento da execução do certame, será assegurado o 

contraditório e a ampla defesa, podendo a critério de a administração aplicar a pena estabelecida 

no artigo 7º da Lei nº 10.520/02 e legislação vigente. 

9.9. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no Setor de 

Licitações, em dias úteis, segunda a sexta feira, nos horários das 07h00min às 13h00min. 

 

 

10. DA ADJUDICAÇÃO 

 

10.1. Constatando o atendimento das exigências previstas no Edital, o licitante será declarado 

vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação pela Autoridade Competente. 

10.2. Havendo recurso, o(a) pregoeiro(a) apreciará os mesmos e, caso não reconsidere sua 

posição, caberá à Autoridade Competente a decisão em grau final, bem como a adjudicação do 

objeto. 

10.3. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 

competente adjudicara o objeto ao vencedor, podendo revogar a licitação nos termos do artigo 49 

da Lei Federal n º 8.666/93. 

10.4. Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com a 

habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica 

e/ou inidoneidade e demais exigências previstas para habilitação, em razão de fatos 

supervenientes ou somente conhecidas após o julgamento. 

 

11. DA HOMOLOGAÇAO 

 

11.1. Para fins de homologação, o proponente vencedor fica obrigado a apresentar nova proposta 

adequada ao preço ofertado na etapa de lances verbais, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

contados da notificação realizada na audiência pública do Pregão; 

11.2. No caso do adjudicatário, se convocado, não assinar o contrato num prazo máximo de 05 
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(cinco) dias úteis, contatos a partir da data da convocação, vindo a decair do direito a execução 

do objeto dessa licitação, a Câmara Municipal de Colniza/MT poderá revogá-la, ou convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem em que foram classificados, para contratar em igual prazo e 

nas mesmas condições em que a primeira classificada teria sido contratada. 

 

12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

12.1. A Câmara Municipal de Colniza - MT, convocará formalmente o licitante vencedor para, 

no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

12.2. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, não podendo ser 

prorrogada após seu vencimento. Todavia, e antes de esgotado o prazo de vencimento, e 

existindo saldo, poderá a administração pública converter o saldo em contrato. 

12.3. Se o licitante vencedor recusar-se a assinar a ata de registro de preços aplicada à regra 

seguinte: quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura da 

ata, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação e a proposta vencedora, 

para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis 

na Lei 8.666/93, 10.520/02 e demais disposições vigentes. 

12.4. No caso de descumprimento (não assinatura), a Câmara se reserva no direito de convocar 

outro licitante observado a ordem de classificação, para assinar a ata, sendo este o novo detentor. 

12.5. Na ata de Registro de Preço constarão todas as obrigações, direitos e deveres estabelecidos 

neste edital. 

12.6. A minuta da ata de Registro de Preços, a ser assinada pelo licitante vencedor, é parte 

integrante deste edital. 

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

casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93. 

 

13. DO EMPENHO 

 

13.1. O Contrato, no caso do presente PREGÃO, poderá, a critério desta Administração, ser 

substituído pela Nota de Empenho na forma do artigo 62, “caput” e parágrafo 4º, da Lei 

8.666/93. 

 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

14.1. Retirar a Nota de Empenho no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento da 

convocação formal, sob pena de multa de 2% ao dia. Ultrapassando o período do 10° (décimo) 

dia útil o Contrato poderá ser rescindido. 

14.2. Efetuar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Câmara Municipal de 

Colniza, de acordo com as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos 

decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas. 

14.3. O(s) bem(ns)/produto(s) adquiridos deverão ser entregues conforme foram solicitados pelo 

setor competente, conforme solicitação. 

14.4. Na entrega do(s) bem(ns)/produto(s) deverá estar conforme padrão do fabricante e o(s) 

bem(ns)/produto(s) de acordo com o solicitado, no caso de aquisição, devendo garantir a 

proteção durante o transporte, bem como constar identificação do produto e demais informações 

exigidas na Legislação em vigor. 
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14.5. Substituir, às suas expensas, no prazo de 02 (dois) dias úteis, após notificação formal, do(s) 

bem(ns)/produto(s) entregue(s) em desacordo com as especificações deste edital, conforme 

anexos e com as respectivas propostas, ou que apresente vício de qualidade (que apresentem 

problemas na utilização); 

14.6. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Câmara Municipal, cujas 

reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por 

escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do empenho; 

14.7. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, 

inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 

14.8. A falta de quaisquer itens do objeto este edital, cujo fornecimento incumbe ao detentor do 

preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, na entrega 

do(s) bem(ns)/produto(s) objeto deste edital e não a eximirá das penalidades a que está sujeita 

pelo não cumprimento dos prazos e demais condições aqui estabelecidas; 

14.9. Comunicar imediatamente a Câmara qualquer alteração ocorrida no endereço, conta 

bancária e outros necessários para recebimento de correspondência; 

14.10.  Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas 

normas regulamentadoras pertinentes; 

14.11. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, 

integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será 

exercida por esta Câmara; 

14.12. Indenizar terceiros e/ou a própria Câmara mesmo em caso de ausência ou omissão de 

fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a 

contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das 

autoridades competentes e às disposições legais vigentes; 

14.13. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste edital, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessárias até o limite legal de 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser 

resultantes de acordo entre as partes; 

14.14. Os acréscimos ou supressões até o limite legal de 25% serão aplicados após, devido 

procedimento administrativo, no contrato. 

14.15. Fornecer o(s) bem(ns)/produto(s) objeto deste edital conforme estipulado neste edital e de 

acordo com a proposta apresentada; 

14.16. Apresentar para efeitos de recebimentos junto à prefeitura municipal os dados bancários 

(agencia e conta bancaria), nominal a empresa vencedora. 

14.17. O CONTRATADO deverá atender as exigências de qualidade, observados os padrões e 

normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade, atentando – se 

principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII da Lei Federal nº 8.078/90 – Código 

de Defesa do Consumidor. 

14.18. A empresa CONTRATADA deve manter endereço atualizado para correspondência, tanto 

físico, bem como eletrônico. 

14.19. Os quantitativos a serem solicitados, por ocasião da emissão de cada pedido durante a 

vigência de Ata ou Contrato, obedecerão rigorosamente à necessidade do(s) solicitante(s) 

independentemente dos custos operacionais e despesas que possa a vir sofrer caso o licitante 

vencedor situe fora da localidade da cidade do município do contratante; 

14.20. Os bem(ns)/produto(s) deverão ser entregue(s) de acordo com a solicitação e necessidade 

da Camara Municipal de Colniza- MT. Se no ato de entrega houver algum item em desacordo, o 
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mesmo deverá ser reposto em adequação a descrição do Edital. A reposição do produto deverá 

ocorrer em 24 horas.  

14.21. As entregas deverão atender aos requisitos abaixo:  

I. Ter disponibilidade de atendimento imediato da entrega do(s) bem(ns)/produto(s) com prazo 

Máximo de entrega de 05 dias a partir da data do recebimento da Autorização de Fornecimento, 

com ressalva que o descumprimento deste acarretara advertência;  

II. O licitante deverá cotar os preços do(s) bem(ns)/produto(s) já inclusos todas as despesas (ex. 

fretes) e outras que porventura vier ocorrer durante a vigência do contrato;  

III. O(s) bem(ns)/produto(s) fornecidos deverão ser de qualidade inquestionável, devendo estar 

em conformidade com a descrição do Termo de Referência, estando ainda sujeitos a amplo teste 

de qualidade, reservando-se ao Fiscal do Contrato o direito de rejeitá-los no todo ou em parte, 

obrigando-se a empresa vencedora a promover suas substituições sem qualquer ônus adicional, 

sujeitando-se a aplicação das penalidades previstas; 

IV. A empresa vencedora será responsável por repor ou indenizar a Câmara Municipal de 

Colniza -MT caso o(s) bem(ns)/produto(s) não atendam às necessidades. 

 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

15.1. Convocar a licitante vencedora para a retirada da Ordem de Fornecimento do(s) 

bem(ns)/produto(s) solicitados; 

15.2. Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos que venham a 

ser solicitados relativamente ao objeto deste Edital; 

15.3. Efetuar o pagamento à empresa nas condições de preço e prazo estabelecidos neste Edital; 

15.4. Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada 

durante o recebimento do(s) bem(ns)/produto(s); 

15.5. Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de 

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

ou a atualização monetária. 

15.6. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

15.7. realizar periodicamente, com prazos estipulados, secretaria da Camara, pesquisa de 

mercado, para comprovação da vantajosidade dos preços registrados. 

 

16. DO RECEBIMENTO DOS OBJETOS 

 

16.1. Os objetos descritos no Anexo I deste Edital serão recebidos: 

I. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com a 

especificação; 

II. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos objetos e consequente 

aceitação; 

III. Rejeitado, quando em desacordo com o estabelecido no Edital, e seus Anexos. 
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16.2. A entrega do(s) bem(ns)/produto(s) deverão ser de acordo com a solicitação da secretaria 

da Camara, e em conformidade com o especificado no Termo de Referência e Proposta da 

licitante contratada. 

16.3. O(s) bem(ns)/produto(s) em desconformidade com o especificado acarretará a correção; 

caso não seja possível será rejeitado, com aplicações das sanções administrativas e/ou legais 

cabíveis. 

16.4. O(s) bem(ns)/produto(s) deverá(ão) ser entregue(s) a Câmara Municipal de Colniza, sito à 

Avenida do Contorno nº 153, Centro e/ou local designado pelo Solicitante, dentro do prazo de 

até 03 (três) dias corridos, contados da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual 

período, devendo ainda estar de acordo com a especificação técnica especificada na Proposta, 

acompanhadas da respectiva Nota Fiscal. 

 

17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PAGAMENTO 

 

17.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão por conta dos 

recursos específicos consignados no orçamento vigente. 

 

 

Codigo Orgao unidade Função Subfunção Programa Ação Natureza de 

Despesa 

11 01 001 01 031 0011 2001 3.3.90.30.00 

 

17.2. Os pagamentos serão efetuados, em média, até 30 (trinta) dias após o fornecimento do(s) 

bem(ns)/produto(s), mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo fiscal de 

contratos EDUARDO APARECIDO CELIS MAORAES portaria n°005 de JANEIRO de 2019 e 

responsável pelo recebimento e conferencia dos mesmos. 

17.3. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao 

fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, 

sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais/faturas. 

17.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas 

responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento. 

17.5. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de 

responsabilidade do Contratado. 

17.6. E de inteira responsabilidade da contratada manter a comprovação da regularidade fiscal 

durante o período de fornecimento do(s) bem(ns)/produto(s) para efeito de pagamento. 

 

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

18.1. O atraso injustificado no fornecimento do(s) bem(ns)/produto(s) sujeitará a empresa, a 

juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o 

limite de 10% (dez por cento), conforme determina o artigo 86, da Lei nº 8666/93. 
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18.2. A multa prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada possuir com a 

Câmara Municipal de Colniza/MT e poderá cumular com as demais sanções administrativas. 

18.3. Ocorrendo a inexecução no fornecimento do(s) bem(ns)/produto(s), a Administração 

poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções administrativas previstas no artigo 87 da Lei n. 

8.666/93: 

I. Advertência por escrito; 

II. Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) 

sobre o valor total do contrato; 

III. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Câmara Municipal de Colniza/MT, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso 

de inexecução total, sem justificativa aceita, será aplicado o limite máximo temporal previsto 

para a penalidade de 02 (dois) anos; 

IV. Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem 

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

autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do artigo 87 da Lei n. 8.666/93, 

c/c artigo 7º da Lei n. 10.520/2002. 

18.4. Se a Fornecedora não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis 

contados da intimação por parte da Camara Municipal de Colniza/MT, o respectivo valor será 

descontado dos créditos que a contratada possuir com esta Administração. 

18.5. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 

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

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

prazo. 

 

19. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃOS NÃO 

PARTICIPANTES 

 

19.1. Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preços órgãos ou entidades da Administração que 

não tenham participado do registro de preços, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, 

desde que devidamente comprovada à vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as 

regras estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93, 10.520/02 e nos Decretos Municipais nº 

160/2009 e 030/GP/2019 e Decreto Federal nº 7.892/2013. 

19.2. Caberá ao fornecedor detentor do registro na Ata de Registro de Preço, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que não seja 

prejudicial às obrigações anteriormente assumidas e as futuras decorrentes de utilização por parte 

do Gerenciador. 

19.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por 

órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento 

convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes. 

19.4. Os quantitativos decorrentes das adesões à ata de registro de preços efetuada por Órgãos 

não participantes, não poderão exceder a 100% (cem por cento) do quantitativo de cada item 
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registrado na Ata de Registro de Preço decorrente deste certame, constantes no Termo de 

Referência Anexo I deste Edital, independentemente do número de órgãos não participantes que 

aderirem. 

 

20. DO FISCAL DO CONTRATO 

 

20. Será responsável, nos termos do artigo 67 da Lei nº 8.666/93 os servidor EDUARDO 

APARECIDO CELIS MORAES, nomeado através de ato do Gestor, Portaria 005 de Janeiro de 

2019 pela execução e acompanhamento dos contratos ou demais documentos congêneres deste 

Processo, devendo referidos fiscais realizar a devida prestação de contas sobre a execução e 

acompanhamento do instrumento à Secretaria da Câmara Municipal de Colniza. 

 

21. DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 

21.1. É facultada ao(a) Pregoeiro(a) ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 

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

à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

21.2. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por 

razões de interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente 

e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

21.3. 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 objeto do edital. 

21.4. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta e a 

Camara não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

21.5. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

21.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada para abertura dos envelopes, ficará a reunião adiada para o primeiro 

dia útil subseqüente, à mesma hora e local, salvo manifestação em contrário. 

21.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 

licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualificações e as exatas compreensões 

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

21.8. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato. 

21.9. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 

presente Edital e seus Anexos deverá ser protocolizado, na Camara Municipal de Colniza, 

localizada na Avenida do Contorno, nº 153, Centro, Colniza, Estado de Mato Grosso, até 04 

(quatro) dias úteis antes da data de abertura do recebimento dos envelopes de proposta e 

habilitação.  
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21.10. A homologação do resultado desta licitação não gera direito à contratação, mas mera 

expectativa de direito. 

21.11. Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei 10.520/2002, da Lei 

8.666/93. 

21.12. São partes integrantes, indissociáveis e atreladas ao conteúdo deste Edital, os anexos 

abaixo, cujo teor vincula totalmente os licitantes: 

I. ANEXO I – Termo de Referência (Do Objeto, Especificações e Quantidades); 

II. ANEXO II – Modelo de Formulário de Proposta de Preços; 

III. ANEXO III – Modelo de Credenciamento; 

IV. ANEXO IV – Declaração que não se encontra declarada inidônea; 

V. ANEXO V – Declaração de Inexistência de Fatos supervenientes e Impeditivos; 

VI. ANEXO VI – Declaração sobre emprego para menores de 18 anos e servidores públicos; 

VII. ANEXO VII – Declaração de disponibilidade e substituição de itens; 

VIII. ANEXO VIII – Modelo de Declaração de enquadramento como (ME) ou (EPP); 

IX. ANEXO IX – Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação; 

X. ANEXO X – declaração de elaboração independente de proposta; 

XI. ANEXO XI - requerimento de benefício do tratamento diferenciado e declaração para 

microempresas e empresas de pequeno porte (lei complementar nº123/2006 e LC 147/2017); 

XII. ANEXO XII – Minuta da Ata de Registro de Preços; 

XIII. ANEXO XIII – Minuta do contrato. 

21.12. Fica eleito o Foro do Município de Colniza/MT, para dirimir qualquer questão contratual 

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

 

 

Colniza - MT, terça-feira, 3 de dezembro de 2019. 

 

 

 

 

GENILSON LUIZ DA SILVA 

Pregoeiro Oficial 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 002/2019 

 

01. DO OBJETO: 

1.1. A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 

EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E 

HIGIENE, COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA 

MUNICIPAL COLNIZA/MT, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. 

JUSTIFICATIVA: 

2.1. Para a execução das atividades próprias do órgão requisitante, faz-se necessária a 

disponibilidade do objeto pretendido, considerando especialmente que os produtos serão 

destinados para atender as necessidades desta Casa Legislativa. Os quantitativos dos materiais 

de consumo foram previstos pela secretaria desta Casa de Leis baseado no consumo anual. 

3. PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO: 

3.1. A entrega será de forma fracionada durante o período do registro, sendo a entrega realizada 

nas dependências do Setor solicitante, a entrega será de acordo com a ordem de fornecimento, 

emitido pelo setor responsável. 

04. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: 

04.1. As licitantes interessadas deverão fornecer os objetos abaixo relacionados, com as 

seguintes quantidades e características mínimas:  

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO  UND QTD 

VALOR 

UNIT 

VALOR 

TOTAL  

1.  ALVEJANTE - LIQUIDO PARA LIMPEZA EM GERAL DIA A 

DIA COMO COZINHA, BANHEIRO E MOVEIS, VARIAS 

FRAGRANCIAS, EM EMBALAGEM APROPRIADA, A BASE 

DE HIPOCLORITO SODIO/CALCIO, TEOR DE CLORO 

ATIVO MINIMO (2% A 2,5%), 02 LITROS 

UND 10 

5,74 57,46 

2.  COADOR - COADOR DE PANO PARA CAFÉ/CHA, EM 

TECIDO, COM ARO DE METAL E CABO REVESTIDO EM 

PLASTICO, DIAMETRO DE 18 CM. 

UN 05 

5,80 29,03 

3.  COPO DESCARTAVEL - EM PLASTICO, RECICLAVEL, 

ATOXICO, PARA AGUA, CERTIFICADO POR ORGAO 

OFICIAL, COM CAPACIDADE DE 180ML, EMBALADAS EM 

TIRAS PLASTICAS COM 100 UNIDADES. 

PCT 100 

3,86 386,00 

4.  COPO DESCARTAVEL - EM PLASTICO, RECICLAVEL, 

ATOXICO, PARA CAFE, CERTIFICADO POR ORGAO 

OFICIAL, COM CAPACIDADE DE 50ML, EMBALADAS EM 

TIRAS PLASTICAS COM 100 UNIDADES. 

PCT 100 

1,69 169,00 

5.  DESINFETANTE - DESINFETANTE DE USO GERAL 2LTS - 

COMPOSICAO: ÁGUA, INGREDIENTE ATIVO, 

PRESERVANTE, SABAO, SOLVENTE, PERFUMES E 

CORANTES (CL 42090 E CL 19140) AROMAS DIVERSOS 

UND 50 

6,05 302,83 

6.  PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - FARDOS COM 

16 ROLOS FOLHA DUPLA, GOFRADO, PICOTADO, NA COR 

BRANCA, MEDINDO 40MX10CM, NEUTRO, SEM RELEVO, 

COMPOSTO DE FIBRAS CELULOSICAS/NATURAIS, 

FRD 20 

39,18 783,66 

http://www.colniza.mt.leg.br/
mailto:camaracolniza@hotmail.com


 
___________________________________________________________________________ 

 

21 

Avenida do Contorno, n°. 153, CEP: 78.335-000, COLNIZA/ MT, sob o CNPJ: 04.252.523/0001-86 

Fone: (66) 3571- 1073 - site: www.colniza.mt.leg.br  

e-mail: camaracolniza@hotmail.com  

  

Fls._________ 

Ass. ________ 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER LEGISLATIVO 

CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA 

EXCETO APARAS DE PAPEL, TUBETE MEDINDO 4,0CM, 

EMBALAGEM COM BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO. 

7.  DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO, VISCOSO E 

BIODEGRADAVEL EMBALAGEM PLASTICA COM 500ML 
UN 30 

1,85 55,60 

8.  ESCOVA PARA LIMPEZA - LIMPEZA DE BANHEIROS, 

ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE, BASE DE CORPO EM 

POLIPROPILENO, MEDINDO BASE DA BOLA COM 11 CM E 

9 CM DE PROFUNDIDADE, MEDINDO CABO COM 38CM DE 

COMPRIMENTO, NA COR BRANCA 

UN 03 

10,26 30,78 

9.  JARRA - EM PLASTICO, COM CAPACIDADE PARA 4 

LITROS, COM TAMPA E ALCA. TRANSPARENTE. 
UN 05 

14,20 71,02 

10.  ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE, MEDINDO 

NO MINIMO DE 100X70X20 MM, COM FORMATO 

RETANGULAR, POLIURETANO COM BACTERICIDA, NA 

COR VERDE/AMARELO. 

PCT 10 

2,27 22,70 

11.  FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 30X40CM, NA COR 

LARANJA, BORDAS OVERLOQUEADAS PARA USO 

GERAL. 

UN 15 

2,85 42,70 

12.  INSETICIDA DOMESTICO - DO TIPO MULTI INSETICIDA, 

EM SPRAY, AUTOMATICO, TOXIDADE EM 0,120%%, 

COMPOSTO POR IMIPOTRINA 0,020%, PERMETRINA 

0,050%, ESBIOTRINA 0,100% 

UN 10 

12,87 128,76 

13.  BANDEJAS - EM ACO INOX, MEDINDO 

APROXIMADAMENTE (50 X 35)CM, RETANGULAR. 
UN 03 

20,50 61,50 

14.  LUSTRA MÓVEIS DETERGENTES ALVEJANTES, 

CONTENDO 200 ML. 
UN 03 

4,59 13,79 

15.  PILHA - TIPO ALCALINA VOLTAGEM DE 1,5 V, TAMANHO 

AAA - PALITO 
PAR 50 

8,73 436,50 

16.  PANO DE LIMPEZA DO TIPO PANO PARA CHAO DE USO 

DIARIO, ATOXICO, 70% ALGODAO, 20% POLIESTER, 10% 

VISCOSE, MEDINDO 80 X 90. 

UN 15 

9,03 135,50 

17.  RODO - CABO DE MADEIRA, BASE MEDINDO 40CM, BASE 

DE PLASTICO, COM DUAS LÂMINAS DE BORRACHA 
UN 10 

11,71 117,16 

18.  SABAO EM BARRA CAIXA COM 10 PACOTES DE 05 

UNIDADES CADA 
CX 01 

73,94 73,94 

19.  FACA - EM ACO INOX, DE MESA, TAMANHO MEDIO, 

CABO DE PLASTICO DE ALTA RESTENCIA E QUILIDADA. 
UND 10 

10,02 100,25 

20.  SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM 

CAPACIDADE DE 100 LITROS, MEDINDO (90CMX0, 08MM), 

NA COR PRETA 

PCT 50 

10,45 522,50 

21.  SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM 

CAPACIDADE DE 30 LITROS, MEDINDO 

LARG.59CMXALT.62CMXESP.0,06MM), NA COR PRETA, 

PESANDO 2,5KGS, NBR 9190, NBR 9191 

ROLO 50 

16,81 840,50 

22.  SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM 

CAPACIDADE DE 50 LITROS, MEDINDO (63CMX0, 08MM), 

NA COR PRETA, PESANDO 3 KGS, NBR 9190, NBR 9191 

C/50 UND 

ROLO 50 

13,78 689,16 

23.  TOALHA DE ROSTO -  MEDINDO (50X80) CM, NAS CORES 

VARIADAS, COMPOSTO POR NO MINIMO 90% DE 

ALGODAO. 

UN 10 

14,31 143,16 

24.  VASSOURA DE NYLON, CABO DE MADEIRA, 

ROSQUEADO, REVESTIDO, PERFEITO ACABAMENTO. 
UN 10 

11,03 110,30 

25.  SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PRONTO PARA USO 

DAS MAOS, COM VALVULA DE BOMBEAR, FRASCO COM 

500 ML ROTULADO, NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR 

UN 10 

12,72 127,20 
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DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. 

26.  GARRAFA TERMICA - DE PRESSAO, EM PLASTICO 

RIGIDO, AMPOLA DE VIDRO TEMPERADO, PARA CAFE, 

CHÁ, ETC, COM CAPACIDADE PARA 1,8 LITRO, CORES 

DIVERSAS 

UN 10 

74,85 748,50 

27.  SABAO ALVEJANTE - EM SABAO EM PO, PARA LIMPEZA 

PESADA, EM LIMPEZA, COM ALQUIL BENZENO, 

SULFONATO DE SODIO, TENSOATIVOANIONICO, 

ALCALINIZANTES, SAIS INORGANICOS, SEQUES, 

TRANTES, BRANQUEADOR OTICO, CORANTE, PERFUME 

E AGUA, COM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, NA COR 

AZUL, COM 500 GRAMAS. 

UN 50 

6,15 307,83 

28.  LIXEIRA - DE POLIPROPILENO RIGIDO, COM TAMPA TIPO 

BASCULANTECAPACIDADE 60 LITROS, BEGE. 
UN 02 

68,45 136,90 

29.  ALCOOL ETILICO - COM TEOR ALCOOLICO 70%, 

HIDRATADO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO 

RESISTENTE 500ML. 

UN 10 

6,24 62,40 

30.  LIXEIRA - PLASTICA, COM CAPACIDADE PARA 15 

LITROS. 
UN 05 

31,5 157,50 

31.  LUVA PARA LIMPEZA - BORRACHA DE SILICONE, MEDIO, 

ALTA SENSIBILIDADE TATIL, PALMA ANTIDERRAPANTE, 

INT ERIOR EM ALGODAO FLOCADO, AMARELA. 

PAR 02 

3,29 6,59 

32.  PAPEL TOALHA - EM BOBINA, GOFRADO, 100% 

CELULOSE VIRGEM, MEDINDO ATE 20CMX200M ISENTO 

DE IMPUREZA, DE ALTA QUALIDADE, NA COR BRANCA. 

PCT 05 

3,82 19,10 

33.  PÁ DE LIXO - PÁ PLASTICA COLETORA DE LIXO 

23X26CM, COM CABO DE MADEIRA LONGO 

(APROXIMADAMENTE 80 CM), CONTENDO 

IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE. 

UND 02 

26,50 53,00 

34.  GUARDANAPO DE PAPEL CONFECCIONADO EM PAPEL 

ABSORVENTE, FOLHA SIMPLES; MEDINDO 32 X 33 

PACOTES COM 100 UNIDADES CADA GUARDANAPO DE 

PAPEL FOLHAS SIMPLES 100% DE FIBRAS AS 

CELULOSICAS NA COR BRANCA. FARDO COM 18 

PACOTES. 

FRD 01 

41,90 41,90 

35.  ACENDEDOR - TIPO ISQUEIRO, DE PLASTICO, TAMANHO 

GRANDE, COMBUSTIVEL A BASE DE FLUIDO CHAMA 

MAX. 

UN 05 

4,65 23,25 

36.  SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM 

CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO 

LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, 

PESANDO 850GRAMAS, NBR 9190, NBR 9191 C/ 100 UND 

ROLO 10 

12,26 122,60 

37.  SODA CAUSTICA - TIPO ESCAMA, EMBALADA EM 

FRASCO PLASTICO, CONTENDO 1 QUILO, COMPOSTA DE 

HIDROXIDO DE SODIO. 

UN 02 

16,75 33,51 

38.  LIMPA VIDRO FORMULADO A BASE LAURIL, ETER E 

SULFATO DE SODIO, COADJUVANTES,CORANTE ÁGUA 

PRONTO PARA USO, EMBALAGEM DE 500 ML COM 

TAMPA PULVERIZADORA. 

UN 15 

13,62 204,35 

39.  AMACIANTE DE ROUPAS QUE DESEMBARAÇA E AMACIA 

FIBRAS DOS TECIDOS. FACILITA A EXTRAÇÃO DA ÁGUA, 

E AO PASSAR TANTO A FERRO COMO EM CALANDRA, 

DEIXANDO UMA SUAVE SENSAÇÃO DE LIMPEZA E 

MACIES DOS TECIDOS. TEM PROPRIEDADE 

BACTERIOSTÁTICA. 5 LITROS 

GL 10 

19,57 195,70 

40.  BANDEJAS EM INOX MEDINDO 30CMX25CM 

RETANGULAR 
UN 05 

21,50 107,50 
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05. QUALIFICAÇÃO DOS INTERESSADOS: 

05.1. Os licitantes interessados deverão apresentar as condições de habilitação previstas na Lei 

Federal 10.520, Lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem como as qualificações técnicas que 

comprovem a capacitação técnica para atender a solicitação dos produtos conforme o edital.  

06. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

06.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário. 

06.2. Verificar e gerenciar, no prazo especificado, a conformidade dos produtos recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do edital e da proposta, para fins de aceitação 

e recebimento definitivo. 

41.  AÇÚCAR - OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, DO TIPO 

REFINADO  

GRANULADO, NA COR BRANCA, COM TEOR DE 

SACAROSE MÍNIMO DE 99,7%, SEM FERMENTAÇÃO, 

ISENTO 

DE SUJIDADES E PARASITAS, ACONDICIONADO 

FRD 10 

49,49 494,96 

42.  CHÁ MATE - CAIXA COM 30 UNIDADES DE 250 GRAMAS, 

COMPOSTO PARA PREPARO DE CHÁ CONTENDO 

INGREDIENTES FOLHAS SECAS E PARTES DOS RAMOS 

DE MATE. 

CX 05 

237,87 1.189,36 

43.  ÁGUA MINERAL - GARRAFA 500 ML FARDO COM 12 

UNIDADES 
FRD 100 

16,10 1.610,00 

44.  CAFÉ - TRADICIONAL TORRADO E MOÍDO EMBALADO 

A VÁCUO CONTENDO 500 GRAMAS FARDO COM 10 

UNIDADES 

FRD 15 

93,65 1.404,83 

45.  
ÁGUA MINERAL - CAIXA COM 48 COPOS DE 200 ML CX 100 

56,34 5.634,00 

46.  CHÁ - ERVA-CIDREIRA, CAMOMILA, ERVA – DOCE, 

HORTELÃ, CONTENDO 10 SACHE NA EMBALAGEM DE 

10G CONSTITUÍDO DE FRUTOS DE ESPÉCIMES VEGETAIS 

GENUÍNOS E DESSECADOS, DE COR VERDE 

PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO SABOR 

PRÓPRIOS 

CX 50 

29,29 1.464,50 

47.  AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS, ACONDICIONADA 

EM GARRAFAO POLIPROPILENO,TAMPA DE PRESSAO E 

LACRE, CONTENDO 20 LITROS, SEM VASILHAME 

GL 100 

50,00 5.000,00 

48.  CANECO DE METAL, MATERIAL ALUMINIO CAPACIDADE 

2 LITROS CABO MADEIRA CARACTERISTICA SEM TAMPA 
UN 04 

40,94 163,78 

49.  LIMPA METAIS - LIQUIDO,A BASE DE ACIDO SULFONICO 

E CLORIDRICO,EM USO DOMESTICO PARA LIMPEZA DE 

ALUMINIO,COM OU SEM FRAGRANCIA,EMBALAGEM DE 

500 ML 

UN 10 

2,75 27,56 

50.  
ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO SIMPLES COM 08 

UNIDADES, MEDINDO 110X75, COM FORMATO 

RETANGULAR, LA DE ACO CARBONO FARDO COM 14 

UNIDADES 

FRD 01 

22,29 22,29 

51.  PANO DE COPA E COZINHA - EM TECIDO 100% ALGODAO 

BRANCO COM BARRADO DE TECIDO ESTAMPADO, PARA 

PRATO, DIMENSOES 50X76 CM 

UN 10 

10,44 104,45 

52.  GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - PARA COZINHA, 

ACONDICIONADO EM RECIPIENTE COM CAPACIDADE 

PARA 13 KG, APRESENTADO NO ESTADO LIQUIDO 

BTJ 03 

83,33 250,00 
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06.3. Fiscalizar e acompanhar o cumprimento das obrigações da contratada, através do servidor 

especialmente designado, Fiscal de Contratos, designado pela Portaria nº005 07 De JANEIRO 

DE 2019, EDUARDO APARECIDO CELIS MORAES. 

06.4. Efetuar o pagamento mensal em até 30 (trinta) dias, mediante apresentação mensal da Nota 

Fiscal do produto, devidamente atestada pelo setor competente, mediante ordem bancária, em 

moeda corrente; 

06.5. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

06.6. Exercer o acompanhamento e a fiscalização do(s) fornecimento(s) do(s) 

bem(ns)/produto(s) por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas 

detectadas indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 

envolvidos e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providencias 

cabíveis; 

06.7. Notificar a contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeiçoes, falas ou 

irregularidades constatadas no curso da execução do fornecimento do produto, fixando prazo 

para a sua correção, certificando – se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

06.8. Fornecer por escrito às informações necessárias para o desenvolvimento do(s) 

fornecimento(s)do(s) objeto(s) do contrato.  

07. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

07.1. Cumprir as condições do termo de referência em todos os seus itens e exigências. 

07.2. Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, no prazo e locais indicados pela 

administração, em estrita observância das especificações do termo de referência, acompanhada 

da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, 

tipo, procedência e prazo de garantia. 

07.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 

12, 13, 18 e 26, do código de defesa do consumidor (lei 8.078, de 1990).  

07.4. Responsabilizar-se pela mão de obra no descarregamento total dos produtos, sendo que o 

órgão público não cederá servidores para este fim; 

07.5. Comunicar a administração, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 

entrega, os motivos que impossibilitam o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação. 

07.6. Manter durante toda a execução do contrato ou ata, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

07.7. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas, nem subcontratar qualquer fornecimento a que está obrigada, exceto nas condições 

autorizadas no termo de referência ou na minuta do contrato. 

07.8. Responsabilizarem-se por despesas com tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia ou 

quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 

07.9. Paralisar, por determinação da contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bem de 

terceiros; 

07.10. Promover a organização técnica e administrativa do objeto, de modo a transportá-los 

eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo 

de Referencia no prazo determinado. 

07.11.Entregar o(s) bem(ns)/produto(s) dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, 

fornecendo todos os materiais em quantidade, qualidade e tecnologias adequadas com a 

observância as recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação. 
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07.12. Manter durante toda a execução do Contrato, as condições de regularidade junto ao 

FGTS, INSS, e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, apresentando os respectivos 

comprovantes sempre que exigidos; 

 

 

 

Colniza MT 14 de novembro de 2019. 

 

 

 

 

GENILSON LUIZ DA SILVA                                          MARIA DAS DORES SILVA 

         Presidente CPL                                                                       Secretária CPL 

 

 

 

 

 

 

ELIO SANTOS ALMEIDA 

Membro CPL 
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ANEXO II 

 

Proposta de Preços 

 

Licitação:Nº 002/2019.Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA REGISTROS 

DE PREÇOS - SRP 

Tipo:MENOR PREÇO POR ITEM 

Consumidora:Camara Municipal de Colniza 

Licitante: _________________________C.N.P.J________________________ 

Tel. Fax: (___)_______E-mail ______Tel. (__)________Celular: (__)_________ 

Endereço:_______________________________________ 

    

ITEM ESPECIFICAÇÃO     UND    QTD 

 

 

MARCA 
VR. 

UNITÁRIO 

VR.  

TOTAL 

01  Und     

02  Und     

03  Und     

       

       

       

       

Estando de acordo com os termos do 

ato convocatório e com a legislação 

nele indicada, propomos os valores 

acima com validade da proposta de 

____ (_______) dias, com pagamento 

através do Banco:______, Agência Nº. 

________ C/C Nº. ________, na cidade 

de __________. 

Colniza - MT, ___ de ______ 2019. 

Valor Total da Proposta: R$___________ 

(__________________). 

. Prazo de Entrega: _________________ 

. Nome por extenso do Representante 

Legal:____________________________ 

CPF/MF: __________________________ 

 

 

CARIMBO E ASSINATURA DO 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
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ANEXO III 

 

 

CREDENCIAMENTO 

 

À 

CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA - MT. 

REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019. 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 

 

A empresa __________________________, com sede à __________________________, na 

cidade de ________________________, inscrita no CNPJ sob nº __________________, por 

intermédio de seu representante legal Senhor (a) _______________________, Cargo, portador 

da Carteira de Identidade RG nº __________ e do CPF nº __________, CREDENCIA o (a) 

Senhor (a) _______, _______________ (cargo), portador (a) da Carteira de Identidade RG nº 

_____________________ e do CPF n º ______________________, para representá-la perante a 

CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA/MT, na Licitação realizada sob a modalidade de Pregão 

Presencial nº 00/2019, podendo rubricar documentos e propostas, formular lances, negociar 

preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em 

todas as fases do procedimento licitatório em questão. 

 

 

 

(Local) _____ de ___________ de 2019 

 

 

 

______________________________________________ 

(Nome, Cargo e Assinatura do Declarante) 

 

OBS.: 

 

1) Este credenciamento deverá ser emitido em papel timbrado da empresa proponente e 

carimbado com o número do CNPJ. 

2) Reconhecer firma da assinatura do representante Legal 

 

 

OBS: APRESENTAR ESTE DOCUMENTO FORA DOS ENVELOPES 
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ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO QUE NÃO SE ENCONTRA INIDONEA 

 

REF. EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019. 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 

(NOME DA EMPRESA)__________________________CNPJ nº______________ sediada 

(endereço completo)_____________, declara, sob as penas da lei, que não se encontra declarada 

inidônea para licitar ou contratar com órgãos da administração Pública Federal, Estadual, 

Municipal e do Distrito Federal.  

Local e Data 

 

(a):__________________________________________ 

Nome e Numero da Identidade do declarante 

 

 

 

  

http://www.colniza.mt.leg.br/
mailto:camaracolniza@hotmail.com


 
___________________________________________________________________________ 

 

29 

Avenida do Contorno, n°. 153, CEP: 78.335-000, COLNIZA/ MT, sob o CNPJ: 04.252.523/0001-86 

Fone: (66) 3571- 1073 - site: www.colniza.mt.leg.br  

e-mail: camaracolniza@hotmail.com  

  

Fls._________ 

Ass. ________ 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER LEGISLATIVO 

CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA 

ANEXO V 

  

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

À 

CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA - MT. 

REF. EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019. 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 

  

A empresa ___________(nome da empresa), inscrita no CNPJ/MF Nº _______, sediada ______ 

(Endereço Completo), neste ato representada pelo Sr. (a) __________, portador da carteira de 

identidade RG nº _________ e do CPF nº _________, declara, sob as penas da Lei, que até a 

presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação e participação no presente 

processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

(Local) _____ de ___________ de 2019. 

 

 

______________________________________________ 

(Nome, Cargo e Assinatura do Declarante) 
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ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES E SERVIDORES 

PUBLICOS 

 

À 

CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA - MT. 

REF. EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019. 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 

A empresa ___________(nome da empresa), inscrita no CNPJ/MF Nº _______, sediada ______ 

(Endereço Completo), neste ato representada pelo Sr. (a) __________, portador da carteira de 

identidade RG nº _________ e do CPF nº _________, Declara expressamente que não possui, 

em seu Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição 

de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, 

que altera a Lei nº 8666/93. Declaro também a inexistência em meu quadro de pessoal de 

servidores públicos exercendo funções de gerencia administração ou tomada de decisão.  

(Local) _____ de ___________ de 2019 

 

 ______________________________________________ 

(Nome, Cargo e Assinatura do Declarante) 

 

OBS.: 

1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 

carimbada com o número do CNPJ. 

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa 

condição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.colniza.mt.leg.br/
mailto:camaracolniza@hotmail.com


 
___________________________________________________________________________ 

 

31 

Avenida do Contorno, n°. 153, CEP: 78.335-000, COLNIZA/ MT, sob o CNPJ: 04.252.523/0001-86 

Fone: (66) 3571- 1073 - site: www.colniza.mt.leg.br  

e-mail: camaracolniza@hotmail.com  

  

Fls._________ 

Ass. ________ 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER LEGISLATIVO 

CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA 

 

 

ANEXO VII 

 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE E SUBSTITUIÇÃO DE ITEM (NS) 

 

À 

CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA - MT. 

REF. EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019. 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 

(NOME DA EMPRESA) ______________________________CNPJ nº____________ sediada 

(endereço completo) _______________________________ por intermédio de seu representante 

legal, infra-assinado, para cumprimento do previsto no Art. 299 do Código Penal, declara 

expressamente que terá a disponibilidade, caso venha a vencer o certame, do(s) item (ns) 

licitado(s) para realizar a entrega nos prazos e/ou condições previstas. Declaramos também que 

nos responsabilizamos em substituir de imediato, depois do comunicado do Responsável, 

quaisquer itens entregues fora das especificações e inclusive se apresentem sem condições de 

consumo, por outro de melhor qualidade ou superior, sem quaisquer ônus para a Administração 

Municipal. 

Local e Data 

 

______________________________________ 

Assinatura do responsável pela empresa 
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ANEXO VIII 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

À 

CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA - MT. 

REF. EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019. 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 

A empresa ____________ (nome da empresa), inscrita no CNPJ sob nº _______, por intermédio 

de seu contador Senhor (a) ______________, portador (a) da Carteira de Identidade nº 

____________ e CPF n º ______________, DECLARA, para fins do disposto no item 3.1 do 

Edital do Pregão Presencial SRP nº 002/2019, sob as sanções administrativas cabíveis e sob 

penas da Lei, que esta empresa, na presente data é considerada: 

 

(  ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014; 

 

(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II, art. 3º da Lei Complementar nº 

123/2006; 

 

DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 

3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006. 

  

 

 (Local) _____ de ___________ de 2019 

  

 

 

__________________________________________________ 

(Assinatura do Contador da empresa com nº do CRC) 

 

OBS.: A declaração acima deverá ser assinalada com um “X”, ratificando-se a condição jurídica 

da empresa licitante. 

 

 

OBS: APRESENTAR ESTE DOCUMENTO FORA DOS ENVELOPES 
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ANEXO IX 

 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AO EDITAL 

 

À 

CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA - MT. 

REF. EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019. 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 

A empresa ___________(nome da empresa), inscrita no CNPJ/MF Nº _______, sediada ______ 

(Endereço Completo), neste ato representada pelo Sr. (a) __________, portador da carteira de 

identidade RG nº _________ e do CPF nº _________, Declara para todos os fins de direito, que 

conhece as especificações do Edital de Pregão Presencial SRP nº 002/2019 e que temos totais 

condições de atender e cumprir todas as exigências de fornecimento ali contidas, inclusive as 

demais formalidades relativas a documentação que deverá ser apresentada para fins habilitação. 

  

(Local) _____ de ___________ de 2019 

 

______________________________________________ 

(Nome, Cargo e Assinatura do Declarante) 

  

 

OBS: APRESENTAR ESTE DOCUMENTO FORA DOS ENVELOPES 
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ANEXO XX 

 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

(LICITAÇÃO) N°002/2019 

 

_________________________ (representante do licitante),portador da Cédula de Identidade RG 

nº ____________ e do CPF nº ____________, como representante devidamente constituído da 

empresa _________________________, inscrita no CNPJ nº ____________, doravante 

denominado (Licitante), para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as 

penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

1. a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira 

independente pelo (Licitante)...................., e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em 

parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante 

potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

2. a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi 

informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente 

Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

3. que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida 

licitação; 

4. que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo 

ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 

potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

5. que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo 

ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do 

órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e 

6. que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes 

e informações para firmá-la. 

 

Município de _________________________, em ___ de_____________ de ______ 

 

 

________________________________________ 

(assinatura do representante legal da empresa) 
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ANEXO XI 

 

 

REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO 

E DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

(Lei Complementar nº123/2006 e LC 147/2017) 

 

 

 

Eu, _____________________, portador(a) da Carteira de Identidade R.G. nº. 

______________e CPF/MF nº. ________________, representante da empresa 

_________________________, CNPJ/MF nº. _______________________, solicito na 

condição de MICROEMPRESA / EMPRESA DE PEQUENO PORTE, quando da sua 

participação no certame supracitado, seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas 

empresas com base nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº. 123/2006. 

Declaro ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 

4º do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº. 123/2006. 

 

 

Como prova da referida condição, apresento em documento anexo, CERTIDÃO emitida 

pela Junta Comercial para comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte na forma do art. 8º da Instrução Normativa nº. 103/2007 do 

Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC. 

 

 

 

____________________, ____ de ___________ de ________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa 

Preferencialmente com carimbo do CNPJ 

 

 

 

 

 

(ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE FORA DO ENVELOPE) 

(Papel timbrado da empresa) 
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ANEXO XII 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019 

 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 002/2019 – PREGÃO PRESENCIAL-SRP, com 

VALIDADE: 12 (doze) MESES contados a partir da data de sua publicação no Jornal Oficial, 

não podendo ser prorrogada. 

Pelo presente instrumento, a Câmara Municipal de Colniza/MT, doravante denominada 

CAMARA, neste ato, representado pelo Presidente Interino Sr. JOHNATAN BRETAS 

RESOLVE registrar os preços da empresa _____________________, nas quantidades estimadas, 

de acordo com as classificações por elas alcançadas por item atendendo as condições previstas 

no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as 

partes às normas constantes da Lei n. 8.666/93 e suas alterações, Lei 10.520/02 e, no que couber 

ao Decreto Municipal nº 030/2019, e 142/2015 em conformidade com as disposições a seguir. 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1.A presente Licitação tem por objeto o Registro de preços para futura e 

eventual.................................................................................................................................. 

1.1.1. Este instrumento não obriga a CAMARA a firmar contratações nas quantidades licitadas, 

podendo ocorrer licitações específica para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação 

pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade 

de condições. 

 

2. DA VIGÊNCIA 

 

2.1.Esta Ata terá validade de 12 (DOZE) meses, contados a partir de sua publicação no Jornal 

Oficial, não podendo ser prorrogada. 

2.2. O prazo mencionado acima será improrrogável, exceto quando: 

I. Havendo saldo remanescente e, dentro do prazo de vigência da Ata, a secretaria solicitante 

firme contrato com o fornecedor; 

 

3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá a SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL, 

através do Departamento de Compras, no seu aspecto operacional, com apoio da Assessoria 

Jurídica, nos aspectos legais. 

 

4. DO CONTRATADO 

 

4.1.  O preço, a quantidade, o fornecedor e a especificação dos itens registrados nesta Ata, 

encontram-se indicados na tabela abaixo. 

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND QTD  VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 
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5. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

 

5.1. Retirar a Nota de Empenho no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento da 

convocação formal, sob pena de multa de 2% ao dia. Ultrapassando o Período do 10° (décimo) 

dia útil a Ata de Registro de Preço poderá ser rescindida. 

5.2. Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Camara Municipal de 

Colniza, de acordo com as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos 

decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas. 

5.3. O(s) bem(ns)/produto(s) deverá(ão) ser entregue(s) no(s) local(is) a ser(em) definido(s) pela 

Camara Municipal de Colniza, da forma como forem solicitados pelo setor competente. 

5.4. O(s) bem(ns)/produto(s) deverá ser conforme padrão do fabricante, devendo garantir a 

proteção durante o transporte, conforme informações exigidas na Legislação em vigor.  

5.5. Substituir, no prazo de 02 (dois) dias úteis, após notificação formal, o(s) bem(ns)/produto(s) 

entregue(s) em desacordo com as especificações deste edital, conforme anexos e com as 

respectivas propostas, ou que apresente vício de qualidade (que apresentem problemas na 

utilização); 

5.6. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Camara Municipal, cujas reclamações 

se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por escrito, de 

qualquer anormalidade que verificar quando da execução do empenho; 

5.7. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, 

inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 

5.8.  A falta de qualquer(quaisquer)bem(ns)/produto(s)cujo o fornecimento incumbe ao detentor 

do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má 

execução ou inexecução da entrega do objeto deste edital e não a eximirá das penalidades a que 

está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições aqui estabelecidas; 

5.9. Comunicar imediatamente a Camara qualquer alteração ocorrida no endereço, conta 

bancária e outros, julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 

5.10. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas 

normas regulamentadoras pertinentes; 

5.11. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, 

integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar – se - à independentemente da que será 

exercida por esta Camara; 

5.12. Indenizar terceiros e/ou a própria Câmara mesmo em caso de ausência ou omissão de 

fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a 

contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das 

autoridades competentes e às disposições legais vigentes; 

5.13. A contratada ficará obrigada a aceitar nas condições deste edital os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessárias até o limite legal de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de 

acordo entre as partes; 

5.13.1. Os acréscimos ou supressões até o limite legal de 25% serão aplicados após, devido 

procedimento administrativo, no contrato. 

5.14. Fornecer o(s) bem(ns)/produto(s)determinado(s), conforme estipulado neste edital e de 

acordo com a proposta apresentada; 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
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6.1. Convocar a licitante vencedora para a retirada da Ordem de Fornecimento do(s) 

bem(ns)/produto(s); 

6.2.  Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos que venham a 

ser solicitados relativamente ao objeto deste Edital; 

6.3.  Efetuar o pagamento à empresa nas condições de preço e prazo estabelecidos neste Edital; 

6.4.  Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada 

durante a(s) entrega(s)do(s) bem(ns)/produto(s); 

6.5. Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de 

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

ou a atualização monetária. 

 

7. DO PAGAMENTO 

 

7.1. Os pagamentos serão efetuados, em média, até 30 (trinta) dias, após a(s) entrega(s) do(s) 

bem(ns)/produto(s), mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela 

Administração. 

7.2. O Contratado deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do(s) 

bem(ns)/produto(s) fornecidos, número e nome do banco, agência e número da conta onde 

deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária, com autorização expressa do Setor solicitante, 

tudo conferido e atestado pelo fiscal de contrato e/ou por servidor responsável,  

7.2.1.O pagamentosó será devido caso a lista de fornecimento da empresa estiver compatível 

com a listade compra da secretaria solicitante; 

7.2.2. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao 

fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, 

sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais/faturas. 

7.2.3. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas 

responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento. 

7.4. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de 

responsabilidade do Contratado. 

 

8. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

 

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

admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste 

instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual 

determinado. 

8.2. Os preços registrados que sofrerem revisão não poderá ultrapassar os preços praticados no 

mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da 

proposta e aquele vigente no mercado à época do registro. 

8.3. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a CAMARA solicitará 

ao fornecedor/consignatária, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a 

adequá-lo ao praticado no mercado. 

8.4.  Fracassada a negociação com o primeiro colocado a CAMARA poderá rescindir esta ata e 

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

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

licitação em caso de fracasso na negociação. 
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8.5. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais 

ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de estimativa de 

preços. 

 

9. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

9.1.  A referida Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes 

situações: 

I.Quando o fornecedor/consignatário não cumprir as obrigações constantes no Edital e desta Ata 

de Registro de Preços; 

II. Quando o fornecedor/consignatária der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho 

decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII 

do art. 78 da Lei 8.666/93; 

III. Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste 

Registro; 

IV. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

V. Por razões de interesse públicos devidamente demonstrados e justificados; 

9.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por 

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

9.3.  No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação 

será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir 

da última publicação. 

9.4.  A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita 

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

Edital. 

9.5.  Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do 

FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do Item. 

9.6. Caso a CAMARA não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo 

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

FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida. 

 

10. DAS PENALIDADES 

 

10.1. O atraso injustificado na entrega sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa 

moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), 

conforme determina o artigo 86, da Lei nº 8666/93; 

10.1.1. A multa prevista neste item será descontada dos créditos que o contratado possuir com a 

Câmara Municipal de Colniza/MT e poderá cumular com as demais sanções administrativas, 

inclusive com a multa prevista no item 10.2. b; 

10.2. Ocorrendo a inexecução no fornecimento dos bens, a Administração poderá aplicar à 

vencedora, as seguintes sanções administrativas previstas no artigo 87 da Lei n. 8.666/93: 

I. Advertência por escrito 

II. Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) 

sobre o valor total do contrato; 

III. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Camara Municipal de Colniza/MT, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso 
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de inexecução total, sem justificativa aceita, será aplicado o limite máximo temporal previsto 

para a penalidade de 02 (dois) anos; 

IV. Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem 

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

autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do artigo 87 da Lei n. 8.666/93, 

c/c artigo 7º da Lei n. 10.520/2002; 

10.3. Se a Fornecedora não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis 

contados da intimação por parte da Câmara Municipal de Colniza, o respectivo valor será 

descontado dos créditos que o contratado possuir com esta Câmara; 

10.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 

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

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

prazo; 

10.5. Serão publicadas no Jornal Oficial as sanções administrativas previstas no item 10.2, c, d, 

deste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública. 

 

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

11.1. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma 

legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 

 

12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

12.1. A despesa decorrente das contratações oriundas da presente Ata, correrão à conta de 

dotação orçamentária, indicada no momento oportuno, nos processos administrativos de 

utilização da Ata. 

 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DA FISCALIZAÇÃO 

 

13.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 

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

termo aditivo à presente ata de Registro de Preços. 

13.2. É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer 

operação financeira, sem prévia e expressa autorização da CAMARA. 

13.3 É vedado o substabelecimento da obrigação decorrente deste instrumento a terceiros sem a 

anuência da Administração Publica Municipal. 

13.4.  Fica designado o servidor EDUARDO APARECIDO CELIS MORAES, para atuar na 

função de fiscal desse contrato/ata de registro de preços nos termos da lei nº 8.666/93 e demais, 

devendo realizar a devida prestação de contas sobre a execução do instrumento a Secretaria da 

Camara Municipal de Colniza. 

 

14. DO FORO 

 

14.1.As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Colniza/MT como competente para 

dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que não 

puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 
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E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ata, em 3 vias de igual teor e forma para 

um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do art. 60 

da Lei 8 666 de 21/06/93. 

 

Colniza - MT, ____ de ________________ 2019. 

 

 

___________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Pregoeiro 

____________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

Secretária 

 

 

 

 

__________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Equipe de Apoio

 _________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

Contratado 
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ANEXO XIII 

 

MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO Nº. _____/2019 

 

Por este Contrato de aquisição, que fazem de um lado o CAMARA MUNICIPAL DE 

COLNIZA-MT, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob o nº 04.252.523/0001-

86, com sede na Avenida............................., neste Município de Colniza/MT, neste ato 

representado pelo Presidente Interino Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nomeado por meio 

de instrumento de mandato, portador da cédula de identidade RG nº xxxxxXXXX-XX, inscrito 

no CPF XXX.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado na ................................, nesta cidade de 

Colniza - MT, no uso de suas atribuições que lhe confere o cargo de prefeito, doravante chamado 

simplesmente de CONTRATANTE, e por outro lado o.............................., de ora em diante 

chamada de CONTRATADO,resolvem celebrar o presente contrato, mediante as clausulas e 

condições a seguir estabelecidas: 

     

I - SUPORTE LEGAL 

01.01. Este contrato se fundamenta nas disposições consubstanciadas pela lei 8.666/93, com as 

demais alterações, lei 10520 de 17 de julho de 2002, bem como no Processo de Pregão 

Presencial SRP nº. 00/2019. 

 

II – DO OBJETO 

02.01. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para a............................, que 

serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referencia, anexo do Edital. 

02.02. Este Termo de contrato vincula –se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e a 

proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 

III – DO PREÇO E VALOR DO CONTRATO 

03.01. O valor global do presente contrato é fixado em R$ .........(........), sendo pago conforme 

cronograma financeiro (.....) parcela(s), a serem pagas mediante a apresentação de nota fiscal 

carimbada e assinada pela secretaria solicitante, devendo indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, 

descrição(ões do(s)produto(s), número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá 

ser feito o pagamento, via ordem bancária, deverá também ser encaminhado pela contratada 

juntamente com a nota fiscal do(s) produto(s) adquirido(s) contendo a identificação do(s) 

mesmo(s), devendo ser entregue somente com autorização expressa da Secretaria solicitante, 

sendo tudo conferido e atestado pelo fiscal de contrato ou por outro servidor responsável, se a 

lista da empresa estiver compatível com a lista de solicitação da secretaria procedera então ao 

devido pagamento. 

 

IV – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

04.02.O Contratado deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do(s) 

bem(ns)/produto(s) fornecidos, número e nome do banco, agência e número da conta onde 

deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária, com autorização expressa da Secretaria 

solicitante, tudo conferido e atestado pelo fiscal de contrato e/ou por servidor responsável,  
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4.2.1. O pagamento só será devido caso a lista de fornecimento da empresa estiver compatível 

com a lista de compra; 

04.03.As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas ao CONTRATADO e seu 

pagamento ocorrerá em até 15 (quinze) dias corridos após a data de sua reapresentação na 

Camara Municipal de Colniza/MT; 

04.04. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada, em caso de descumprimento das 

condições de habilitação e qualificação exigidas. 

04.05. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não 

estiver de acordo com as especificações deste instrumento, do Edital e/ou da Ata. 

04.06. O CONTRATANTE efetuará as retenções tributárias estabelecidas em Lei. 

04.07. Será realizado empenho prévio e ulterior pagamento, de acordo com as regras legais para 

os procedimentos administrativos. 

04.08. As despesas decorrentes deste Processo correrão por conta de dotações orçamentárias 

próprias da administração direta do Município de Colniza/MT, conforme previsão orçamentária; 

 

V – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

05.01. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária: 

VI - DO PRAZO DE ENTREGA 

06.01. O presente CONTRATO entra em vigor a partir da data de sua assinatura e o término de 

sua vigência se dará na data de ........ de ........ de........ 

06.02.Os prazos de execução e vigência do CONTRATO terá validade até ....... de ....... de 

............, podendo ser renovado por igual período de ...... (.....) meses de acordo com interesse das 

partes pelo prazo previsto em Lei para produtos continuados. 

 

VII – DAS OBRIGAÇÕES 

07.01. OCONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor pactuado a partir da data da 

entrega e aceitação do(s) produto(s). 

07.01.01. A Empresa CONTRATADA deve manter atualizado para correspondência, tanto 

físico, bem como eletrônico (e-mail) no tempo em que durar o fornecimento com a 

CONTRATANTE, sob pena de multa contratual prevista no item 10.1 da minuta. 

07.02. O CONTRATANTE promoverá sobre os pagamentos efetuados ao CONTRATADO, 

todos os descontos das importâncias correspondentes aos eventuais danos causados pelo 

CONTRATADO, oriundos de dolo, culpa, imprudência, imperícia ou negligencia. 

07.03. O CONTRATADO deverá entregar o(s) produto(s), conforme o dia e objeto do contrato. 

07.04. O CONTRATADO fica obrigado a: 

07.04.01. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento de que trata este contrato. 

07.04.02. Assumir inteira responsabilidade pelo(s) fornecimento(s), o(s) qual(is) será(ão) 

realizado(s) com a observância de todas as normas técnicas e normativos legais aplicáveis. 

07.04.03. Fornecer e utilizar toda a competente e indispensável mão-de-obra especializada, 

atendidas todas as exigências legais pertinentes, tais como trabalhistas, sociais, tributárias, 

previdenciárias, fundiárias, normas técnicas e demais, por mais especiais que sejam e mesmo que 

aqui não mencionadas. 
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07.04.04. Exigir e somente entregar o(s) produto(s) mediante a apresentação de documento(s) 

com carimbo e assinatura de servidor competente da Camara Municipal de Colniza autorizando a 

entrega do(s) produto(s) solicitado(s); 

07.04.05. Responsabilizar-se única e exclusivamente, pelo pagamento de todos os encargos e 

demais despesas decorrentes da entrega do(s) produto(s), tais como emolumentos prescritos e 

que digam respeito ao produto, impostos; taxas; contribuições fiscais; previdenciárias; 

trabalhistas; fundiárias; enfim, por todas que houver, por mais especiais que sejam e mesmo que 

não expressas no presente edital; 

07.04.06. Notificar à Administração Pública, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, caso 

não tenha interesse no contrato, sob pena de incidência de sanções administrativas previstas 

neste instrumento, independente das sanções civis na forma da Lei. 

07.04.07. Fornecer, quando solicitado, elementos necessários à avaliação do(s) produto(s), bem 

como dados estatísticos e demonstrativos de custos. 

07.04.08. O CONTRATADO será remunerado exclusivamente através dos valores unitários 

contidos na Ata, sendo vedada a cobrança de qualquer sobretaxa; a retenção e/ou exigência de 

apresentação de qualquer documento(s) adicional (ais); aposição de assinatura em documento em 

branco ou de garantia de qualquer espécie; cobrança de depósito e/ou caução de qualquer 

natureza, além de solicitação de fornecimento de quaisquer insumos necessários à entrega do(s) 

produto(s). 

07.04.09. A empresa CONTRATADA deve manter endereço atualizado para correspondência, 

tanto físico, bem como eletrônico. 

VIII – DA FISCALIZAÇÃO 

08.01.Fica designado para exercer a função de fiscal do presente contrato nos termos da Portaria 

nº 005/GP/2019, ao qual competira fiscalizar, receber e dirimir as duvidas que surgirem no custo 

do fornecimento do objeto do presente contrato. (Art. 67 da Lei nº 8.666/93). 

08.02.A fiscalização de que trata esta cláusula na exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, resultante de 

imperfeições, técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 

inferior e, na ocorrência desta não implica corresponsabilidade do CONTRATANTE, ou de 

seus agentes e prepostos (ar. 70 da Lei nº 8.666/93). 

 

IX – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

09.01.A rescisão contratual poderá ser: 

I. Amigável por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Prefeitura Municipal, 

não cabendo qualquer direito indenizatório à Rescisão Amigável. 

II.Administrativa – por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos 

incisos I a XVII do Art. 78 da Lei 8.666/93. 

III.Judicial – nos termos da legislação processual.  

09.02.O CONTRATADO reconhece os direitos da administração em caso de rescisão 

administrativa prevista no artigo 77 da Lei nº 8.666/93. 

09.03. O presente contrato obedecerá a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, aplicando-se 

as sanções nela prevista por qualquer descumprimento com as obrigações assumidas em 

decorrência do presente contrato. 
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X – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS  

10.01. O descumprimento total ou parcial, de quaisquer das obrigações estabelecidas no presente 

CONTRATO, bem como recusa da retirada de Nota de Empenho, sujeitará o CONTRATADO às 

sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e às seguintes que poderão ser aplicadas discricionariamente 

pela Administração, garantida a prévia e ampla defesa em Processo Administrativo, na forma do 

art. 87, da Lei 8.666/93: 

I. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da nota de empenho, pela recusa de retirar o 

respectivo instrumento; 

II. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da nota de empenho pelo descumprimento do 

instrumento de convocação para assinatura do termo contratual; 

III. Multa moratória, não compensatória, de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, calculada 

sobre o valor total da nota de empenho pela impontualidade no cumprimento das obrigações 

pactuadas; 

IV. Multa compensatória equivalente ao valor integral do fornecimento não realizado, limitado a 

5% (cinco por cento) sobre o valor total da nota de empenho, pela rescisão determinada por ato 

unilateral da Camara Municipal de Colniza, no caso de inexecução parcial ou total de quaisquer 

das obrigações estipuladas; 

V. Caso o CONTRATADO não cumpra as condições estabelecidas no presente CONTRATO 

suspensa de licitar e impedida de contratar temporariamente com o Município de Colniza/MT, 

pelo prazo de até 02 (dois) anos; declarada inidônea para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, na forma do art. 87, inciso IV da Lei 8.666/93. 

VI. As sanções acima estabelecidas poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, após 

facultado o exercício de defesa prévia em processo administrativo, na forma do § 2°, do art. 87, 

da Lei 8.666/93. 

VII. Na hipótese do CONTRATANTE iniciar procedimento judicial relativo à conclusão do 

CONTRATO, ficará o CONTRATADO sujeita, além das multas previstas, também ao 

pagamento das custas e Honorários Advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

causa. 

VIII.As multas previstas nesta Cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não 

eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações 

cometidas. 

IX.O CONTRATANTE reserva-se o direito de, a qualquer tempo, paralisar ou suspender o 

fornecimento do CONTRATO, se for constatada pela fiscalização falhas no fornecimento 

e/oucaso requeiram justificadamente o motivo. 

 

XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.01.O CONTRATADO declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de 

inspeção, verificação e controle a serem adotados pela CONTRATANTE. 

11.02.A existência e atuação da fiscalização da CONTRATANTE em nada restringe a 

responsabilidade única, integral e exclusiva do CONTRATADO, no que concerne à entrega dos 

produtos e as suas consequências e implicações. 
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11.03. Verificada pela fiscalização do CONTRATANTE, a não entrega dos produtos ou o 

retardamento indevido, poderá o mesmo assumir o objeto do CONTRATO na situação em que se 

encontrar, constituindo os valores não pagos como créditos passíveis de cobrança por parte do 

CONTRATANTE perante o CONTRATADO, servindo o presente CONTRATO como Título 

Executivo, na forma do disposto do Código de Processo Civil. 

11.04. Igualmente, se verificada no fornecimento do objeto ora contratado, a superveniência de 

insolvência, concordata ou falência do CONTRATADO, serão considerados os valores não 

pagos como créditos privilegiados do CONTRATANTE, podendo o mesmo prosseguir no final 

da execução do CONTRATO. 

11.05. O CONTRATANTE reserva, ainda, o direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo 

a entrega dos produtos contratados, mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já 

fornecidos. 

XII – DO FORO 

12.01.Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato fica eleito o foro da Comarca a de 

Colniza/MT. 

12.02.E por estarem justos e contratados as partes firmam o presente Instrumento em 04 (quatro) 

vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que também o assinam, destinando 

três vias para o CONTRATANTE e uma via para ao CONTRATADO. 

 

Colniza MT, ...., de ........ de 2019. 

 

_____________________                                                 __________________________     

XXXXXXXXXXXXXXXXX                                                              (NOME) 

Presidente Interino                                                                 Pessoa Jurídica/Física 

Contratante                                                                                 Contratado(a) 

 

TESTEMUNHAS: 

1_________________________________  2_________________________________ 

NOME:                                                                            NOME: 

CPF:                                                                                CPF: 
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