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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020 

 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2020 
 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, AQUISIÇÃO DE UMA (01) PÁ CARREGADEIRA 
POR INTERMEDIO DA SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO OESTE – 
SUDECO E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA-MT “CONVÊNIO 
SUDECO Nº 897235/2019 - PROCESSO 59800.003354/2019-51E PROPOSTA 055628/2019, E 
UMA (01) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, ORIUNDO DO CONVENIO MAPA Nº 887619/2019, 
em consonância à PROPOSTA DE Nº 003905/2019, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA 
AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - MAPA E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE 
SÃO FELIX DO ARAGUAIA-MT; Conforme especificações e quantidades descritas no Plano de 
Trabalho e Plano de Aplicação Financeira Detalhada do referido Convenio. 
  
DADOS DA EMPRESA: 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 
ENDEREÇO COMPLETO:                                                                                                                                                 
CIDADE:                                                    ESTADO:                   CEP: 
TELEFONE:                                                       E-MAIL: 
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI CÓPIA DOS EDITAIS E ANEXOS 
REFERENTES AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 
010/2020. 
 
DADOS DO RESPONSÁVEL EMPRESA OU PELA RETIRADA DO EDITAL: 
NOME: 

CPF:                                                                                  RG: 

TELEFONE:                                                                       E-MAIL: 

 
Local:___________________ , _______, de ___________________________________________ de  2020. 
 
 

________________________________________ 
Assinatura do Responsável 

 
 
 
Senhor Licitante, 
 
Visando a comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia – MT e essa 
conceituada empresa, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter a 
Comissão Permanente de Licitações e Contratos. 
 
A não remessa do recibo exime a Comissão Permanente de Licitações e Contratos, da comunicação de 
eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações 
adicionais. 
 
 

Lídia Barbosa de Brito 
Pregoeira Oficial 

Portaria 718/2019 
 



 

 

 
ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA 

CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL  

 

AVENIDA ARAGUAIA, 248 – CENTRO – SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT - CEP: 78.670-000 

EMAIL: pregaosfa@outlook.com  - FONES (66) 3522-1606 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO. 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2020 

PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2020 

 
 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL. 
TIPO: MENOR PREÇO. 

INTERESSADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT. 
AUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. 

OBJETO: “AQUISIÇÃO DE MAQUINA PESADA E UMA IMPRESSORA MULTIFUCINAL”. 
 
LICITAÇÃO: 
 
A Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, através de sua Pregoeira 
Oficial Sra. Lídia Barbosa de Brito e Equipe de Apoio torna público para conhecimento dos 
interessados que realizará licitação, na modalidade Pregão Presencial, sob o nº.  010/2020, do tipo 
“MENOR PREÇO”. O critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM. Constitui objeto da presente 
licitação a Seleção da proposta mais vantajosa objetivando AQUISIÇÃO DE MAQUINA PESADA E UMA 
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL especificado (s) no(s) Anexo(s) que acompanha(m) o presente edital 
de acordo com os ditames da Lei Federal nº. 10.520/02 Lei Federal n° 8.666/93 , Decreto Municipal 
nº 019/2013 e Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 que Institui o Estatuto 
Nacional da ME e EPP e demais leis pertinentes, instrumentos estes que são partes integrantes do 
presente instrumento convocatório/edital para todos os efeitos legais, independentemente de 
transcrição. A cópia do Edital e seus anexos estarão disponíveis aos interessados através do site 
www.saofelixdoaraguaia.mt.gov.br e e-mail: pregaosfa@outlook.com ou retirar na própria sede da 
prefeitura das 13h00min as 17h00min. Para maiores informações entrar em contato pelo tel.: 
(66)3522-1606, ramal 35, Falar no Departamento de Licitações com Lídia. 
 
IMPORTANTE: 
• Credenciamento e acolhimento dos envelopes propostas e documentação: 
08/05/2020 inicio às 09h00min até 09h30min 
• Início dos trabalhos de classificação e da Disputa de Preços: 
 Às 09h30min. 
• Referência de Tempo: 
Para todas as referências de tempo será observado o horário oficial de Brasília. 
• Impugnação/Remessa de Documentos: 
Fone: (66) 3522 – 1606 ou e-mail – pregaosfa@outlook.com ou entregar pessoalmente no 
Departamento de Licitação. 
 
A presente licitação para efeitos de julgamento será do tipo menor preço por item. 
A entrega da proposta leva a licitante a aceitar e acatar as normas contidas no presente edital. 

1– DO OBJETO 
“1.1 – A presente licitação tem por objeto: PREGAO PRESENCIAL PARA”: CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA PARA, AQUISIÇÃO DE UMA (01) PÁ CARREGADEIRA POR INTERMEDIO DA 
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO OESTE – SUDECO E CONTRAPARTIDA 
DO MUNICIPIO DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA-MT “CONVÊNIO SUDECO Nº 897235/2019 - 
PROCESSO 59800.003354/2019-51E PROPOSTA 055628/2019, E UMA (01) IMPRESSORA 
MULTIFUNCIONAL, ORIUNDO DO CONVENIO MAPA Nº 887619/2019, em consonância à 
PROPOSTA DE Nº 003905/2019, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, 
PECUARIA E ABASTECIMENTO - MAPA E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE SÃO FELIX DO 
ARAGUAIA-MT; Conforme especificações e quantidades descritas no Plano de Trabalho e Plano de 
Aplicação Financeira Detalhada do referido Convenio. 
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JUSTIFICANDO Ainda: itens fracassados no pregão presencial nº 004/2020 realizado no 
dia 30/03/2020 e Pregão Presencial nº005/2020 realizado em 31/03/2020. 

 ITEM 
Q

QUANT 
U

UNID. 
ESPECIFICAÇÕES DO 

EQUIPAMENTO E BENS 
VALOR  

UNT 
VALOR TOTAL     COD. 

TCE 
UF 
MT 

 
1 

0
1 

U
NID 

AQUISIÇÃO DE UMA PÁ 
CARREGADEIRA, MOTOR 
TURBO A DIESEL, POTENCIA 
MÍNIMA DE 133 HP, 
CAÇAMBA DE 1,8 M³, COM 
CABINE TOTALMENTE 
FECHADA EQUIPADA COM 
AR CONDICIONADO, 
CERTIFICAÇÃO ROPS/FOPS. 
FABRICAÇÃO NACIONAL, 
PESO OPERACIONAL, 
MÍNIMO: 10.089 KG. IGUAL, 
MELHOR OU SIMILAR. 

R$ 350.000,00 R$ 350.000,00 00022018 1 

 
2 

0
1 

U
NID 

AQUISIÇÃO DE 01 
IMPRESSORA 
MULTIFUNCIONAL LASER 
JET, COM AS 
CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: IMPRIME FRENTE 
E VERSO, SISTEMA DE 
IMPRESSÃO PRETO E 
BRANCO, VELOCIDADE DE 
IMPRESSÃO CARTA DE ATÉ 
40 PPM PRETO; 
VELOCIDADE DE 
IMPRESSÃO DA PRIMEIRA 
PAGINA: ATÉ 5,4 SEGUNDOS; 
EM ATÉ 12,9 SEGUNDOS 
(100V) PRETO. IGUAL, 
MELHOR OU SIMILAR. 

R$ 956,33 R$ 956,33 00025244 
 

1 

 
2 - DO LOCAL ONDE PODERÁ SER OBTIDA A PASTA DO EDITAL  

2.1 – Os interessados poderão retirar o Edital completo, na sede da Prefeitura Municipal, situada na 
Av. Araguaia, nº 248, São Félix do Araguaia – MT, no horário das 13h00min as 17h00min, ou pelo e-
mail: pregaosfa@outlook.com ou através site: www.saofelixdoaraguaia.mt.gov.br. 
 
3 – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO  
3.1 – O prazo do presente contrato é de 12 (doze) meses. 
 
3.2 – A aquisição do objeto será de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Agricultura e 
Pecuária. 
 
3.3 - O prazo para assinatura do contrato pelo licitante vencedor será de 05 (cinco) dias contados da 
data da notificação, sujeitando-se o infrator às sanções previstas na Lei n° 8.666/93. 

4 - É VEDADA A PARTICIPAÇÃO DE:  
4.1 - Empresas concordatárias ou cuja falência tenha sido declarada, que se encontrem sob concurso 
de credores ou em dissolução ou em liquidação; 
 
4.2 - Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública; 
 

4.3 - E as empresas suspensas pelo município de São Felix do Araguaia - MT, conforme Art. 87, inciso 
III, Lei nº 8.666/93. 

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO  
5.1 - A proponente deverá se apresentar para credenciamento junto a Pregoeira por um representante 
que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, 
venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-
se exibindo a carteira de identidade ou outro documento oficial com foto, das 09h00min às 09h30min 
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do dia marcado para o certame. 
 
5.2 – A documentação referente ao “Pleno atendimento aos requisitos da proposta e dos documentos 
de habilitação”, devem ser apresentados fora dos envelopes de HABILITAÇÃO E PROPOSTA. 
 
5.3 – Para o credenciamento deverão ser apresentados o Termo de Credenciamento, assinado por 
representante legal, conforme modelo constante no Anexo V deste edital e os seguintes documentos: 
 
5.3.1 – Se o representante legal, for sócio ou diretor da empresa licitante, deverá apresentar: 
a) O Estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta 
Comercial do Estado da sede da empresa, ou tratando-se de sociedade civis, o ato constitutivo 
registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
 
5.4.2 – Se procurador, deverá apresentar: 
a) Instrumento de procuração, público ou particular com firma reconhecida ou anexo V com firma 
reconhecida do qual constem poderes específicos para firmar declaração de pleno atendimento aos 
requisitos de habilitação, formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua 
interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame acompanhado do correspondente 
documento, se for o caso, que comprovem os poderes do mandante para a outorga; 
b) No Caso do representante ser nomeado para o certame por procurador com instrumento público ou 
particular de procuração, deverá ser apresentado cópia autenticada da procuração onde deverá 
constar expressamente que ele pode substabelecer os poderes que lhe foram concedidos; 
 
5.4.3 – O representante legal, procurador ou representante deverá identificar-se e apresentar 
documentos original e oficial de identificação que contenha foto; 
 
5.4.4 – Será admitido apenas um representante para cada licitante credenciado; 
5.5 – A Pregoeira poderá, no curso da sessão pública do pregão, consultar o cadastro da licitante, para 
comprovar os poderes do credenciamento e/ou procuração caso necessário; 
 
5.6 – Para exercer o direito de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatório à 
presença do licitante ou de seu representante em todas as sessões públicas referentes à licitação. 
 
5.7 – O uso de telefone celular durante a sessão de lances só poderá ser usado com a permissão da 
Pregoeira. 
 
5.8 – Ficam as empresas cientes de que somente serão admitidas na fase de lances verbais e na 
prática de todos demais atos inerentes ao certame aquelas que se encontrarem devidamente 
credenciadas nos termos do item 6.1. 
 
5.9 – No caso de envio dos envelopes, via correio ou outro meio, também deverá ser enviada a 
declaração de “pleno atendimento aos requisitos da proposta e dos documentos de habilitação” 
modelo anexo VI, fora dos envelopes de Proposta e Habilitação.  
 
5.9.1 – Não caberá responsabilidade à Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT por 
propostas recebidas após a data e horário estipulados para a abertura, por problemas de correio ou 
agente responsável pelo transporte das mesmas. 
 
5.10 – O Credenciamento, juntamente com os documentos de sua comprovação não será devolvido e 
deverão ser apresentados no início da sessão pública de Pregão, fora dos envelopes de Preços e da 
Documentação.  
 
5.11 – Tanto na Credencial como no Instrumento de Procuração (Público ou particular) deverão 
constar expressamente os poderes para formular lances, negociar preços e praticar todos os atos 
inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias. 
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5.12 – A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 ao 45 da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e respectivas alterações dadas pela Lei Complementar 
147/2014, deverá apresentar, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração 
(modelo Anexo VIII) firmada pela licitante que se enquadra como microempresa ou empresa de 
pequeno porte; 
 
5.12.1 - Certidão da Junta Comercial para comprovar o enquadramento conforme dispõe o art. 8° da 
Instrução Normativa n° 103 de 30/04/2007. 
 
5.12.2 – As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de 
R$ 360, 000,00 (trezentos e sessenta mil reais), e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e 
seiscentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 ao 45 da Lei Complementar 123, de 
14 de dezembro de 2006 e alterações e Art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, deste que 
também apresentem, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração, firmada por 
contador, de que se enquadram no limite de receita referido acima. 
 
5.13 – A licitante, cujo representante apresentar-se ao local de realização da sessão pública após a 
abertura do primeiro envelope “proposta” será considerada retardatária. Nesta hipótese admitir-se-á 
sua participação tão-somente como ouvinte. 
 

5.14 – A Incorreção nos documentos de credenciamento, não inabilitará a licitante a participar deste 
Pregão, mas impedirá o seu representante de se manifestar e de formular lances verbais. 

5.15 - A documentação poderá ser apresentada em original, por qualquer processo de cópia  por 
tabelião de notas ou por membro da Equipe de Apoio do Pregão, ou, ainda, por publicação em órgão 
de imprensa oficial. Conforme Determinação do TCE- MT, que determinou a flexibilização de 
exigências para habilitação de empresas em licitação durante enfrentamento ao coronavírus( a 
flexibilização da regra prevista no artigo 32 da Lei Federal nº 8666, assim como dos incisos I e 
II do artigo 3º da Lei Federal nº 13.726/2018, por via reflexa, e a relativização da vinculação 
dos atos praticados pela administração ao instrumento convocatório, revesti-se de caráter 
temporário durante a manutenção do estado de calamidade pública, proporcionando 
alternativas administrativas ao combate dos efeitos da pandemia COVID-19, tendo como 
finalidade precípua resguardar os cofres públicos, viabilizando maior competitividade e, 
consequentemente a obtenção da proposta mais vantajosa”). 

 

**** A empresa que não conseguir apresentar copias autenticas em cartório, será exigida a 
apresentação dos documentos originais para realizar a autenticação pela equipe de licitação, 
durante a manutenção do estado de calamidade pública, proporcionando alternativas 
administrativas ao combate dos efeitos da pandemia COVID-19, podendo ainda dar prazo 
para apresentação de documentos; 

 

6 - PROPOSTA - Envelope n° 01  
6.1 - A proposta de preço deverá ser apresentada em uma única via devidamente rubricada em todas 
as suas folhas e assinada na última, com valores expressos em real, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas, em impresso próprio da firma proponente (papel timbrado), sendo colocada em envelope 
separado da documentação de habilitação e entregue à Comissão Permanente de Licitação 
devidamente lacrado e rubricado em seu fecho, contendo obrigatoriamente, ainda, o que segue: 
 
6.1.1 – A validade da proposta, que não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da 
abertura da licitação. 
 
6.1.2 – Preço em moeda corrente do país; 
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6.1.3 – A licitante deverá incluir nos preços todas as despesas, inclusive aquelas relativas às taxas, 
aos impostos, aos encargos sociais e todas direta ou indiretamente relacionadas ao objeto desta 
licitação; 
 
6.2 - A proposta deverá apresentar os preços: 
 
6.2.1 – Unitários;  
 
6.2.3 – Global; 
 
6.3 – Sua especificação: Catalogo ou Panfleto  
 
6.3. 1 - Marca 
 

6.3. 2 – Conforme o Anexo I. 

7 - DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES   
7.1 - A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a proposta de preços e os 
documentos que a instruírem, será pública, dirigida por uma Pregoeira e realizada de acordo a Lei 
Federal n° 10.520, de 17/07/2002, e o Decreto Governamental n° 105, de 02 de abril de 2003, com 
aplicação subsidiária da Lei Federal n° 8.666/93 e Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 
suas alterações, Decreto Municipal 05/2010 e 19/2013, em conformidade com este edital e seus 
anexos, no local e horário já determinado. 
 
7.2 - No local e hora marcados, antes do início da sessão, os interessados deverão comprovar, por 
meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, conforme item 6 
deste edital. 
 
7.3 - Declarada a abertura da sessão pela Pregoeira, não mais serão admitidos novos proponentes, 
dando-se início ao recebimento dos envelopes. 
 
7.4 - Aberta a cessão, os interessados ou seus representantes apresentarão declaração dando ciência 
de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo anexo VI e entregarão os 
envelopes contendo a proposta e documentação. 
 
7.5 - Serão abertos os envelopes contendo as propostas de preços, sendo feita a sua conferência e 
posterior rubrica. 
 

7.6 - Serão abertos os envelopes contendo a documentação somente da empresa vencedora. 

8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:  
8.1 - A Pregoeira procederá á abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e classificará o 
autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado propostas em valores superiores 
em até 10% (dez por cento), relativamente, à proposta de menor preço. Não havendo pelo menos 03 
(três) ofertas nas condições definidas neste inciso, serão classificados os autores das melhores 
propostas, até o máximo de 03 (três) quaisquer que sejam os preços oferecidos. 
 
8.2 - Aos proponentes classificados conforme subitem 8.1, será dado oportunidade para nova disputa, 
por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos decrescentes. 
 
8.3 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 
penalidades constantes no item 15 deste Edital. 
 
8.4 - Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas exclusivamente pelo 
critério de menor preço por Item. 
 
8.5 - A Pregoeira examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentados pela primeira 
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classificada, conforme definido neste Edital e seus anexos, decidindo motivadamente a respeito. 
 
8.6 - Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatória pelo licitante 
que a tiver formulado. 
 
8.7 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado proponente vencedor, 
sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital e seus anexos, pela Pregoeira. 
 
8.8 - Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências editalícias, a Pregoeira 
examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que 
atenda a todas as exigências, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicando o 
equipamento definido no objeto deste Edital e seus anexos. 
 
8.9 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e 
que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pela Pregoeira e licitantes presentes, ressaltando-
se que poderá constar a assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes facultado este direito. 
 
8.10 - Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital 
e seus anexos, a proposta será desclassificada. 
 
8.11 – A Pregoeira poderá suspender os trabalhos para, em sessão privativa, analisar as Propostas de 
Preços apresentadas, desclassificando aquelas que: 

a) apresentar na planilha, preços simbólicos, de valor zero ou incompatíveis com o produto 
acrescidos dos respectivos encargos; 

b) apresentar preços ou quaisquer condições baseadas em cotações de outra licitante ou ainda, 
quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital; 

c) apresentar proposta com preços abusivos ou excessivos em desacordo com os preços 
praticados no mercado, superfaturados, ou manifestamente inexequíveis. 
 
8.12 – Consideram-se preços abusivos, para efeito desta Licitação, aqueles superiores a 10% (dez por 
cento) do valor estimado para o contrato. 
 
8.13 – Os erros de soma e/ou multiplicação, eventualmente configurados na Proposta de Preços das 
licitantes, serão corrigidos pela Pregoeira, prevalecendo o preço unitário. 
 
8.14 – A Pregoeira poderá solicitar nomeação de Comissão Especial ou de Assessoria Técnica para 
auxiliá-la na tomada de decisão. 
 
8.15 - Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, 
§2º, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de 
contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem 
aos itens 5.12, 5.12.1 e 5.12.2, deste edital. 
 
8.15.1 - Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 
microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam superiores em até 
5% (cinco por cento) à proposta de menor valor. 
 
8.15.2 - Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 
a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da Proposta de menor 
valor será convocada para apresentar, no prazo de 01 (um) minutos, nova proposta, inferior àquela 
considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame. 
b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alínea 
anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de 
classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, 
que se enquadrarem nas hipóteses dos itens 6.12 e 6.12.1 deste edital, a apresentação de nova 
proposta, no prazo previsto na alínea “a” deste item. 
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8.16 - Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfazer as exigências 
do item  
 
8.15.2 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta 
originariamente de menor valor. 
 
8.17 - O disposto nos itens 8.15 e 8.16, deste edital, não se aplicam às hipóteses em que a proposta 
de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou 
cooperativa. 
 
8.18 - Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias pela 
licitante que a tiver formulado, com base na documentação apresentada. 
 

8.19 - A critério da Pregoeira, a licitante declarada vencedora deverá formalizar perante a Prefeitura 
Municipal de São Félix do Araguaia - MT, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a 
partir do encerramento da presente sessão, nova proposta escrita, contendo os valores finais 
resultantes dos lances verbais. 

9 - HABILITAÇÃO - ENVELOPE N° 02  
9.1 - A inversão dos documentos no interior do envelope, ou a colocação da proposta de preço no 
envelope de documentos de habilitação e vice-versa, acarretará a exclusão da licitante do certame. 
 
9.2 - Todos os documentos exigidos poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de 
cópia devidamente autenticado em Cartório ou publicado em órgão de imprensa oficial, ou ainda, por 
membros da Comissão Permanente de Licitação, quando apresentados juntamente com o original. 
 
Relativos à habilitação jurídica:  
9.3.1. Cédula de Identidade e CPF do(s) sócio(s); 
 
9.3.2. Registro comercial, no caso de empresa individual; ou; 
9.3.3. Ato constitutivo e alterações subsequentes, ou contrato consolidado, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; ou Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do 
ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada dos nomes e endereços dos diretores em 
exercício. 
 

9.3.4. 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. 

9.4. Regularidade Fiscal e Trabalhista 
 
9.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);  
 
9.4.2. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa da 
União);Conjunta. 
 
9.4.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual; Unificada. 
 
9.4.4. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal; 
 
9.4.5. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 
lei. 
 

9.4.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
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9.4.7. A prova de regularidade deverá ser feita por Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos 
de Negativa;  

9.4.8. Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Certidão de que conste a existência de créditos 
não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora; ou cuja 
exigibilidade esteja suspensa por moratória, ou depósito de seu montante integral, ou reclamações e 
recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo ou concessão de 
medida liminar em mandado de segurança.  
 
9.5. Qualificação Econômico-Financeira 
9.5.1. Certidão negativa de pedido de falência e de concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, em data não superior a 90 (noventa) dias da data da abertura do certame, se outro 
prazo não constar do documento. 
 

9.5.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta; DEVIDAMENTE 
REGISTRADO NO RESPECTIVO ÓRGÃO COMERCIAL OU CIVIL CONFORME DETERMINA A 
RESOLUÇÃO DE CONSULTA N° 20/2013 DO TCE/MT MESMO PARA EMPRESAS ME'S E EPP'S. 

9.6.  Todas as licitantes (cadastradas ou não) deverão apresentar ainda a documentação 
complementar abaixo: 
 
9.6.1.  Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art. 
32, § 2o, da Lei 8.666/93 (Conforme modelo anexo IV); 
 
9.6.2.  Declaração 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. (Conforme modelo anexo IV); 
9.6.3.  Declaração da licitante, sob as penas do Art. 299 do código Penal, de que terá a 
disponibilidade, caso venha a vencer o certame, dos equipamentos/materiais a serem entregues nos 
prazos e/ou condições previstas (conforme modelo anexo VII). 

9.6.4 – O documento, quando não houver descrito no corpo a sua validade, será aceito até 90(noventa) 
dias contados da data de sua emissão. 

9.7. As microempresas e empresas de pequeno porte terão tratamento diferenciado e preferencial: 
 
9.7.1. As empresas consideradas microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), conforme 
Lei Complementar nº 123/2006 e respectivas alterações dadas pela Lei Complementar 147/2014, e 
que pretenderem beneficiar-se nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto naquela lei, 
no credenciamento, deverão declarar sua condição no sistema eletrônico através de declaração de 
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte (Anexo VIII); 
 
9.7.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, conforme exigido no Art. 43 da Lei 
Complementar n° 123/2006 e respectivas alterações dadas pela Lei Complementar 147/2014, deverão 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação da Regularidade Fiscal de que 
trata o item 9.4, mesmo que esta documentação apresente alguma restrição:  

a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 
05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da administração, 
para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 
b) A não regularização da documentação no prazo acima previsto, implicará na decadência do 
direito de contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei 8666/93, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  
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09.7.3.  As microempresas e empresas de pequeno porte que desejarem usufruir do tratamento 
diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n° 123/2006 e respectivas alterações dadas 
pela Lei Complementar 147/2014 deverão apresentar DECLARAÇÃO assinada por representante legal 
manifestando essa condição, conforme modelo constante do Anexo VIII, acompanhada de ato 
constitutivo devidamente arquivado na Junta Comercial ou Registro Civil das Pessoas Jurídicas, ou 
documento expedido pela Receita Federal, onde conste que o licitante é microempresa ou empresa de 
pequeno porte. A não apresentação dessa declaração implicará no decaimento do direito de reclamar, 
posteriormente, desse tratamento diferenciado e favorecido para o certame. 

 
10 – DA DISPONIBILIDADE DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E DO LOCAL ONDE 
PODE SER ADQUIRIDO 
10.1 – As demais especificações do objeto licitado se encontram à disposição dos interessados para 
duvidas no endereço citado no item 2.1. 

11 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
11.1 – Poderá participar do presente Pregão somente Pessoa Jurídica. 

12 – FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES  
12.1 – Os documentos de habilitação e a proposta de preço exigidos neste Edital deverão ser 
apresentados em envelopes distintos e lacrados, contendo as seguintes indicações no seu anverso: 
 
a) PARA PROPOSTA: 
Razão Social: (NÃO DEVERÁ COLOCAR O NOME FANTASIA) 
Licitação: Pregão Presencial n° 010/2020. 
Proposta de Preços - Envelope n° 01 
Licitante: .................................................................................................. 
Situado na:................................................................................................. 

b) PARA DOCUMENTACÃO: 
Razão Social: (NÃO DEVERÁ COLOCAR O NOME FANTASIA) 
Licitação: Pregão Presencial n° 010/2020. 
Documentação de Habilitação - Envelope n° 02 
Licitante: .................................................................................................... 
Situado na: ................................................................................................. 

12.2 - Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 
dispositivo deste Edital e seus anexos, a Pregoeira considerará o proponente inabilitado. 
 

12.3 - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou 
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos 
de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os BENS E EQUIPAMENTOS ser fornecidos a esta 
Prefeitura Municipal sem ônus adicionais. 

13 – DA DEFINIÇÃO ENTRE MATRIZ E FILIAL E DO LOCAL DE ENTREGA  
13.1 - A empresa proponente poderá apresentar uma única proposta. 
 
13.2 - A proposta depois de entregue é irretratável e irrenunciável. 
 
13.3 - Após a assinatura do contrato a empresa vencedora contratada deverá fornecer os VEICULOS e 
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA relacionados no anexo I, conforme solicitação da Administração, 
no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, podendo a empresa sofrer multas de acordo o item 
17. 
 
13.4 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos a que se referem ao item 11 deste Edital, 
deverão estar em nome/razão social da licitante, o número do CNPJ/MF e o endereço respectivo, 
observado que: 
I) Se a licitante for à matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
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II) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
III) Se a licitante for a matriz e o fornecimento for realizado pela filial, os documentos exigidos neste 
Edital deverão ser apresentados tanto em relação à matriz quanto à filial. 
 
13.5 - A licitante poderá apresentar os comprovantes de regularidade junto à Seguridade Social - 
CND/lNSS e junto ao FGTS centralizados junto à matriz desde que junte comprovante da centralização 
do recolhimento das contribuições, e apresente certidão em que conste o CNPJ da entidade 
centralizadora. 
 

13.6 – Os materiais deverão ser entregue na Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento 
Rural e seja dentro do Município de São Félix do Araguaia – MT, no horário das 08hmin as 11h00min 
das 13h00min as 17h00min.  

14 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E DOS RECURSOS:  
14.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão Presencial, 
através do e-mail – pregaosfa@outlook.com, ou pelo endereço: Av. Araguaia, 248 – CEP: 78.670-000 
São Felix do Araguaia - MT. 
 
14.1.1 - Caberá a Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24) horas. 
 
14.1.2 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame. 
 
14.2 - Declarado o vencedor, qualquer Licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das 
razões do recurso, ficando os demais Licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões 
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
asseguradas vista imediata dos autos. 
 
14.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante importará a decadência do direito de 
recurso e adjudicação do objeto pela Pregoeira ao vencedor. 
 
14.4 - Qualquer recurso e impugnação contra a decisão da Pregoeira, não terão efeito suspensivo. 
 
14.5 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
14.6 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Setor de 
Pregão/Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura municipal, através do telefone (0xx) 66 – 
3522 – 1606. 
 
15 - DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA  
15.1 - Se, na execução do objeto deste Projeto Básico, ficar comprovada a existência de irregularidade 
ou ocorrer inadimplemento contratual de que possa ser responsabilizada a empresa vencedora, esta, 
sem prejuízo das sanções previstas no Art. 87, Art. 88 da Lei nº 8.666/93 poderá sofrer as seguintes 
Sanções e Penalidades: 
a) Advertência por escrito; 
b) Multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso, até o 5º (quinto) dia após a 
data fixada para a execução do serviço e 1% (um por cento) ao dia de atraso, a partir do 6º (sexto) dia, 
calculada sobre o valor total da Nota de Empenho. 
c) Multa compensatória, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho pela 
rescisão unilateral da Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT, nos casos previstos nos 
incisos I a XI do Art. 78 da Lei nº 8.666/93, cujo recolhimento deverá ser efetuado no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias úteis, contados intimação feita pela Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - 
MT; 
d) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e contratar com a Prefeitura Municipal 
de São Félix do Araguaia - MT, por um período não superior a dois anos, e 
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e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a 
própria Autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o adjudicatário vencedor 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base na alínea "d". 
 
15.1.2 - As sanções previstas nas alíneas "d" e "e" do item 15.1 poderão também ser aplicadas à 
Empresa vencedora quando, em razão dos compromissos assumidos: 
a) Seu(s) representante(s) legai(is) tenha(m) sofrido condenação criminal definitiva por prática, nesta 
condição, de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou 
b) Praticar (em) ilícito (s), demonstrando não possuir idoneidade de contratar com a Administração 
Pública. 
 
15.1.3 - O termo inicial para a incidência da multa estipulada na alínea "b" do item 15.1, será a data 
fixada para o adimplemento, e o termo final, a data do efetivo pagamento. 
 
15.1.4 - O termo inicial para a incidência da multa estipulada na alínea "c" do item 15.1, será a data 
fixada para o recolhimento, e o termo final a data do efetivo pagamento. 
 
15.1.5 - As multas estabelecidas nas alíneas "b" e "c" do item 17.1 são independentes entre si e serão 
aplicadas pela Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT, não impedindo que a mesma, 
rescinda unilateralmente a Nota de Empenho. 
 
15.1.6 - A penalidade estabelecida na alínea "e" do item 15.1, é de competência exclusiva da Sra. 
Prefeita Municipal de São Félix do Araguaia - MT. 
 
15.1.7 - Não será aplicada multa, se comprovadamente, o atraso na execução deste Projeto Básico 
advir de caso fortuito ou motivo de força maior. 
 

15.1.8 - Em quaisquer dos casos previstos no item 15.1 e subitens, é assegurado à Empresa 
vencedora o direito ao contraditório e a ampla defesa. 

16 - DO PAGAMENTO, CONTROLE DE QUALIDADE E RECUSA DO(S) MATERIAIS: 
16.1 – O pagamento poderá ser sustado pela Prefeitura municipal quando os equipamentos/materiais 
ou bens não estiverem de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural. 
 
17 – DO PAGAMENTO:  
17.1 - O pagamento será efetuado através do Banco do Brasil Agência 1335-5 através de Ordem 
Bancária, até 30 (Trinta) dias após a apresentação das (s) nota(s) fiscal(is) e atesto do material 
recebido pelo fiscal do contrato ou pela Secretaria Requisitante da Prefeitura Municipal de São Félix 
do Araguaia - MT. 
18 – DA CONTRATAÇÃO:  
18.1 - As cláusulas contratuais serão estabelecidas de acordo com este instrumento e conforme 
minuta do contrato (anexo III), e com as normas da Lei Federal n° 10.520/02, Decreto 7.892/2013 e a 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
18.2 - Após a homologação da licitação, o licitante vencedor será convocado por escrito para no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, retirar e assinar e devolver o instrumento contratual, na forma da minuta 
apresentada no Anexo III, adaptado à proposta vencedora, quando for de interesse da Administração. 
19 – DAS DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
19.1 - As despesas da presente contratação correrão a conta do item orçamentário referente ao 
exercício 2020, assim definido pela Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural: 

ÓRGÃO: 10 – SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA 
UNIDADE: 02.10 – SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA 
PROJETO ATIVIDADE: 1012 – ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PEQUENO PRODUTOR 
ELEMENTOS DE DESPESAS: 44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
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COD. 696 
 
ÓRGÃO: 10 – SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA 
UNIDADE: 02.10 – SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA 
PROJETO ATIVIDADE: 2014– MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC DE AGRICULTURA 
ELEMENTOS DE DESPESAS: 44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
COD. 680 
 
 
20 – DO JULGAMENTO:  
20.1 - Será inabilitada a empresa cuja documentação não atenda as exigências do edital, inclusive, se 
consideradas inaptas e/ou inidôneas. 
 
20.2 - Para fins de julgamento será considerada a proposta que apresentar o menor preço por item, 
uma vez atendidas às condições do edital. 
 
21– DA DESCLASSIFICAÇÃO:  
21.1 - Será desclassificada do processo licitatório a proposta que: 
a) - contiver emenda, rasura, ou entrelinha, de forma a não permitir a sua compreensão. 
b) - Apresentar divergência entre a proposta e o anexo II (MODELO DE PROPOSTA E 
ESPECIFICAÇÕES). 
c) - Apresentar o prazo de validade da proposta inferior ao estabelecido no edital. 
d) - Não apresentar qualquer das declarações e/ou documentos comprobatórios exigidos. 
 
22 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  
22.1 - O presente Edital e seus anexos bem como a proposta do licitante vencedor farão parte 
integrante do Contrato, independentemente de transcrição. 
 
22.2 - É facultada a Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão 
pública. 
 
22.3 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
22.4 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pela Pregoeira. 
 
22.5 - O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, até 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial atualizado do contrato. 
 
22.6 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido desde que não haja comunicação 
do Pregoeiro em contrário. 
 
22.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos excluir-se-á (dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento). 
 
22.8 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importa 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 Pregão Presencial. 
 
22.9 - 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. 
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22.10 - A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação. 
 
22.11 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes na Lei Federal n° 10.520, 
de 17/07/2002, e o Decreto Governamental n° 105, de 02 de abril de 2003, com aplicação subsidiária 
da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações e demais legislações subsequente pertinente à matéria. 
 
22.12 - Caso algum órgão expedidor de documento exigido nesta licitação se encontre em greve, se a 
licitante não possuir documento com prazo de validade vigente, deverá apresentar o documento 
vencido, juntamente com a comprovação de que o órgão expedidor se encontra em greve através de: 
cópia de matéria e/ou reportagem em jornais ou revistas e/ou declaração do próprio órgão expedidor, 
apresentando o documento vencido 72 (setenta e duas) horas após o término da greve. 
 
22.13 - A licitante poderá obter informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento 
desta licitação, junto a este Setor de licitação de segunda a sexta-feira, horário das 13h00min às 
17h00min horas, na Av. Araguaia, nº 248, com a Pregoeira/Equipe de Apoio, ou através do telefone 
(0-xx-66) 3522 – 1606 ramal 35. 

22.14 - São partes integrantes deste Edital: 
a) ANEXO I – Termo de Referencia; 
b) ANEXO II – Modelo de Proposta; 
b) ANEXO III - Minuta do Contrato; 
c) ANEXO IV - Declaração de cumprimento à CF, Art. 7°, XXXIII e Declaração de Inexistência de Fatos 
Impeditivos Para a Habilitação; 
d) ANEXO V - Termo de Credenciamento; 
e) ANEXO VI - Declaração do cumprimento de requisito de habilitação; 
f) ANEXO VII - Declaração De Cumprimento De Entrega Dos Materiais 
g) ANEXO VIII – Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 
 

São Félix do Araguaia – MT em 23 de abril de 2020. 
 
 

GERSON ALVES DOS SANTOS 
Secretário Municipal de Agricultura 

Responsável pelo Termo de Referência. 
 
 
 

Wemes Pereira Leite 
Sec. Administração e Planejamento. 

 
 

 
Visto... Janailza Taveira Leite 
     Prefeita Municipal 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Este Edital encontra-se examinado 
aprovado por esta Assessoria Jurídica  
Em____/____/2020. 
 
 
 

Procurador Jurídico 
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ANEXO II 

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇO. 
(Papel timbrado da empresa) 

 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT. 
Equipe de Pregoeira. 
REF. Ao PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2020. 
Modalidade: PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2020 
ABERTURA: XX/XX/2020– as 09h30min. (horário de Brasília). 
 
Tendo examinado minuciosamente as normas especificas do Edital do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
019/2020 na modalidade PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2020, apresentamos nossa proposta 
comercial para Fornecimento dos materiais conforme segue abaixo. 

 

Item Quant. 
UNID. 

        Especificações do Material 
Valor  
Unit. 

Valor 
Total 

Marca 
 

01 01 UNID.  R$ R$  
       
       

V A L O R    T O T A L R$  
 
 
• Prazo de validade da proposta 60 (sessenta) dias; 
• No preço ofertado estão incluídos todos os insumos que o compõe, tais como as despesas com 
impostos, taxas, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos 
serviços descritos acima; 
• O preço proposto é de exclusiva responsabilidade da nossa empresa, não nos assistindo o 
direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto. 
• Declaramos que  não consta em nosso quadro de funcionários parentes, em até terceiro grau, entre 

servidores da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT 
 
Nome do banco: ........... Código da agência: ............... Número da conta corrente da empresa, para 
efeito de pagamento; 

 

Dados do Representante Legal para assinatura do Contrato. 

 

 

Nome.............................................. RG ................. CPF ...............Telefone de Contato ...................... 

 

____________________________________ 
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa) 

Assinatura e Carimbo.  
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ANEXO III 
MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO Nº XXX/2020 PARA AQUISIÇÃO DE 
xxxxxxxxxxx, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT E 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 

Pelo presente instrumento que entre si fazem o MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, com 
sede à Av. Araguaia nº. 248 - Centro, São Félix do Araguaia - MT - Inscrito no CNPJ sob Nº 
03.918.869/0001-08, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. JANAILZA TAVEIRA LEITE, 
brasileira, casada, Advogada, portador do RG nº 53.204.353-4 SSP/SP e CPF Nº 049.351.084/28, 
neste ato denominado CONTRATANTE, e de outro a empresa ________________________________, 
situada à ______________________________, nº ____, Bairro ___________, na cidade de 
______________________________, Estado de _______, Cep. ____________, inscrita no CNPJ nº 
______________________ e Inscrição Estadual nº ______________________, representada pelo Sr.(a) 
_____________________, portador(a) do CPF nº ________________ e RG nº ______________, denominada 
CONTRATADA, para celebrar o presente instrumento, resultado do PREGAO PRESENCIAL Nº 
010/2020, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a contratação de empresa para aquisição 
de XXXXXXXXX, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 
8.666/93 atualizada, que será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e demais 
normas regulamentares aplicáveis à espécie e às seguintes cláusulas e condições que reciprocamente 
outorgam e aceitam:  
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO SUPORTE LEGAL 
01.01 - Este CONTRATO se fundamenta nas disposições consubstanciadas pela Lei nº 8.666/93, 
com as alterações resultantes da Lei nº 8.883/94, e da Lei nº 9.648/98 e suas convalidações, pelo 
Decreto 7.892, de 2013, como também pelas convenções estabelecidas neste instrumento. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
02.01 – A presente licitação tem por objeto PREGAO PRESENCIAL PARA ”: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA, AQUISIÇÃO DE UMA (01) PÁ CARREGADEIRA POR INTERMEDIO DA 
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO OESTE – SUDECO E CONTRAPARTIDA 
DO MUNICIPIO DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA-MT “CONVÊNIO SUDECO Nº 897235/2019 - 
PROCESSO 59800.003354/2019-51E PROPOSTA 055628/2019, E UMA (01) IMPRESSORA 
MULTIFUNCIONAL, ORIUNDO DO CONVENIO MAPA Nº 887619/2019, em consonância à 
PROPOSTA DE Nº 003905/2019, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, 
PECUARIA E ABASTECIMENTO - MAPA E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE SÃO FELIX DO 
ARAGUAIA-MT; Conforme especificações e quantidades descritas no Plano de Trabalho e Plano de 
Aplicação Financeira Detalhada do referido Convenio. 
 

 ITEM QUANT 
UUNID. ESPECIFICAÇÕES DO 

EQUIPAMENTO E BENS 
VALOR 

UNT 
VALOR TOTAL  COD. TCE UF 

MT 

 
1 

01 UNID 

AQUISIÇÃO DE UMA PÁ 
CARREGADEIRA, MOTOR 
TURBO A DIESEL, POTENCIA 
MÍNIMA DE 133 HP, 
CAÇAMBA DE 1,8 M³, COM 
CABINE TOTALMENTE 
FECHADA EQUIPADA COM 
AR CONDICIONADO, 
CERTIFICAÇÃO ROPS/FOPS. 
FABRICAÇÃO NACIONAL, 
PESO OPERACIONAL, 
MÍNIMO: 10.089 KG. IGUAL, 
MELHOR OU SIMILAR. 

  00022018 1 

 
2 

01 UNID 

AQUISIÇÃO DE 01 
IMPRESSORA 
MULTIFUNCIONAL LASER 
JET, COM AS 

  00025244 
 

1 



 

 

 
ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA 

CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 

RURAL  

 

AVENIDA ARAGUAIA, 248 – CENTRO – SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT - CEP: 78.670-000 

EMAIL: pregaosfa@outlook.com  - FONES (66) 3522-1606 

 

CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: IMPRIME FRENTE 
E VERSO, SISTEMA DE 
IMPRESSÃO PRETO E 
BRANCO, VELOCIDADE DE 
IMPRESSÃO CARTA DE ATÉ 
40 PPM PRETO; 
VELOCIDADE DE 
IMPRESSÃO DA PRIMEIRA 
PAGINA: ATÉ 5,4 SEGUNDOS; 
EM ATÉ 12,9 SEGUNDOS 
(100V) PRETO. IGUAL, 
MELHOR OU SIMILAR. 

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 
03.01 - O regime de execução indireta sob a modalidade menor preço por item de acordo com a Lei nº 
8.666/93. 

CLÁUSULA QUARTA - DO FATO GERADOR CONTRATUAL 
4.01 - O presente instrumento de Contrato foi firmado em função da 10.520/2002 e Lei Nº 8.666/93 e 
suas alterações, e do Edital do Processo XXX/2020. 

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR 
05.01 - O valor global Estimado para execução do presente instrumento de Contrato é fixado em R$ --
------------(------------------------). 
05.02 - O valor aqui fixado não será reajustado. 
05.03 – Todas as despesas (tributos, contribuições sociais, e outras despesas) inerentes à execução 
do presente contrato correrão por conta da contratada. 

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
06.01 - As despesas da presente contratação correrão a conta do item orçamentário referente ao 
exercício 2018, assim definido pela Secretaria Municipal de Administração e planejamento. 
 
Órgão: 10 – Secretaria Municipal Agricultura 
Unidade: 02.10 – Secretaria Municipal Agricultura 
Projeto Atividade: 1012 – Assistência Técnica Ao Pequeno Produtor 
Elementos De Despesas: 44.90.52 – Equipamentos E Material Permanente 
Cod. 696 
 
Órgão: 10 – Secretaria Municipal Agricultura 
Unidade: 02.10 – Secretaria Municipal Agricultura 
Projeto Atividade: 2014– Manutenção E Encargos Da Sec De Agricultura 
Elementos De Despesas: 44.90.52 – Equipamentos E Material Permanente 
Cod. 680 

Cod. 696CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO 
07.01 - O prazo de execução do presente Contrato é fixado em 12 (doze) meses, contados a partir de 
xx/xx/2020, prorrogável por igual período ou pelo tempo em que as partes se ajustarem, se houver 
necessidade, nos termos do Artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO 
08.01 – O pagamento será efetuado em uma única parcela, de acordo com a solicitação da Secretaria 
Municipal de Agricultura  e Desenvolvimento Rural. 
08.02 – O pagamento será realizado em até 30(trinta) dias úteis a partir da apresentação das notas 
fiscais, requisições e relatório do fiscal de contrato. 
08.03 – Serão efetuados descontos legais a título de ISSQN, INSS, IRRF, que serão destacados quando 
da emissão do documento fiscal, quando for o caso. 
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CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
09.01 – À CONTRATADA assiste suspender, eventual ou definitivamente, os serviços no caso de 
descumprimento do pagamento deste Contrato, quando a inadimplência ultrapassar 60 (sessenta) 
dias; 
09.02 - Executar todos os serviços, objeto de contrato, de acordo com a sua proposta de preço, 
independentemente de sua transcrição, sob as penas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores; 
09.03 – Responsabilizar-se pela correção imediata dos problemas porventura ocorridos por falhas 
provocadas na execução do objeto do presente termo; 
09.04 - A CONTRATADA é o único responsável em qualquer caso, por danos e prejuízos que 
eventualmente possam causar a terceiros, em decorrência da execução do objeto deste contrato, sem 
qualquer responsabilidade ou ônus para a Prefeitura municipal, pelo ressarcimento e indenização 
devidos; 
09.05 – A CONTRATADA fornecerá o objeto deste contrato de acordo os itens especificados na 
clausula segunda desta minuta, assim como no Anexo I do edital do processo Nº 019/2020. 
09.06 – A CONTRATADA se obriga efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local 
indicados pela Administração, em restrita observância das especificações do Edital e da proposta, 
acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, 
modelo, tipo, procedência e prazo de garantia e validade; 
09.07 - 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 nº 8.078, de 1990); 
09.07.1 - Este dever implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, 
remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo fixado no Termo de Referência, o produto 
com avarias ou defeitos; 
09.08 - Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da 
presente licitação; 
09.09 - Comunicar à Administração, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a 
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação; 
09.10 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
09.11 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições 
autorizadas no Termo de Referência ou no contrato; 
09.12 - Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras 
que incidam ou venham a incidir na execução do contrato; 
09.13 – Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
resultantes da execução deste contrato; 
09.14 – Entregar os materiais na conformidade do estabelecido no Anexo I do Edital em referência, 
livres de qualquer ônus, como despesas de fretes, impostos, seguros e todas as demais despesas 
necessárias; 
09.15 - Dar plena garantia sobre a qualidade dos equipamentos adquirido por no mínimo 12 (doze) 
meses sem limites de quilometragem ou horas, imputando-lhe os ônus decorrentes da cobertura dos 
prejuízos pela entrega do mesmo em desconformidade com o especificado no Edital, caso não seja 
possível à troca, tudo a encargo da CONTRATADA; 
09.16 - Nesse período, o fornecedor estará obrigado a reparar ou substituir os equipamentos e peças 
defeituosas, às suas expensas, responsabilizando-se por todos os custos decorrentes, assegurando 
assistência técnica de boa qualidade durante o período de garantia oferecido em sua proposta; 
09.17 – Proceder à entrega dos materiais num prazo máximo de 60(sessenta) dias corridos, contados 
do recebimento da Nota de Empenho; 
09.18 – Cumprir rigorosamente todas as especificações contidas no Edital e na Proposta apresentada. 
09.19 – Comunicar a Secretaria Municipal de Obras Viação e Serviços urbanos e Desenvolvimento 
Rural, no prazo de 08 (oito) dias que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos que 
impossibilitem o seu cumprimento. 
09.20 – No ato da entrega a empresa vencedora poderá ter um preposto que responda pela mesma, 
para acompanhar a conferência e recebimento dos materiais. 
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09.21 – Sendo de sua responsabilidade pelo transporte apropriado dos materiais, assumindo a 
responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação desta licitação. 
09.22 – Entregar os materiais adjudicados no prazo estipulado neste Termo, no local designado, 
acompanhado da Nota Fiscal e Termo de Garantia de Fornecedor com especificação e quantidade 
rigorosamente idênticas ao discriminado no Termo de Referência, Edital e Nota de Empenho, endereço 
do fabricante, do Fornecedor com o telefone do serviço de atendimento para eventual assistência 
técnica durante o prazo de garantia. 
09.23 – Substituir, às suas expensas, no prazo de 20 (vinte) dias corridos, improrrogáveis, após 
notificação formal, os materiais entregues, que esteja em desacordo com as especificações constante 
do Termo Referência e edital e seus anexos com respectiva proposta, ou não aprovados pela Secretaria 
Municipal de Obras Viação e Serviços urbanos e Desenvolvimento Rural, em parecer devidamente 
fundamentado, ou ainda que apresente vício de qualidade. 
09.24 – Providenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do objeto 
contratado, devendo estar incluídas no preço proposto todas as despesas com materiais, insumos, 
mão-de-obra, fretes, embalagens, seguros, impostos, taxas, tarifas, encargos sociais e trabalhistas e 
demais despesas necessárias à perfeita entrega do objeto. 
09.25 – O contratado fica obrigado a conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da 
empresa, referentes ao objeto contratado, para os servidores do órgão ou entidade pública concedente 
e dos órgãos de controle interno e externo. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
10.01 - A CONTRATANTE se obriga a cumprir fielmente o disposto nas Cláusulas quinta e oitava 
deste Contrato; 
10.02 – A CONTRATANTE nomeará através de Portaria, profissional devidamente instruído, com a 
finalidade de acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contrato, onde o mesmo poderá relatar 
ao gestor as infrações cometidas pela Contratada, bem como o andamento do mesmo, emitindo 
relatório e atesto em faturas ou notas fiscais com a finalidade de manter a regularidade da execução 
do objeto do presente contrato, podendo não aceitar os materiais que estejam em desacordo com o 
especificado, correndo as despesas oriundas destes serviços por conta da CONTRATADA; 
10.03 – Efetuar os pagamentos devidos pelo material fornecido de acordo com disposições do presente 
contrato. 
10.04 - Denunciar as infrações cometidas pelo CONTRATADO e aplicar-lhe as penalidades cabíveis 
nos termos da LEI Nº 8.666/93. 
10.05 - Fiscalizar a execução do objeto deste contrato, intervir ou interromper conforme previstos na 
Lei nº 8.666/93.  
10.06 – Dar publicidade do extrato de contrato nos meios de comunicações, tais como: Diário Oficial 
da União, Diário Oficial do Estado, Diário Oficiais dos Municípios – AMM, na forma da lei; 
10.07 - Designar, por ato administrativo, Fiscal de contrato para acompanhar a execução das 
entregas dos materiais; 
10.08 - Aceitar ou recusar os motivos alegados pela Empresa para configurar casos fortuitos ou de 
força maior, dando por escrito, as razões de sua eventual aceitação ou recusa, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias consecutivos, contados do recebimento dos documentos de comprovação. 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA 
10.1 - Caberá á contratada realizar o objeto do contrato de acordo com a legislação vigente e normas 
internas desta Prefeitura (CONTRATATANTE), ficando a seu cargo todos os ônus e encargos 
decorrentes da execução do deste contrato, a mesma terá de cumprir as clausulas contratuais, sob 
pena para a contratada das penalidades prevista no futuro contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
11.01 - A rescisão do presente instrumento de Contrato poderá ocorrer nos casos previstos nos 
Artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 
11.02 - À parte que desejar a rescisão, deverá comunicar à outra no prazo mínimo de 10 (dez) dias, 
com justificativa fundamentada, sob pena de indenização de 20% (vinte por cento) do valor do 
presente Contrato; 
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11.03 - No caso de rescisão unilateral por culpa da CONTRATADA, por falha ou inexecução do seu 
objeto, a CONTRATANTE, não se obriga nenhum pagamento indenizatório, observando-se o disposto 
no artigo 80 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 
§ 1º - A rescisão do presente Contrato poderá ocorrer de forma: 

a) Amigável – por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que 
haja conveniência técnica ou administrativa para a CONTRATANTE; 

b) Administrativa – por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos 
incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei nº 8.666/93; 

c) Judicial – nos termos da legislação processual; 
11.04 - A Contratada reconhece os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa 
prevista no Artigo 77 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
12.01 - O presente Contrato poderá ser alterado de acordo com o art. 65 da Lei nº 8.666/93, com as 
devidas justificativas conforme a seguir: 

I. - Unilateralmente pela Administração nos seguintes casos: 
a) Quando houver modificação do objeto ou das suas especificações, para melhor 

adequação técnica aos seus objetivos; 
b) Quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo 

ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 
II. - Por acordo das partes: 

a) Quando necessária à modificação da forma de pagamento, por imposição de 
circunstâncias superveniente mantida o valor inicial atualizado, vedada a antecipação 
do pagamento com relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente 
contra prestação dos serviços; 
b) para restabelecer a relação que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do 

contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou 
fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, 
na hipótese de sobreviverem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força 
maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e 
extracontratual. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 8.6.94) 
III. - Outros casos previstos na Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS SANÇÕES E PENALIDADES 
13.01 - Se, na execução do objeto deste Projeto Básico, ficar comprovada a existência de 
irregularidade ou ocorrer inadimplemento contratual de que possa ser responsabilizada a empresa 
vencedora, esta, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 87, Art. 88 da Lei nº 8.666/93 poderá 
sofrer as seguintes Sanções e Penalidades: 

a) Advertência por escrito; 
b) Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o 5º (quinto) dia após a data 
fixada para a execução do serviço e 1% (um por cento) ao dia de atraso, a partir do 6º (sexto) 
dia, calculada sobre o valor total da Nota de Empenho. 
c) Multa compensatória, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho 
pela rescisão unilateral da Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT, nos casos 
previstos nos incisos I a XI do Art. 78 da Lei nº 8.666/93, cujo recolhimento deverá ser 
efetuado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados intimação feita pela Prefeitura 
Municipal de São Félix do Araguaia - MT; 
d) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e contratar com a Prefeitura 
Municipal de São Félix do Araguaia - MT, por um período não superior a dois anos, e 
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, 
perante a própria Autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
adjudicatário vencedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 
prazo da sanção aplicada com base na alínea "d". 

13.02 - As sanções previstas nas alíneas "d" e "e" do item 13.01 poderão também ser aplicadas à 
Empresa vencedora quando, em razão dos compromissos assumidos: 
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a) Seu(s) representante(s) legai(is) tenha(m) sofrido condenação criminal definitiva por prática, 
nesta condição, de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou 
b) Praticar (em) ilícito(s), demonstrando não possuir idoneidade de contratar com a 
Administração Pública. 

13.03 - O termo inicial para a incidência da multa estipulada na alínea "b" do item 13.01, será a data 
fixada para o adimplemento, e o termo final, a data do efetivo pagamento. 
13.04 - O termo inicial para a incidência da multa estipulada na alínea "c" do item 13.01, será a data 
fixada para o recolhimento, e o termo final a data do efetivo pagamento. 
13.05 - As multas estabelecidas nas alíneas "b" e "c" do item 13.01 são independentes entre si e serão 
aplicadas pela Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT, não impedindo que a mesma, 
rescinda unilateralmente a Nota de Empenho. 
13.06 - A penalidade estabelecida na alínea "e" do item 13.01, é de competência exclusiva da Sra. 
Prefeita Municipal de São Félix do Araguaia - MT. 
13.07 - Não será aplicada multa, se comprovadamente, o atraso na execução dos serviços advir de 
caso fortuito ou motivo de força maior. 
13.08 - Em quaisquer dos casos previstos no item 13.01 e subitens, é assegurado à Empresa 
vencedora o direito ao contraditório e a ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO FÔRO 
14.01 - As partes elegem o Foro da Comarca de São Félix do Araguaia - MT, para dirimir os litígios 
decorrentes da execução deste instrumento de Contrato, excluindo-se qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja; 
14.02 - E por estarem devidamente acordados, declara, as partes CONTRATANTES aceitar as 
disposições estabelecidas neste instrumento, sujeitando-se às normas contidas na Lei nº 8.666/93, 
bem como às demais normas complementares e assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas idôneas e civilmente capazes. 

 
São Félix do Araguaia - MT, _____ de ___________ de 2020. 

 
 

____________________________ 
JANAILZA TAVEIRA LEITE 

PREFEITA MUNICIPAL 
CONTRATENTE 

 

___________________________ 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 

CONTRATADA 
 
 
 

 
TESTEMUNHAS: 
 
NOME:__________________________________________ 
RG nº:___________________________________________ 
CPF nº:__________________________________________ 
Assinatura:_____________________________________ 

NOME:______________________________________ 
RG nº:_______________________________________ 
CPF nº:______________________________________ 
Assinatura:_________________________________ 

 

A presente minuta foi analisada e aprovada pelo Procurador Jurídico da Administração 
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ANEXO IV 
 

Modelo da Declaração (Empregador Pessoa Jurídica) 
(Papel timbrado da empresa) 

 
Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2020. 
PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2020. 

 
_____________Nome da Empresa _______________________________, CNPJ/MF Nº. _________________ - 
Inscrição Estadual Nº. _________________, sediada na 
________________________________________________________, nº. ________, Bairro 
_______________________________________________________, CEP _____________, Município/Estado 
__________________________________, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao 
solicitado no Edital da licitação, modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2020, DECLARA, sob as 
penas da lei, que: 
 
• Declara estar ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos impeditivos da 

habilitação, na forma do art. 32, § 2º, da Lei 8.666/93; 
 
• Declara que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos, nos termos do inciso XXXIII 
do art. 7º da Constituição Federal e Inciso V, art. 27, da Lei 8.666/93, com redação determinada 
pela Lei nº. 9.854/1999; e, 

 
• Declara que não possui em seu quadro de pessoal servidor ou dirigente de Órgão do Município de 

São Felix do Araguaia /MT, consoante dispõe o inciso III do art. 9° da Lei 8.666/93. 
 
 

 
São Felix do Araguaia/MT, ____ de _____________ de 2020. 

 
 
 

____________________________________________ 
Assinatura do representante legal sob carimbo 

RG: 
CPF/MF: 

CNPJ/MF da empresa 
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ANEXO V 

 
TERMO DE CREDENCIAMENTO DO REPRESENTANTE LEGAL 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 
 
 
Local e data 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT. 
Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO 019/2020. 
PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2020 
 
Prezados Senhores, 
 
Em cumprimento aos ditames editalícios, credenciamos junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
FÉLIX DO ARAGUAIA-MT, o Sr (a). ____________________________________________, Carteira de 
Identidade nº _______________________, Órgão Expedidor _______, CPF nº ________________________, ao 
qual outorgamos os mais amplos poderes, inclusive, efetuar lances, interpor recursos, quando 
cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar o demais ato no presente 
processo licitatório. 
 
ATENCIOSAMENTE, 
 
 

_________________________________________________ 
FIRMA LICITANTE / CNPJ 

 
 
 
 

_________________________________________________ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO VI 
 
 
 

(FORA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA JUNTO COM O CREDENCIAMENTO) 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA PROPOSTA E DOS 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT. 
Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2020. 
PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2020. 
 
 
A empresa....., estabelecida.......inscrita no CNPJ sob o nº .......declara, sob as penas da Lei, conhecer 
e aceitar as condições constantes deste Edital e seus anexos, e que atendemos plenamente aos 
requisitos necessários para habilitação e proposta e declaramos que cumpre plenamente os requisitos 
de habilitação, nos termos do art 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520, de 17/07/2002. 
 
 
 
 
 
 

_________________________ , ________ de __________________ de 2020. 
 
 
 
 
 
 

 
_______________________________ 

Assinatura e Carimbo.  
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ANEXO VII 
 
 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT. 
Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2020. 
PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2020. 
 
 

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS/ MATERIAIS 

 
 
 
A........................................................................(razão social da empresa), inscrita No CNPJ 
Nº......................., localizada à ................................................................, DECLARA, que cumprirá os 
prazos de entrega dos materiais, conforme solicitado Pelo Convenio, Plano  de Trabalho e Edital de 
Pregão Presencial n.º xx/2020. 
 
 
 
 

São Félix do Araguaia - MT, xx de xxxxxxxxx de 2020. 
 
 
 
 

 
 
 

_______________________________ 
Assinatura e Carimbo.  
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ANEXO VIII 
 

 
 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT. 
Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2020. 
PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2020 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO 
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS 

DA LEI COMPLEMENTAR Nº123/2006 
 
 
 
 
 

A empresa ...........inscrita no CNPJ nº .....estabelecida na........DECLARA, para os fins do disposto na 
Lei Complementar nº. 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que 
esta Empresa, na presente data, enquadra-se como: 
 
(  ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006; 
 
(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 
14/12/2006. 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
Assinatura 
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ANEXO IX 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS 
 

 
 
 
A Empresa..................., por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado 
no Edital de Pregão Presencial nº 010/2020, da Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia, Estado 
de Mato Grosso, DECLARA, que não possui em seu quadro de sócios, Servidores Públicos Municipais, 
lotados no Município de São Félix do Araguaia (inciso III, do art 9º da Lei 8666/93). 
 
 
Local e Data 
 

 
 

(a) ____________________________________________ 
NOME 

Nº DO CNPJ: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


