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EDITAL DE PREGÃO No 019/2020 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

(PROCESSO No 037/2020-PMSFA) 

         Regido pela Lei nº. 10.520/200 2, Decreto nº. 019/2013. Subsidiariamente, pela Lei 
8.666/1993.  

SESSÃO PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO, RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DA DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO.  

O Credenciamento será realizado das 08h30mim até as 09h00min do dia 23 de julho de 
2020(quinta-feira). “A Sessão terá início às 09h00min, (horário de expediente da 
Prefeitura/horário de Brasília) na mesma data e local”.  

Local: Prefeitura Municipal de São Felix do Araguaia - MT, Estado de Mato Grosso – Situada à 
Avenida Araguaia nº248, Centro – São Felix do Araguaia - MT – CEP. 78.670.000. Pregoeira: 
LÍDIA BARBOSA DE BRITO. LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO SRP Nº. 019/2020.  

1. PREÂMBULO 

1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA - (MT), através de sua PREGOEIRA, 
designado pela Portaria no 718/2020 de 14/10/2020, torna público, para conhecimento de todos 
os interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE 
PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO a critério de Julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito 
neste edital e seus anexos, de conformidade com as Leis 10.520/2002, 8.666/93 e Decreto 
Municipal nº019/2013.  

1.2. Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação definidos no 
objeto deste Edital e seus Anexos deverão ser entregues a Pregoeira até as 09h00min do dia 
23/07/2020, na Sala de Pregões da Prefeitura Municipal de São Felix do Araguaia - MT, – 
situada à Avenida Araguaia nº 248 Centro – São Felix do Araguaia  – MT, CEP. 78.670-000.  

2. DO OBJETO 

2.1. O presente Pregão Presencial tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual 
AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO CM-30, EMULSÃO ASFALTICA RR-2C, EMULSÃO ASFALTICA RL-1C, BRITA 
COMERCIAL - 1, LASTRO DE BRITA – 0, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, MEIO FIO DE 
CONCRETO - MFC 01 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS, conforme 
especificações e quantidades discriminadas no Anexo I - Formulário Padrão de Proposta/Termo 
de Referência deste edital.  

 
2.1.2 DO EDITAL DE LICITAÇÃO, ACESSO A INFORMAÇÕES E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL.  
 
2.2. O Edital completo está à disposição dos interessados, na sede da Prefeitura Municipal de 
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT - podendo ser retirado pessoalmente, ou, por telefone (66) – 3522 
-1606 ramal 35, no horário das 13h00min às 17h00min, através do e-mail: pregaosfa@outlook.com 
ou através do site http://www.saofelixdoaraguaia.mt.gov.br/. 
 
2.3. No ato da retirada do "Edital de Licitação", deverá os interessados verificar seu 
conteúdo, não sendo admitidas reclamações posteriores sobre eventuais omissões.  
 
2.4. Informações relativas a presente licitação deverão ser esclarecidas pela Pregoeira, o 
qual será auxiliado pela Comissão de Apoio.  
 
2.5. Eventuais impugnações ao edital deverão ser dirigidas a pregoeira e protocolizadas nos 
dias úteis, das 08h00min às 11h00min e das 14h00min às 17h00min horas, no Departamento de 
Licitações, em até 2 (dois) dias úteis antes da data da abertura da sessão do pregão, 
conforme legislação vigente. Ou se preferir encaminhada via e-mail pregãosfa@outlook.com 
diretamente a Pregoeira Oficial, 
 
2.6.1. Caberá a Pregoeira, com o auxílio da Comissão de Apoio, decidir sobre a impugnação no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas. devidamente instruídas (assinatura, endereço, razão 
social e telefone para contato) 
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2.6.2. No ato de apresentação da impugnação, é obrigatória a apresentação de CPF ou RG, em se 
tratando de pessoa física, e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por documento 
original ou cópia autenticada).  
(assinatura, endereço, razão social e telefone para contato) 
 
2.6.3. Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do edital capaz de afetar a 
formulação das propostas, será designada nova data para a realização da sessão pública do 
Pregão. 
 

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. Só poderão participar as empresas que atenderem a todas as exigências constantes deste 
Edital e seus Anexos, correndo por sua conta todos os custos decorrentes da elaboração e 
apresentação de suas propostas, não sendo devida nenhuma indenização às licitantes pela 
realização de tais atos.  
 
3.2. Serão conferidos todos os documentos, no ato da abertura do envelope nº 2 (envelope de 
documentos de habilitação)  
 
3.3. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas em quaisquer 
das hipóteses a seguir elencadas:  
 
a) que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação;  
 
b) que em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, seja 
controladora, coligada ou subsidiária entre si.  
 
c) que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com suspensão por 
órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou 
Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial ou, conforme o caso, pelo 
órgão em que praticou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição;  
 

DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1. No início da sessão, cada empresa licitante poderá credenciar apenas um representante, o 
qual deverá identificar-se junto a Pregoeira, quando solicitado, 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. (cópia do RG e CPF ou outro equivalente) 
 
4.2 Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o credenciamento 
através de outorga por instrumento público ou particular, neste ultimo 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, bem como demais atos pertinentes ao certame.  
 
4.3 Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, 
deverá apresentar cópia autenticada do ato de constituição da empresa ou ato de investidura 
que habilitem o representante, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos 
e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. (cópia do RG e CPF ou outro 
equivalente) 
 
4.4 Em se tratando de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, a comprovação 
desta condição será efetuada mediante certidão, expedida pela Junta Comercial e deverá 
ocorrer quando do credenciamento, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar 
n.º 123/2006. 
 
4.5 Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues separadamente dos 
envelopes de números 01 e 02; sendo: anexo II e V, cópia do Contrato Social e Procuração 
quando não for proprietário da Empresa.  
 
4.5.1. O Anexo II em nenhuma hipótese substitui a procuração no caso da empresa se fazer 
representar por procurador.  
 
4.6 Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante. 
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 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 manifestar-se 
na apresentação de lances verbais e demais fases do procedimento licitatório.  
 

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), em conformidade com 
este Edital e seus Anexos, no local e horário determinados no item 1.2.  
 
5.2. Declarada aberta à sessão pela Pregoeira, o(s) representantes(s) da(s) licitante(s) 
apresentará (ão) declaração dando ciência de que cumpre(m) plenamente os requisitos de 
habilitação (Anexo V) e 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. O envelope da Proposta de Preços deverá ser apresentado fechado, contendo em seu 
exterior as seguintes informações: 
 
ENVELOPE 1 
PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA - MT 
PREGÃO Nº 019/2020 
REGISTRO DE PREÇOS 
RAZÃO SOCIAL E Nº DO CNPJ DO LICITANTE 
EMAIL: 
5.4. O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser apresentado fechado, contendo em seu 
exterior as seguintes informações:  
 
ENVELOPE 2  
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA - MT  
PREGÃO Nº 019/2020  
REGISTRO DE PREÇOS  
RAZÃO SOCIAL E Nº DO CNPJ DO LICITANTE  
EMAIL: 
 
5.5. Inicialmente, será aberto o Envelope 1 - Proposta de Preços - e, após, o Envelope 2- 
Documentos de Habilitação.  
 
6. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
6.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em uma via datilografada ou impressa, 
preferencialmente no Formulário Padrão de Proposta/Termo de Referência (ANEXO I), redigida 
com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, sem 
alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas devidamente datadas e assinadas na última folha 
e rubricadas nas demais pelo representante legal da licitante.  
 
6.2. Na Proposta de Preços deverão constar:  
 
6.2.1. razão social da licitante, no do CNPJ/MF, endereço completo, telefone, fax para 
contato e, se possível, endereço eletrônico (e-mail), no da conta corrente, agência e 
respectivo Banco;  
 
6.2.2. prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a 
contar da data de sua apresentação;  
 
6.2.3. uma única cotação, com preços unitários e totais por item, em moeda corrente nacional, 
expressos em algarismos e por extenso, sem previsão inflacionária. Em caso de divergência 
entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros, e entre os valores 
expressos em algarismo e por extenso, será considerado este último; 
 
6.3. Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: 
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos 
sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, frete, lucro e outros necessários ao cumprimento 
integral do objeto deste Edital e seus Anexos.  
 
6.3.1. O preço ofertado permanecerá fixo, salvo realinhamento de preço conforme art. 65 da 
Lei 8.666/93, bem como não sofrerá reajuste no período de sua vigência, salvo em decorrência 
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de aumento autorizado pelo Governo Federal, hipótese em que será aplicado ao preço global, 
constante do contrato, o respectivo índice de majoração.  
 
6.4. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou 
incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar 
preço inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como inclusos nos preços, 
não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os produtos 
serem fornecidos sem ônus adicionais.  
 
6.5. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.  
 
6.6. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências do 
presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos 
capazes de dificultar o julgamento.  
 
6.7. Deverá ser apresentada proposta específica para cada item, de forma individualizada, a 
que se refere à proposta.  
 
7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
7.1. No julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço por 
item, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e os 
parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos neste edital.  
 
7.2. Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, 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;  
 
7.3. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente 
de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.  
 
7.4. Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no item 7.2, poderão os 
autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos lances verbais e 
sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos;  
 
7.5. A pregoeira convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, 
a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os 
demais, em ordem decrescente de valor. 
 
7.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará a 
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado 
pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.  
 
7.7. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente 
às penalidades.  
 
7.8. Casos não se realizem lances verbais serão verificados a conformidade entre a proposta 
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.  
 
7.9. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, a Pregoeira examinará 
a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente 
a respeito.  
 
7.10. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas 
condições habilitatórias.  
 
7.11. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.  
 
7.12. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências 
habilitatórias, a pregoeira examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade 
e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, 
até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado 
vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.  
 
7.13. Nas situações previstas nos subitens 7.8, 7.9 e 7.12, a Pregoeira poderá negociar 
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.  
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7.14. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes, devendo a mesma, ao final, ser assinada pela Pregoeira e os licitantes presentes, 
ressaltando-se que poderá constar a assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes facultado esse 
direito.  

8. DA HABILITAÇÃO 

8.1 As empresas deverão apresentar no Envelope nº 02 os seguintes documentos de habilitação, 
em plena validade:  

8.1.1- Habilitação jurídica:  

a) Cédula de identidade e CPF do sócio administrador;  

b) Registro comercial, no caso de empresa individual;  

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhados dos documentos de 
eleição de seus administradores;  

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

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresas 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;  

8.1.2 - Regularidade Fiscal:  

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  

b) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS – CRF 
emitido pela Caixa Econômica Federal; 

c) Certidão Negativa de Débito Municipal, expedida pela fazenda do domicilio da licitante;  

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, específica para participar de licitações, 
onde a mesma poderá ser retirada no site: www.sefaz.mt.gov.br, ou expedida pela Agência 
Fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda do respectivo domicílio tributário; ou 
Unificada; 

e) Prova de regularidade com a Fazenda Federal feita por meio da apresentação da Certidão 
Conjunta Negativa de Tributos Federais, Contribuições Previdenciárias e Quanto à Dívida Ativa 
da União; 

f) Prova de Inexistência de Débitos Inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação da Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
 
g) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do 
Art. 32, § 2o, da Lei 8.666/93 (conforme modelo anexo IV);  
 
h) 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 VI); 
 
i) Declaração fornecido por pessoa jurídica de direito publico ou privado, comprovando ter o 
licitante fornecido de forma satisfatória produtos similares e compatíveis ao objeto desta 
licitação. (conforme modelo Anexo III).  
 

� A prova de regularidade poderá ser feita também por meio de Certidão Positiva com 
Efeitos de Negativa; 

 
� 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 
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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. 

 
8.2 - Relativos à Qualificação Econômico-Financeira 
 
a)  - Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica; 
 
8.2.3 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 
Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente 
anteriores à data de apresentação das propostas. 
 
8.3 - Qualificação Técnica 
 
8.3.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com o 
objeto desta licitação, através de declaração ou atestados fornecidos por pessoas jurídicas 
de direito Público ou Privado. 
 
8.4 Das Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP.  
 
8.4.1. As ME e EPP deverão apresentar toda documentação exigida neste edital, incluindo a 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.  
 
a) Em se tratando de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, a comprovação desta 
condição será efetuada mediante certidão, expedida pela Junta Comercial e deverá ocorrer 
quando do credenciamento, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar n.º 
123/2006.  
 
b) 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 vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, quando solicitado pela parte 
durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração, 
para regularização da documentação.  
 
c) A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei 8.666/93 sendo facultado à 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
assinatura do contrato ou revogar a Licitação.  
 
d) Na licitação será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para 
as microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em 
que as propostas apresentadas sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao melhor 
preço, procedendo-se, em seguida, conforme o disposto no art. 44 e incisos da Lei 
Complementar 123/2006.  
 
8.4. A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país deverá apresentar, também, o 
decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.  
 
8.5. Os documentos necessários à habilitação se forem cópias deverão ser apresentadas 
autenticadas por cartório competente.  
 
8.6. A Comissão só autenticará documentos com apresentação do original, limitando para esse 
ato qualquer outro tipo de cópia.  
 
8.7. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documento em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.  
 
8.8. 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.  
 
9. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 
9.1 - Conforme previsto no Art. 12 do Dec. nº 3.555/00, até o 2º dia útil antes da data 
fixada para recebimento das propostas, ou seja, até às 17h00min do dia 21/07/2020, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 
pregão, devendo fazê-lo por escrito, dirigidas a Pregoeira, o qual deverá ser protocolado no 
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Setor de Licitações, sito a Avenida Araguaia nº 248, Centro, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, em 
dias úteis no horário das 13h00min às 17h00min. 
 
9.1.1. Serão aceitas petições encaminhadas por e-mail: pregaosfa@outlook.com), por fax, desde 
que cheguem até o Setor de Licitações ou pessoalmente na sala de licitações.  
 
9.1.2 - As petições deverão estar instruídas com a razão social, endereço, assinatura, 
telefone para contato e ainda, número do processo e do Pregão ao qual se referem. 
 
9.2 - Caberá a pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 24h (vinte e quatro) horas. 
 
9.3 - A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o 
retardamento de execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7 da Lei nº 10.520/2002 
e legislação vigente. 
 
9.4 - Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em 
que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
3.5 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designado nova data para a 
realização do certame. 
 

10. DOS RECURSOS 
 

10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias 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 assegurada vista imediata dos autos.  
 
10.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 
direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pela Pregoeira ao vencedor.  
 
10.3. O recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo.  
 
10.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  
 
10.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da 
licitação ao licitante vencedor.  
 
10.6. Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sede do 
órgão Prefeitura Municipal de São Felix do Araguaia - MT.  
 
11. DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
11.1 O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contado a partir da 
data da publicação da respectiva Ata.  
 
11.2. O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas 
em Leis.  
 

12. DAS CONTRATAÇÕES 
 
12.1. No momento da Contratação os valores constantes no Registro de Preços, poderão sofrer 
alterações de acordo com as variações do mercado expedidas por Órgãos oficiais.  
 
12.2. Os fornecedores de materiais incluídos na ata de registro de preços estarão obrigados a 
celebrar os contratos que poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos 
respectivos anexos e na própria Ata.  
 
12.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações 
que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a 
legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência 
de contratação em igualdade de condições.  
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12.4. Quando da necessidade de contratação, as Secretarias Municipais, por intermédio do 
gestor do contrato, consultará os quantitativos a que este ainda se encontra obrigado e dos 
preços registrados.  
 
12.5. Com as informações o gestor convocará o fornecedor indicado, celebrando o contrato ou 
instrumento equivalente.  
 
12.6. Para instruir a formalização dos contratos ou instrumento equivalente, o fornecedor do 
bem deverá providenciar e encaminhar ao órgão contratante, no prazo de 03 (três) dias úteis a 
partir da data da convocação, certidões negativas de débitos para com o Sistema de Seguridade 
Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).  
 
12.7. Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do cadastro 
estiverem dentro do prazo de validade, o fornecedor ficará dispensado da apresentação das 
mesmas.  
 
12.8. O fornecedor do bem deverá no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da 
convocação, comparecer ao órgão contratante para assinar o termo de contrato ou retirar 
instrumento equivalente.  
 
13. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO. 
 
13.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue no prazo de 10 dias uteis, a partir da 
autorização de fornecimento, conforme as condições estabelecidas deste edital.  
 
13.2. A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita nos locais indicados no momento da 
contratação, correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, 
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.  
 

14. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
14.1. Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o 
nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido do servidor do 
Contratante responsável pelo recebimento.  
 
14.2. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:  
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  
 
b) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação 
da Administração, no prazo máximo de 05 dias, contados da notificação por escrito, mantida o 
preço inicialmente contratado;  

c) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação 
ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  

d) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação 
do Contratante, no prazo máximo de 05 dias, contados da notificação por escrito, mantidos o 
preço inicialmente contratado.  

14.3. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 10 dias úteis, contado da 
data de entrega do (s) bem (ns) uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das 
especificações contratadas.  

15. DA FORMA DE PAGAMENTO 

15.1. Efetuar o pagamento, após o recebimento dos produtos, mediante depósito bancário em 
nome da adjudicada, mediante a expedição de documento fiscal correspondente, acompanhado de 
relatório do quantitativo solicitado pela Contratante.  

15.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e 
seu pagamento somente será efetuado após a data de sua apresentação válida.  

15.3 - Os pagamentos serão efetuados em até 30(trinta) dias contados da data da liberação da 

Nota Fiscal pelo setor competente. 
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15.3.1 Juntamente com a Nota Fiscal, a contratada deverá apresentar o Certificado de 

regularidade do FGTS, CND do INSS. 

 
15.3.2 - O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da 
documentação apresentada no procedimento licitatório. 
    

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
(Artigo 7o da Lei no 10.520/2002 c/c Artigos 86, 87 e 88 da Lei nº. 8.666/93). 

 
 16.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste Edital 
sujeita a contratada a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei no 8.666/93, 
incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:  
 
16.1.1 Quanto ao item 13.2.:  
a) atraso até 5 (cinco) dias, multa de 2 % (dois por cento);  
b) a partir do 6o (sexto) até o limite do 10o (décimo) dia, multa de 4 % (quatro por cento), 
caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11o (décimo primeiro) dia de 
atraso.  
 
16.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela 
inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, a PREFEITURA poderá garantida a prévia e 
ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado.  
 
16.3. Se a adjudicatária recusar-se a fornecer injustificadamente ou se não apresentar 
situação regular no ato de cada fornecimento, garantida prévia e ampla defesa, sujeita-se às 
seguintes penalidades:  
 
16.3.1. multa de até 10% sobre o valor adjudicado;  
 
16.3.2. suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia – MT, por prazo de até 2 (dois) anos, e,  
 
16.3.3. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.  
 
16.4. A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de 
licitar e contratar com o Pode Público pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, será 
descredenciado no Cadastro de Fornecedores por igual período, sem prejuízo da ação penal 
correspondente na forma da lei.  
 
16.5. A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da fatura 
a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada 
não tenha nenhum valor a receber desta Prefeitura Municipal de São Felix do Araguaia - MT, 
ser-lhe-á concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar 
o pagamento da multa.  
 
16.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais 
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao Município de São Felix do 
Araguaia - MT.  
 

17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 (Artigo 3º, inciso III da Lei 10.520/02). 

 17.1. As despesas decorrentes das contratações, objeto desta Licitação, correrão à conta dos 
Órgãos/Entidades adesões futuras ao registro de preços.  
 

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 ( Art. 43, § 3º e Artigo 65, §1o da Lei 8.666/93) 

 18.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.  
 
18.2. O resultado do presente certame será divulgado no DOM e Diário Oficial de Contas do TCE 
- MT.  
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18.3. Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados 
na mesma esfera DOM e Diário Oficial de Contas do TCE - MT.  
 
18.4. Os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos, ficarão à disposição 
para retirada, após a publicação da Ata de Registro de Preços.  
 
18.5. Até 2 dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 
Pregão.  
 
18.5.1. A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 
1 dia útil.  
 
18.5.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame.  
 
18.5.3. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Órgão Gerenciador. 19. 
São partes integrantes deste Edital:  
 
a) ANEXO I – Termo de Referencia; 
 
b) ANEXO II - Modelo de Minuta de Carta de Credenciamento  
 
c)ANEXO III - Modelo de Atestado de Capacidade Técnico-Operacional;  
 
d)ANEXO IV - Modelo de Declaração de Fato Superveniente; e  

e) ANEXO V - Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação.  

f) ANEXO VI - Modelo de declaração de não emprego de menores de 18 anos.  

g) ANEXO VII - MINUTA DA ATA - (Somente para conhecimento do Licitante, dispensando ser 
anexado na habilitação).  

h) ANEXO VIII – MINUTA DO CONTRATO 

i)ANEXO IX - Formulário Padrão de Propostas de Preços 

                         São Felix do Araguaia - MT (MT), em 10 de julho de 2020.  

 
 

Lídia Barbosa de Brito 
Pregoeira Oficial 
Portaria 718/2019 

 
 

Domingos Ferreira Goes 
Secretário Municipal de Obras Viação e Serviços Urbanos 

 
 

 Wemes Pereira Leite 
Secretario de Administração e Planejamento 

 
 

Visto... 
Janailza Taveira Leite 
Prefeita Municipal 
 
Este Edital encontra-se 
examinado aprovado por esta 
Procuradoria Geral  
Em 10/07/2020. 
 

Procurador Jurídico 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2020 
 

ANEXO V 
 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
  
 

 
 
(Nome da empresa)..........................................................,CNPJ 

Nº..................................................., sediada na 

................................ (endereço) 

.............................................................................., 

(Cidade/Estado), declara, sob as penas da Lei, que preenche plenamente os requisitos de 

habilitação estabelecidos no presente edital, do Pregão Presencial nº 019/2020, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
 

Data:________________________________________ 
 
 
 
 
Assinatura:____________________________________ 
 
 
 
 
Nome do Declarante:____________________________ 
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PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 019/2020 
 

 
ANEXO II 

 
 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 
________________________________________________________________, inscrita no CNPJ sob nº 

____________________, sediada na _________________________, neste ato representada pelo (a) 

Sr(a) _________________________________, portador da cédula de identidade RG 

_________________, residente e domiciliado na _____________________________, inscrito no CPF 

sob o nº _______________, detentor de amplos poderes para nomeação de representante para que 

lhe faça as vezes para fins licitatórios, confere-os à ______________________________, 

portador da cédula de identidade RG ____________________________, e inscrito no CPF sob o nº 

________________________ com o fim específico de representar a outorgante perante Prefeitura 

de ......................................, no Pregão Presencial nº 019/2020 do tipo menor 

preços por item , podendo assim retirar editais, propor seu credenciamento e oferta em lances 

verbais em nome da representada, e ainda assinar atas, contratos de fornecimento de materiais 

ou prestação de serviços, firmar compromissos, enfim, todos aqueles atos que se fizerem 

necessários para o bom e fiel cumprimento do presente mandato. 

 
 
 

_____________________________________, ___ de ____________ de _____. 
 
 
 

____________________ 
Outorgante (reconhecer firma) 

____________________ 
Outorgado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO 

ARAGUAIA - MT 
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 
URBANOS 

 

 

Avenida Araguaia nº 248 – Centro São Félix do Araguaia – MT CEP 78670-000 

 

 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 019/2020 

 
ANEXO IX 

MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL 
 
Data abertura: XX de XXXX de 2020 
Pregão Presencial SRP nº 019/2020 
A Prefeitura Municipal de São Felix do Araguaia - MT  
A/C: Srª. Pregoeira  
 
Prezada Senhora, 
 

A empresa .................................., com sede na Rua/Av. 

....................................., inscrita no CNPJ sob o nº 

.................................................., abaixo assinada por seu representante 

legal, interessada na participação do presente pregão, propõe a esse Município o fornecimento 

do objeto deste ato convocatório, de acordo com a presente proposta comercial, nas seguintes 

condições: 

 

ITEM QUANT UNID 

 

MARCA DESCRIÇÃO VALOR UNIT VALOR TOTAL 

       

 
 
Valor Total da Proposta: R$ _____________ (________________________). 
Validade da Proposta: 60 (sessenta dias). 
Forma de Pagamento: 
Dados Bancários: Banco _____________, Agência nº. ____________, Conta Corrente: ________. 

• Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas 
determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os 
custos, fretes, impostos, obrigações, entre outros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Local e Data: _____________________ 
 
 
 

____________________________________ 
Assinatura:  

Nome do Representante Legal do Proponente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
        Carimbo do CNPJ 
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PREGÃO PRESENCIAL RP Nº 019/2020 

 
ANEXO IV 

 
MODELO DECLARAÇAO DE CONDIÇÕES IMPEDITIVAS 

 
 

Eu,____________________ (nome completo), CPF:________________________ representante legal da 

empresa __________________________________, CNPJ_____________________, interessada em 

participar no Processo Licitatório (Pregão Presencial nº 019/2020), da Prefeitura de São 

Felix do Araguaia – MT. DECLARO, sob as penas da Lei, que a empresa retro não foi declarada 

inidônea por ato do Poder Público; que não está impedida de transacionar com a Administração 

Pública; que não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos 

produtos/serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos 

últimos 5 (cinco) anos e que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 

9º da Lei Federal nº 8.666/93 consolidada pela Lei Federal nº 8.883/93. 

 

 
 
São Felix do Araguaia - MT – MT, ______ de _____________________ de 2020 
 
 

 
Nome, RG. – representante legal 

(carimbo da empresa) 
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PREGÃO PRESENCIAL RP Nº 019/2020  

 
ANEXO VI 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À NORMA DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL 
 
 

                      ...................................................., inscrita no CNPJ 

nº................, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. 

(a)............................, portador (a) da Carteira de Identidade 

nº............................. e do CPF nº......................DECLARA, para fins do 

disposto no art. 7º, XXXIII da CF/88 c/c inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 

anos. 

 
  

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ). 
 
  
 

Local e data: ___________de _____________de 2020 
 

 
 
 

_____________________________________ 
(representante legal) 

RG...................................... 
 
 

Obs. em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima 
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PREGÃO PRESENCIAL RP Nº. 019/2020 
 
 

ANEXO III  
 

MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 
 
 
Atestamos para os devidos fins que a empresa [Razão Social da Empresa Licitante], inscrita no 

CNPJ sob o Nº. [da Empresa Licitante], estabelecida na [endereço da Empresa Licitante], 

prestou para esta empresa/Entidade [Razão Social da Empresa Emitente do atestado], inscrita 

no CNPJ sob o Nº. [CNPJ da Empresa Emitente do atestado], situada no [endereço da Empresa 

Emitente do atestado], serviços dessa natureza (aquisição de brita e emulsão asfáltica ENTRE 

OUTROS....),  

 

Atestamos ainda, que tais prestações estão sendo / foram executado(s) satisfatoriamente, não 

existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e 

responsabilidade com as obrigações assumidas. 

 

 

_________________________ 
Local e Data 
 
 
 
 
 

 
___________________________________________ 
[Nome do Representante da Empresa Emitente] 
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ANEXO VII 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2020 

 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° _____/2020 
PREGÃO: Nº 0019/2020 – REGISTRO DE PREÇOS 
PROCESSO: Nº 037/2020 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 
 
Aos xxxxxxxxxxxxxxxxdo ano de dois mil e dezenove,  o Município de São Félix do Araguaia, 
Estado de Mato Grosso, devidamente cadastrado com o CNPJ: 03.918.869/0001-08, neste ato 
representada pela sua Prefeita Sra. JANAILZA TAVEIRA LEITE, brasileira, casada, Advogada, 
portador do RG nº 53.204.353-4 SSP/SP e CPF Nº 049.351.084/28, doravante denominada 
GERENCIADORA, considerando o julgamento do PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2020, tendo por objeto, 
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA: (EMULSÃO ASFÁLTICA CM-30; EMULSÃO ASFALTICA RR 2C; EMULSÃO ASFALTICA 
RL-1C; BRITA 1; BRITA 0), para atender a Secretaria Municipal de Obras Viação e Serviços 
Urbanos, neste município, conforme especificações contidas no presente Termo de Referência, 
Anexo I do edital, homologado, RESOLVE registrar os preços das Empresas, 
_________________________, inscrita no CNPJ: ____________________, localizada 
na_______________________, representada pelo Sr. _____________________, portador do RG: 
_________ SSP/____ e o CPF: __________, nas quantidades estimadas na CLÁUSULA PRIMEIRA DESTA 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com a classificação por ela alcançada, conforme 
especificações constantes no Anexo I, atendendo as condições previstas no Instrumento 
Convocatório e as constantes da presente Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes 
às normas constantes das Leis nº 8.666/1993 e 10.520/2002, alterações e demais normas 
aplicáveis, em conformidade com as disposições a seguir: 
 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1. Constitui objeto desta ata REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA: (EMULSÃO ASFÁLTICA CM-30; EMULSÃO 
ASFALTICA RR 2C; EMULSÃO ASFALTICA RL-1C; BRITA 1; BRITA 0), para atender a Secretaria 
Municipal de Obras Viação e Serviços urbanos, neste município, conforme especificações 
contidas no presente Termo de Referência, Anexo I do edital – Pregão Presencial nº 019/2020, 
onde a vencedora obriga-se a fornecer os materiais, sujeitando-se a atender rigorosamente os 
termos do Edital desta licitação e seus anexos que fazem parte desta Ata, inclusive o limite 
de quantitativos a seguir:  
 

(INSERIR AQUI OS PRODUTOS REGISTRADOS PREÇOS). 
 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a contar da data 
de sua assinatura, após publicação nos termos legais. 
 
2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de São Félix do 
Araguaia – MT, não será obrigado a firmar as contratações que deles poderão advir, 
facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo 
assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento e execução em igualdade de 
condições. 
 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS REGISTRADOS 
3.1. Os preços registrados, as quantidades máximas e a descrição dos materiais, são os 
constantes do Anexo I do Edital, que é parte integrante da presente ata. 
 
3.2. Durante a vigência desta Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto 
nas hipóteses, devidamente comprovadas de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do 
inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93. 

 
4. CLÁUSULA QUARTA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. Durante a sua vigência, a presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 
entidade da Administração Municipal, que não tenha participado do certame licitatório, 
mediante manifestação de  interesse junto ao Departamento de Licitações, para que este, 
mediante aceite da licitante, autorize e indique os possíveis fornecedores e respectivos 
preços a serem praticados, obedecendo a ordem de classificação, e desde que comprovada a 
vantagem. 
 
4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições 
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento e execução do serviço, 
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independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique 
as obrigações anteriormente assumidas. 
 
4.3. As aquisições adicionais não poderão exceder por Órgão, ou Entidade, a 100% (cem por 
cento) dos quantitativos registrados nesta Ata de Registro de Preços. 
 
4.4. Os órgãos ou entidades que utilizarem esta Ata de Registro de Preços deverão observar, 
quanto ao preço unitário, às quantidades máximas, cláusulas e condições constantes do Edital 
do Pregão que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso. 
 

5. CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO 
5.1. Os serviços serão fiscalizados pela Secretaria Municipal de Obras Viação e Serviços 
Urbanos, através do Fiscal de Contrato, o qual sera nomeado atraves de portaria, responsável 
para fiscalizar quanto ao cumprimento de suas respectivas cláusulas, inclusive observância às 
quantidades máximas a serem adquiridas, bem como para rejeitar os materiais em desacordo com 
as especificações do edital; 
 

6. CLÁUSULA SEXTA- DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, DO LOCAL E PRAZOS DE ENTREGA. 
6.1. A licitante vencedora deverá fornecer os materiais solicitados, em estrita conformidade 
com disposições e especificações do edital da licitação, de acordo com o termo de referência, 
proposta de preços apresentada, e ainda, nos termos da presente Ata de Registro de preços. 
6.2. As solicitações dar-se-ão periodicamente ou eventualmente, de acordo com a necessidade e 
conveniência da Secretaria Municipal de Obras Viação e Serviços Urbanos, durante toda a 
vigência da ata. 
 
6.3. A entrega do objeto será em etapas, na medida da necessidade, quando a Secretaria 
interessada, solicitará o fornecimento dos materiais, através de Ordem de Fornecimento ou 
documento equivalente, a critério da Administração, que deverá estar acompanhada da Nota de 
Empenho. 
 
6.3.1. A licitante deverá efetuar a entrega dos materiais, objeto desta licitação, no pátio 
da Secretaria Municipal de Obras Viação e Serviços Urbanos; 
 
6.3.2. O prazo para entrega dos materiais solicitados será de no máximo 10 (dez) dias uteis, 
a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento expedida pela Secretaria requisitante. Caso 
não seja efetivada a entrega do objeto no referido prazo, a empresa classificada em segundo 
lugar será convocada para o fornecimento e execução do mesmo. 
 
6.4. Os materiais deverão estar de acordo com as exigências do Código de Defesa do 
Consumidor, especialmente no tocante aos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem 
impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam ou lhes diminuam o valor, conforme diploma 
legal. 
 
6.5. Em caso de constatação de defeito dos materiais, a Contratada obriga-se a substituir a 
unidades do item em questão no prazo assinalado no edital, sem ônus adicional para a 
Contratante, sem o que será convocada a segunda classificada, sem prejuízo da aplicação das 
sanções previstas nos arts. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e arts. 20 e 56 a 80 do Código de Defesa 
do Consumidor. 
 
6.6. Dentro do prazo de vigência do Registro de Preço, a Contratada será OBRIGADA ao 
fornecimento dos materiais, desde que obedecidas às condições da presente edital.  
 
6.7. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, a CONTRATANTE não será 
obrigada a firmar as contratações que dela poderá advir, facultando-se a realização de 
licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do 
registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.  
 
6.8. A CONTRATADA em comum acordo com a municipalidade, poderá a aceitar nas mesmas condições 
deste edital, acréscimos que o Município, venha a realizar nas aquisições registradas. 

 
7. CLÁUSULA SETIMA- DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS. 

 
7.2. O objeto será recebido pela Secretaria ordenadora da despesa, mediante Termo de 
Constatação e Recebimento dos Produtos, através de servidor designado, que deverá atestar seu 
recebimento. 
 
7.3. O recebimento e a aceitação dos produtos, objeto deste pregão, estão condicionados ao 
enquadramento nas especificações do objeto, descritas no Termo de Referência (Anexo I) e 
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obedecerão ao disposto no Art. 73, incisos I e II, e seus parágrafos da Lei n.º 8.666/93, no 
que lhes for aplicável. 
 
7.4. Após a entrega do objeto, caso esteja comprovado o não cumprimento das especificações do 
mesmo, o município reserva–se o direito de substituí-los, complementá-los ou devolvê-los. 
 
7.5. Ocorrendo a rejeição dos produtos, a CONTRATADA será notificada pela Secretaria 
ordenadora da despesa, para efetuar as correções cabíveis, dentro do prazo que lhe será 
fixado. 
 
7.6. A recusa da CONTRATADA em atender o estabelecido no item anterior implicará na aplicação 
das sanções previstas no presente edital. 
 
7.7. O Município reserva para si o direito de recusar os produtos fornecidos em desacordo com 
o contrato, devendo estes, serem substituidos a expensas da CONTRATADA, sem que isto lhe 
agregue direito ao recebimento de adicionais. 
 

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 8.1. Efetuar à CONTRATADA os pagamentos, nas condições estabelecidas neste Instrumento. 
 
8.1.1. Cumprir todas as obrigações assumidas através do Edital e desta Ata de Registro de 
Preços, efetuando os pagamentos devidos nas condições estabelecidas no respectivo Edital e 
Ata; 
 
8.1.2. Aplicar as sanções administrativas, quando se façam necessárias; 
 
8.1.3. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução da presente Ata, em 
especial quanto à aplicação de sanções, alterações e repactuações da mesma; 
 
8.1.4. Realizar o acompanhamento e a fiscalização da execução desta Ata, alertando o 
fornecedor das falhas que porventura ocorram, exigindo sua imediata correção. Tal 
fiscalização, em hipótese alguma, atenua ou exime de responsabilidade o fornecedor; 
 
8.1.5. Esclarecer as dúvidas e indagações do fornecedor, por meio da fiscalização da Ata de 
Registro de Preços. 
 

9. CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA 
9.1. A contratada obriga-se a fornecer os materiais, objeto da presente licitação, na forma e 
condições determinadas na presente ATA, bem como as obrigações definidas no termo de 
referência sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade. 
 
9.2. Além dos encargos de ordem legal e os demais assumidos em outras cláusulas e documentos 
integrantes desta Ata e sem alteração dos preços estipulados, obriga-se, ainda, a CONTRATADA 
a: 
 
9.2.1. Cumprir integralmente o objeto da presente ata; 
 
9.2.2. Direcionar todos os recursos necessários, visando à obtenção do perfeito fornecimento 
do objeto contratual, de forma plena e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza 
ao CONTRATANTE; 
9.2.3. Manter estoque regular dos materiais, de modo a poder atender de imediato as 
solicitações da contratada. 
 
9.2.4. Fornecer os materiais em conformidade com as disposições do Termo de Referência, 
Edital e seus Anexos, e de acordo com a proposta apresentada; 
 
9.2.5. Fornecer os materiais de acordo com os aspectos qualitativos e quantitativos 
consoantes a legislação pertinente, mantendo durante toda a execução da presente Ata, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas neste procedimento licitatório, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
9.2.6. Providenciar a imediata correção dos defeitos apontados pela contratante quanto aos 
materiais fornecidos, o objeto da contratação, em que se verifiquem vícios, defeitos ou 
incorreções, no prazo assinalado pelo Município; 
 
9.2.6.1. Na hipótese de descumprimento da obrigação no prazo assinalado, fica facultado ao 
CONTRATANTE requerer que ela seja executada à custa do detentor da ata, descontando-se o 
valor correspondente dos pagamentos devidos ao detentor da ata; 
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9.2.7. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta Ata; 
 
9.2.8. Responsabilizar-se por todas as despesas da execução desta Ata;  
 
9.2.9. Aceitar, nas mesmas condições desta Ata, os acréscimos que se façam necessários nas 
compras, de até 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com o art. 65, §1º da Lei Federal nº 
8.666/93, não sendo necessária à comunicação prévia da Contratante; 
 
9.2.10. Cumprir todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, 
incluindo seguro contra riscos de acidentes do trabalho, com relação ao pessoal designado 
para a realização do fornecimento, que não terão com o CONTRATANTE qualquer vínculo 
empregatício; 
 
9.2.11. Apresentar durante a execução da ata, caso seja solicitado, documentos que comprovem 
estarem cumprindo a legislação em vigor, com relação às obrigações assumidas, em especial, 
com encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 
 
9.2.12. Responder, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial ao 
CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, na execução do fornecimento objeto da licitação, não sendo 
excluída, ou mesmo reduzida, a responsabilidade pelo fato de haver fiscalização ou 
acompanhamento pelo CONTRATANTE. 
 
9.2.13. Indenizar terceiros e/ou o Contratante, mesmo em caso de ausência ou omissão de 
fiscalização por parte deste, pelos danos ou prejuízos a que der causa, por dolo ou culpa, 
assegurados a ampla defesa e o contraditório, devendo o fornecedor adotar todas as medidas 
preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições 
legais vigentes; 
9.2.14. Submeter-se à fiscalização por parte da Contratante, bem como às disposições legais 
em vigor; 
 
9.3. A presente ata deverá ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as Cláusulas 
Contratuais e as normas enumeradas na Lei nº 8.666/93. 
 
9.4. Ficam fazendo parte do presente ATA, independentemente de sua transcrição, o EDITAL DA 
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 019/2020 e seus Anexos, bem como a PROPOSTA DA CONTRATADA. 
 
 10. CLÁUSULA DÉCIMA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO 
10.1. Pelo fornecimento dos materiais, quando devidamente solicitados, e entregues, a 
Contratante pagará à licitante vencedora o valor constante em sua proposta comercial, sem 
qualquer ônus ou acréscimo; 
 
10.1.2. Nos preços ofertados nas propostas das licitantes, deverão estar inclusas, além do 
lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos, taxas de qualquer 
natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto 
da presente licitação, ou que venham a implicar no fiel cumprimento do Contrato, não cabendo 
à Municipalidade, nenhum custo adicional. 
 
10.2. Os pagamentos serão efetuados, após comprovação de fornecimento, mediante Termo de 
Recebimento dos materiais, emitido pela Secretaria interessada, em até 30 (trinta) dias, após 
a aceitação e atesto das Notas Fiscais/Faturas e certidões solicitadas conforme edital. 
 
10.2.1. Os pagamentos serão creditados em favor da beneficiária por meio de depósito Bancário 
em conta corrente indicada na proposta, contendo o nome do banco, agência, localidade e 
número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 
 
10.2.2. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada e seu 
vencimento ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de sua apresentação válida. 
 
10.2.3. Do montante devido, serão deduzidos os valores referentes à retenção de Tributos e 
Contribuições nos termos e gradação da legislação fiscal pertinente. 
 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
11.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto 
nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do 
inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado. 
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11.2. Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 
65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a 
Ata e iniciar outro processo licitatório. 
11.3. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, 
e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será 
convocado pela CONTRATANTE para a devida alteração do valor registrado em Ata. 
 
11.4. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, a CONTRATANTE não será 
obrigada a firmar as contratações que dela poderá advir, facultando-se a realização de 
licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do 
registro preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
 
11.5. Para a concessão da revisão dos preços, a empresa deverá comunicar a Contratante, a 
variação dos preços, por escrito e imediatamente, com pedido justificado de revisão do preço 
registrado, anexando documentos comprobatórios da majoração e/ou planilha de custos. 
 
11.5.1. Até a decisão final da Administração Municipal, a qual deverá ser protocolada em até 
10 (DEZ) dias a contar da entrega completa da documentação comprobatória, o fornecimento do 
objeto solicitado pela Administração ao Contratado, deverá ocorrer normalmente, pelo preço 
registrado em vigor. 

 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

12.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições 
contidas no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, quando: 
 
12.1.1. Houver redução nos preços praticados no mercado, em relação aos preços registrados, 
ou de fato que eleve o custo dos materiais registrados, cabendo a Contratante promover as 
necessárias negociações junto aos fornecedores. 
 
12.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 
preço praticado no mercado, caberá ao gestor: 
 
12.2.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao 
praticado pelo mercado. 
 
12.2.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido; 
 
12.2.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
 
12.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Contratante 
poderá: 
 
12.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer 
antes do pedido de fornecimento, e convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade 
de negociação. 
12.3.2. Não havendo êxito nas negociações, a Contratante irá proceder à revogação da Ata de 
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa 
à aquisição pretendida. 

 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

13.1. A presente Ata ou o Registro de Fornecedor específico poderão ser cancelados de pleno 
direito nas seguintes situações: 
 
13.1.1. Pela autoridade administrativa competente, mediante comunicação da unidade 
requisitante, quando: 
 
13.1.1.1. a empresa detentora não cumprir as obrigações dela constantes; 
 
13.1.1.2. a empresa detentora não retirar a nota de empenho no prazo estabelecido e a 
autoridade competente, consultada a unidade requisitante, não aceitar sua justificativa; 
 
13.1.1.3. a empresa detentora der causa à rescisão administrativa da contratação decorrente 
deste instrumento de registro de preços, em alguma das hipóteses previstas no art. 78, inciso 
I a XII, ou XVII, da Lei Federal n.º 8.666/93, com as respectivas alterações posteriores; 
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13.1.1.4. em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da contratação decorrente 
deste instrumento de registro; 
 
13.1.1.5. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e a 
detentora não aceitar reduzir o preço registrado; 
 
13.1.1.6. por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela 
Administração. 
 
13.1.2. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 
impossibilitada de cumprir as exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses 
contidas no art. 78, incisos XIV e XVI da Lei Federal n.º 8.666/93, com as respectivas 
alterações posteriores. 
 
13.1.2.1. A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá 
ser dirigida à Assessoria Jurídica do município, facultada a esta a aplicação das penalidades 
previstas, caso não aceitas as razões do pedido.  
 
13.2. Ocorrendo o cancelamento do registro de preços pela Administração, a empresa detentora 
será comunicada por correspondência com aviso de recebimento, devendo este ser anexado ao 
processo que tiver dado origem ao registro de preços. 
 
13.2.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a 
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial De Contas do TCE_MT e Diario Oficial 
da AMM, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação. 
 
13.3. Ocorrendo rescisão contratual na forma do inciso I, do art. 79, da Lei nº 8.666/93, o 
Município de São Felix do Araguaia – MT adotará as medidas ordenadas pelo art. 80, do mesmo 
diploma legal. 

 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO INADIMPLEMENTO 

14.1. A licitante que, sem justa causa, não cumprir as exigências constantes desta licitação 
e compromissos em suas propostas, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, 
devidamente, justificados e comprovados a juízo da administração, aplicar-se-ão as 
penalidades, em função da natureza e gravidade da falta cometida, considerando ainda, as 
circunstâncias e o interesse da Administração. 
 
14.1.1. Pelo descumprimento total ou parcial do contrato e/ou pelo retardamento na sua 
execução, bem como sua execução fora das condições e especificações definidas neste 
instrumento ou em outros que o complementem, garantida a prévia defesa, a CONTRATADA 
sujeitar-se-á, as seguintes penalidades enunciadas no Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93: 
a) Advertência - sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta, para as quais 
tenha concorrido, e desde que, ao caso, não se apliquem as demais penalidades; 
b) Multa de 0,3 % (zero vírgula três décimos por cento) por dia de atraso, no descumprimento 
das obrigações assumidas, sobre o valor do inadimplemento, até o 30° (trigésimo) dia, sem 
prejuízo das demais penalidades; 
c) Multa de 0,5% (zero vírgula cinco décimos por cento) por dia de atraso no descumprimento 
das obrigações assumidas, sobre o valor do inadimplemento, após o 30° (trigésimo) dia, 
limitada ao percentual de 10% (dez por cento), sem prejuízo das demais penalidades; 
d) Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, incidente no caso 
de inexecução total; 
e) No descumprimento parcial das obrigações, o valor da multa será calculado de forma 
proporcional ao inadimplemento; 
f) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com o 
Município, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes na punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantindo o direito prévio da citação 
e da ampla defesa; 
h) Cancelamento da Ata de Registro de Preços e suspensão temporária ao direito de licitar com 
oMunicípio, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos, na 
hipótese de descumprimento integral de uma Ordem de Serviço ou descumprimento parcial de mais 
de uma Ordem de Serviço. 
 
14.1.2. Poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado para a 
contratação e, ainda, ficará impedido de licitar e de contratar com o município, pelo prazo 
de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes na punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 



 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO 

ARAGUAIA - MT 
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 
URBANOS 

 

 

Avenida Araguaia nº 248 – Centro São Félix do Araguaia – MT CEP 78670-000 

 

autoridade que aplicou a penalidade, garantindo o direito prévio da citação e da ampla 
defesa, o licitante que não assinar o contrato, apresentar documentação falsa, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal; 
14.2. As penalidades previstas poderão ser suspensas no todo ou em parte, quando o atraso no 
cumprimento das obrigações for devidamente justificado pela empresa CONTRATADA, por escrito, 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis e aceito pela contratante; 
 
14.3. As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da 
empresa detentora da Ata ou, deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos a 
contar da data do recebimento da comunicação enviada pela contratante, se for o caso, cobrada 
administrativa ou judicialmente; 
 
14.4. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, 
conseqüentemente, a sua aplicação não exime a empresa detentora da Ata da reparação das 
eventuais perdas e danos que seu ato punível venha acarretar ao Município; 
 
14.5. A aplicação de qualquer penalidade prevista nesta Ata não exclui a possibilidade de 
aplicação das demais, bem como das penalidades previstas nas Leis Federais n.º 8.666/93 e nº 
10.520/02, no Decreto 
Federal nº 3.555/00, e suas atualizações. 
 
14.6. Das sanções acima, caberá o direito do contraditório e a ampla defesa 
 
14.6.1. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 
prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao 
processo. 

 
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n.º 10.520, de 
17 de julho de 2002, do Decreto n.º 3.555, de 08 de agosto de 2000, do Decreto n.º 3.931, de 
19 de setembro de 2001, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas aplicáveis a 
espécie. 
 
15.1.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
 a) todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de 
lavratura de termo aditivo à presente Ata de Registro de Preços. 
 b) é vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer 
operação financeira. 
 
15.2. Qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública poderá utilizar a Ata de 
Registro de Preços durante sua vigência, desde que manifeste interesse e mediante prévia 
autorização deste Departamento. 
 
15.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições 
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento à outra entidade ou órgão, 
independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não 
prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 
 
15.4. As aquisições adicionais de que trata o subitem 12.2 não poderão exceder, por órgão ou 
entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 
 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO CONTRATUAL 
16.1. Fica eleito o foro da Comarca de São Felix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, como 
foro competente para dirimir quaisquer questões advindas da aplicação deste instrumento, com 
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E, assim, por estarem às partes justas e contratadas, assinam o presente Instrumento 
Contratual, em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que produza seus 
jurídicos efeitos. 
 
 São Félix do Araguaia - MT, ......... de xxxxxxx de 2020. 
 
 

_________________________________________ 
GERENCIADORA DA ATA 
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MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA - MT 
JANAILZA TAVEIRA LEITE 

PREFEITA MUNICIPAL 
 
 

________________________________ 
DETENTORAS DA ATA: 

XXXX 
XXXX 
XX 
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     CONTRATO XXX/2020,  
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS BETUMINOSOS, 
FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT E 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 
Ao(s) xxxxxxxxxxxx dia(s) do mês de xxxxxxxxxxxx do ano dois mil e dezessete na sala de 
reunião da Comissão Permanente de Licitação e Contratos, foi celebrado o presente termo de 
contrato que entre si celebram de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT, 
Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ/MF sob o 03.918.869/0001-08, 
estabelecida à Av. Araguaia, nº 248, 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 de ora em diante denominada simplesmente CONTRATANTE, e a 
empresa xxxxxxxxxxxx, com sede na xxxxxxxxxxxxxx, devidamente inscrita no CNPJ: 
xxxxxxxxxxxxxxx, representada neste ato pelo seu representante legal o Sr. Xxxxxxxxxxxxxxx, 
portador da carteira de identidade n.º xxxxxxxxxxx e do CPF de n.º xxxxxxxxxxxxxxxx, 
doravante denominada de CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato nos termos do 
Edital de PREGÃO PRESENCIAL nº 019/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir 
estabelecidas. 
 

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, Lei 10.520/2000 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 – REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS BETUMINOSOS, CM-30 
RR-2C; RL-1C; BRITA 1, LASTRO DE BRITA 0,  PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM RUAS E 
AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, conforme especificações do ANEXO I do 
Edital do Processo Licitatório 019/2020 e ata de Registro de Preço do mesmo. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

03.01 - O regime de execução indireta sob a modalidade de empreitada por preço unitário 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 Lei Nº 10.520, de 17 de 
Julho de 2002 e suas alterações, Decreto 7.892/2013 e do Edital do Processo 019/2020 e sua 
Ata de Registro de Preço. 

 
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. 
05.04 – Por ser tratar de um contrato para Registro de Preço, seu valor global estimado pode 
não ser contratado em sua totalidade. 
 

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
06.01 - As despesas da presente contratação correrão a conta do item orçamentário referente 
ao exercício 2020, assim definido pela Secretaria Municipal de Administração. 
06.02 – A dotação orçamentária a ser utilizada conforme o uso do objeto aqui contratado, não 
sendo necessário o empenho total do valor estimado neste contrato, é: 
 
Órgão: 04 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 
Unidade: 01 – Departamento de Adm de Obras e Serviços Urbanos 
Projeto Atividade – 2075 – Manutenção e Encargos da Secretaria de Obras 
Dotação 33.90.30 – Matérias de Consumo 
Código Reduzido – 128 
 
Órgão: 04 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 
Unidade: 01 – Departamento de Adm de Obras e Serviços Urbanos 
Projeto Atividade – 2075 – Manutenção e Encargos da Secretaria de Obras 
Dotação 33.90.30 – Matérias de Consumo 
Código Reduzido – 129 
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Órgão: 04 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 
Unidade: 01 – Departamento de Adm de Obras e Serviços Urbanos 
Projeto Atividade – 2094 – Manutenção de Rodovias Estadual não Pavimentada FETHAB 
Dotação 33.90.30 – Matérias de Consumo 
Código Reduzido – 163 
 
Órgão: 04 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 
Unidade: 01 – Departamento de Adm de Obras e Serviços Urbanos 
Projeto Atividade – 2095 – Manutenção de Rodovias Municipal FETHAB 
Dotação 33.90.30 – Matérias de Consumo 
Código Reduzido – 168 

 
CLÁUSULA 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 parcelas, de acordo com a solicitação da Secretaria 
Municipal de Obras Viação e Serviços Urbanos. 
08.02 – O pagamento será realizado com 30 (trinta) dias úteis a partir da apresentação das 
notas ficais, requisições e relatório do fiscal de contrato ou no dia em que a Secretaria 
Municipal de Obras marca junto ao fornecedor. 
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. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
09.01 – Executar os materiais através de pessoas idôneas e com trajes adequados, devidamente 
limpos e asseados; 
09.02 - Assumir total responsabilidade por quaisquer danos ou faltas que venham a causar os 
seus empregados no desempenho de suas funções; 
09.03 - Exercer total controle e fiscalização de seus empregados de modo que o fornecimento 
seja realizado a tempo e a contento; 
09.04 - Entregar os materiais com todo rigor necessário e com elevado padrão comercial 
indispensável a trabalhos dessa natureza; 
09.05 - Prestar, quando solicitado, informações e esclarecimentos ao Fiscal de Contrato e 
atender prontamente as reclamações que lhe forem dirigidas; 
09.06 - Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os impostos, taxas, encargos sociais, 
tributos, transportes e outras despesas que direta ou indiretamente tenham relação com o 
objeto do futuro contrato, ficando a contratante, imediatamente, dispensada de compromissos, 
solidariedade ou eventuais autuações; 
09.07 - Cumprir fielmente todas as cláusulas e condições pactuadas no futuro Contrato, 
inclusive em relação ao edital de licitação e seus anexos; 
09.08 - Manter, durante toda execução do Contrato, compatibilidade com as obrigações 
assumidas, em especial as condições de cadastramento e qualificações exigidas no edital de 
licitação; 
09.09 - Respeitar, durante toda execução do contrato a legislação trabalhista, fiscal, 
previdenciária e comercial, assim como, as normas de higiene e segurança, por cujos encargos 
responderá unilateralmente; 

 
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 fiscalizar o fornecimento dos materiais descritos neste Contrato, 
onde o mesmo poderá relatar ao gestor as infrações cometidas pela Contratada, bem como o 
andamento dos mesmos, emitindo relatório mensal e atesto em faturas ou notas fiscais com 
a finalidade de manter a regularidade do fornecimento dos materiais, podendo impugnar os 
materiais que estejam avariados, correndo as despesas oriundas destes serviços por conta 
da CONTRATADA; 

10.03 – Efetuar os pagamentos devidos pelos materiais 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. 
10.04 - Fiscalizar a execução do objeto deste contrato, intervir ou interromper os materiais 
nos casos previstos na Lei nº 8.666/93. 
10.05 - Notificar à CONTRATADA, fixando-lhe prazo para correção das irregularidades encontradas 
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no fornecimento dos materiais. 
 

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 30 
(trinta) dias, com justificativa fundamentada, sob pena de indenização de 10% (dez por cento) 
do valor do presente Contrato; 
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 do fornecimento dos materiais; 
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 Termo de Referência/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". 
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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: 

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 do 
Sr. Prefeito Municipal de São Félix do Araguaia - MT. 
13.07 - Não será aplicada multa, se comprovadamente, o atraso na execução dos materiais 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, declaram, 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 pela Assessoria Jurídica da Administração. 

 
 

 
Procurador Jurídico 

Dr.  DANILO SCHEMBEK SOUZA 
OAB/MT 1990 
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 037/2020. 
PREGÃO PRESENCIAL nº 019/2020 

 
 
OBJETO: PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS 
BETUMINOSOS, CM-30 RR-2C; RL-1C; BRITA 01, LASTRO DE BRITA 0, , PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFALTICA EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT. 
 
Razão Social: ___________________________________________________________________ 
 
CNPJ: __________________________________________________________________________ 
 
Endereço: _______________________________________________________________________  
 
E-mail: _________________________________________________________________________ 
 
Cidade: _________________________________________________________________________  
 
Telefone:________________________________________________________________________ 
 
Data da retirada: _______/________/______. 
 
 
Obtivemos, através do Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de São Félix do 
Araguaia - MT, nesta data, cópia do edital acima citado. 
 

 
______________________________________________ 

Nome legível e/ou assinatura 
 
 
 
 

Senhor Licitante, Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura Municipal e sua empresa, 
solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Seção de 
Licitações, por meio do fax: (66) 3522-1606 ramal 35 ou pelo e-mail pregoasfa@outlook.com ou 
pelo http://www.saofelixdoaraguaia.mt.gov.br/site/ 
 
 
A não remessa do recibo exime a Prefeitura da responsabilidade da comunicação, por meio de 
fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento 
convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente 
qualquer reclamação. 
 

 
 
 
 

Lídia Barbosa de Brito 
Pregoeira Oficial 
Portaria 718/2019 
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ATENÇÃO:  
 
 

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 corona vírus (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, reveste-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 copia 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; 
 
 
 
O envelope referente à habilitação deverá conter os documentos em originais 
atualizados, ou cópia de cada documento individualmente autenticada, ou ainda, 
cópias simples que poderão ser autenticadas pela Pregoeira ou sua Equipe de Apoio 
no ato de abertura da documentação de habilitação, devendo estar acompanhadas dos 
respectivos originais, não se aplicando aos documentos que puderem ser extraídos 
via internet. 
 
 
 
 
 


