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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL. 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2021. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021. 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
URNAS FUNERÁRIAS TIPO POPULAR E SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE CORPO E 
TRANSLADO, PARA ATENDIMENTOS DOS MUNÍCIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, 
POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO FELIX 
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 ou pelo e-mail: pregaosfa@outlook.com. 

 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. 

 
JEAN FLÁVIO DOS SANTOS MILHOMEM. 

Pregoeiro Oficial. 
Portaria nº 016/2021. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO. 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2021. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021. 

 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL /SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. 
INTERESSADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT. 
AUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL. 

LICITAÇÃO/PREAMBULO 

A Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia-MT, Pessoa Jurídica de 
Direito Público Interno, com sede administrativa na Avenida Araguaia, 
nº 248, nesta cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.918.869/0001-08, 
por intermédio do Pregoeiro Oficial Sro. Jean Flávio Dos Santos 
Milhomem e da Equipe de Apoio, torna público, para conhecimento dos 
interessados que, conforme a Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei 
Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 e respectivas alterações 
dadas pela Lei Complementar 147/2014 e pelos Decretos n.º 3.555/2000, 
3.784/2001, 5.450/2005 e 7.892/2013 com aplicação subsidiária da Lei 
n.º 8.666/93, suas alterações e demais disposições aplicáveis, 
Instrução Normativa Municipal nº 001/2017, que dispõe sobre 
procedimento para pesquisa de preços referenciais para as compras 
públicas; bem como pelas regras e condições estabelecidas neste Edital 
e a Lei Municipal 637/2009, de 02 de Julho de 2009, que Dispõe sobre a 
Lei Geral das Microempresas e Empresas de Peque Porte, no âmbito do 
Município de São Félix do Araguaia-MT, fará realizar licitação na 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021, para Registro de Preço. 

IMPORTANTE: 

DATA DA REALIZAÇÃO: 12/02/2021. 

CREDENCIAMENTO; inicia às 09h00min encerra as 09h20min. 

ABERTURA SESSÃO: 09h00min (Horário Oficial de Brasília). 

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal de São Félix do Araguaia (MT). 

ENDEREÇO: Avenida Araguaia, 248, Centro São Félix do Araguaia - MT. 
CEP: 78670-000 TEL (66)3522-1606 ramal 35. A sessão será conduzida pelo 
Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do 
processo. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de 
habilitação serão recebidos na sessão de processamento logo após o 
credenciamento das interessadas. 

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ENCAMINHAMENTOS: 

ESCLARECIMENTOS e IMPUGNAÇÕES: Seção de Licitações Avenida Araguaia, 
248, Centro São Félix do Araguaia - MT. CEP: 78670-000 TEL (66)3522-
1606 ramal 35, e-mail: pregaosfa@outlook.com. Os esclarecimentos 
prestados e as decisões sobre eventuais impugnações serão 
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disponibilizados na página da Internet pelo site 
http://www.saofelixdoaraguaia.mt.gov.br/; 
 

1. DO OBJETO 
1.1 - A presente licitação tem por objeto: CONTRTAÇÃO DE EMPRESA PARA 

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS TIPO POPULAR E 
SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE CORPO E TRANSLADO, PARA ATENDIMENTOS DOS 
MUNÍCIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) 
MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA-MT.   

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

2.1 - As despesas decorrentes das aquisições correrão por conta das 
dotações orçamentárias da Secretaria solicitante, definida de acordo 
com as compras a serem efetuadas para cada centro de custo, visto 
tratar-se de Registro de Preços. 

2.2 - A despesa está prevista no PPA, LDO e LOA adstrita à vigência dos 
créditos orçamentários, não exigindo a estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro referente às aquisições.  

2.3 – As aquisições têm adequação orçamentária e financeira com a Lei 
Orçamentária Anual e compatibilidade com Plano Plurianual e com a Lei 
de Diretrizes Orçamentária, de acordo com Art. 16, itens I e II e § 2º 
da Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000. 

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1. Somente será admitida a participação neste certame, de pessoas 
jurídicas, que comprovem com documentos de registros ou autorizações 
legais, que explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta 
licitação e atenderem as exigências do edital e seus anexos. 

3.2 Poderão participar desta licitação a empresa cadastrada ou não, no 
Cadastro Municipal de Fornecedores e/ou no Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores – SICAF em plena validade, ou que 
apresentarem a documentação comprobatória da sua habilitação jurídica, 
qualificação econômico – financeira e regularidade fiscal; 

3.3 A regularidade do cadastramento da licitante inscrita no Cadastro 
Municipal de Fornecedores será feita mediante a apresentação do 
Certificado de Registro Cadastral, já o do Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores – SICAF, pela apresentação do espelho, e os 
documentos de habilitação se a empresa licitante não for cadastrada, 
serão conferidos tais documentos, no ato da abertura do envelope no 2 
(envelope de documentos de habilitação); 

3.4 As licitantes participantes arcarão com todos os custos decorrentes 
da elaboração e apresentação de suas propostas; 

3.5. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas 
enquadradas em quaisquer das hipóteses a seguir elencadas: 
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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 registrado no 
SICAF, conforme o caso, pelo órgão que o praticou enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição; 

d) estrangeiras que não funcionem no País; 

3.6. Sob pena de inabilitação ou desclassificação, todos os documentos 
apresentados deverão referir-se ao mesmo CNPJ constante na proposta de 
preços. 

4. DO CREDENCIAMENTO 

4.1. No inicio da sessão, cada empresa licitante poderá credenciar 
apenas um representante, o qual deverá identificar-se junto O 
Pregoeiro, quando solicitado, exibindo a respectiva cédula de 
identidade e a cópia do mesmo, ou documento equivalente (e cópia) e 
comprovando, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação 
de propostas (lances verbais), oferta de descontos para recebimento de 
intimações, notificações, desistência ou não de recurso e para a 
prática dos demais atos inerentes ao certame, além da apresentação de 
Contrato Social na junta comercial ou outro documento equivalente para 
comprovação do ramo de atividade que a empresa exerce. 

4.2. Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se 
necessário o credenciamento através de outorga por instrumento público 
ou particular, neste último caso, com firma reconhecida em cartório e 
com cópia autenticada do instrumento próprio que confere a firma 
poderes de outorgante;  

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 exercer 
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

4.3.1 – O representante legal, procurador ou representante deverá 
identificar-se e apresentar documentos COMPATIVEL e oficial de 
identificação que contenha foto; 

4.4. Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues 
separadamente dos envelopes de números 01 e 02, e acompanhados da 
Declaração dando ciência de que cumpre(m) plenamente os requisitos de 
habilitação, (Anexo V); 

4.5. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante. 
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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 Pregoeiro, em conformidade com este Edital e seus 
Anexos, no local e horário determinados no preâmbulo deste edital. 

5.2. Declarada aberta à sessão Pelo Pregoeiro, o(s) representantes(s) 
da(s) licitante(s) entregará(ão) os envelopes contendo a(s) proposta(s) 
de preços e os documentos de habilitação, não sendo aceita, a partir 
desse momento, a admissão de novos licitantes. 

5.3. O envelope da Proposta de Preços deverá ser apresentado fechado, 
contendo em seu exterior as seguintes informações: 

ENVELOPE 1 – PROPOSTA DE PREÇOS. 

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA/MT. 

PREGÃO PRESENCIAL No 005/2021. 

RAZÃO SOCIAL E No DO CNPJ DA LICITANTE. 

5.4. O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser apresentado 
fechado, contendo em seu exterior as seguintes informações: 

ENVELOPE 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA/MT. 

PREGÃO PRESENCIAL No 005/2021. 

RAZÃO SOCIAL E No DO CNPJ DA LICITANTE. 

5.5. Inicialmente, será aberto o Envelope 1 – Proposta de Preços – e, 
após, o Envelope 2- Documentos de Habilitação; 

5.6. Os documentos apresentados pelas licitantes nas propostas de 
preços e nos documentos de habilitação, quando redigidos em língua 
estrangeira, só terão validade quando acompanhados da respectiva 
tradução realizada por tradutor juramentado ou consularizado. 

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

6.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada, preferencialmente, em 
uma via datilografada ou impressa, 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. 

OBS: A proposta também poderá ser apresentada no formato Eletrônico, 
gerado pelo programa C:\Fiorilli\SCPI_8\PROPOSTAS\ e gravada em CD ou 
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Pen-Drive, e deverá acompanhar a proposta impressa, dentro do mesmo 
envelope. 

6.2. A Proposta de Preços deverá constar: 

6.2.1. Razão social da licitante, no do CNPJ/MF, Inscrição Estadual, 
endereço completo, telefone, fax para contato, no da conta corrente, 
agência e respectivo Banco e, se possível endereço eletrônico (e-mail); 

6.2.2. Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 
60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação; 

6.2.3. Uma única cotação, com preços unitários e totais para cada ITEM, 
em moeda corrente nacional, expressos em algarismos, fracionados até o 
limite dos centavos. Em caso de divergência entre os valores unitários 
e totais, serão considerados os primeiros, e entre os valores expressos 
em algarismo, será considerado este último; 

6.2.4. É obrigatório informar a MARCA dos itens cotados (Se Necessário 
For). 

6.3. 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 inexeqüível no 
julgamento das propostas, serão considerados como inclusos nos preços, 
não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer 
título, devendo os produtos ser fornecidos sem ônus adicionais. 

6.4. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por 
parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus 
Anexos, e, no pleno reconhecimento de que não se enquadra em nenhuma 
das situações impeditivas de participação a seguir enumeradas: 

6.4.1. Inadimplência com fornecimento de itens junto a Prefeitura, não 
configurando como tal as licitantes que solicitaram formalmente 
prorrogação de prazo e este foi devidamente acatado; 

6.4.2. Existência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na 
forma do Art. 32, § 2o, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, salvo 
se declarado; 

6.4.3. Existência 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 inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição 
Federal, inciso V, artigo 27 da Lei 8666/93; 

6.5. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às 
exigências do presente Edital e de seus Anexos e que apresentem 
omissões, irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento; 
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6.6 Não serão aceitos preços cujos valores unitários sejam iguais a 
zero, inexeqüíveis ou excessivos, sendo entendido como excessivos 
aqueles superiores ou praticado no mercado. 

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

6.8. As microempresas e empresas de pequeno porte terão tratamento 
diferenciado e preferencial: 

6.8.1. 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 
VII); 

6.8.2. 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 8.3 acima, mesmo que esta documentação apresente 
alguma restrição:  

a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor 
do certame, 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.  

6.8.3.  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, esse tratamento diferenciado e favorecido para o 
certame. 
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7. DO JULGAMENTO 

7.1 - O Pregoeiro 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. 

7.2 - Aos proponentes classificados conforme subitem 7.1, será dado 
oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e 
sucessivos, de valores distintos decrescentes. 

7.3 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se 
o proponente desistente às penalidades constantes no item 14 deste 
Edital. 

7.4 - Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às 
ofertas exclusivamente pelo critério de menor preço por Item. 

7.5 - O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor 
apresentados pela primeira classificada, conforme definido neste Edital 
e seus anexos, decidindo motivadamente a respeito. 

7.6 - Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das 
condições habilitatória pelo licitante que a tiver formulado. 

7.7 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será 
declarado proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste 
Edital e seus anexos, Pelo Pregoeiro. 

7.8 - Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às 
exigências editalícias, O Pregoeiro 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 adjudicado o equipamento definido no objeto deste Edital e seus 
anexos. 

7.9 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão 
registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá 
obrigatoriamente ser assinada Pelo Pregoeiro e licitantes presentes, 
ressaltando-se que poderá constar a assinatura da equipe de apoio, 
sendo-lhes facultado este direito. 

7.10 – O pregoeiro oficial 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; 
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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 
inexeqüíveis. 

7.11 – Consideram-se preços abusivos, para efeito desta Licitação, 
aqueles superiores a 10% (dez por cento) do valor estimado para o 
contrato. 

7.12 – Os erros de soma e/ou multiplicação, eventualmente configurados 
na Proposta de Preços das licitantes, serão corrigidos Pelo Pregoeiro 
Oficial, prevalecendo o preço unitário. 

7.13 – O Pregoeiro oficial poderá solicitar nomeação de Comissão 
Especial ou de Assessoria Técnica para auxiliá-la na tomada de decisão. 

7.14 - Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do 
empate ficto, previsto no art. 44, §2º, da Lei Complementar 123/06, e 
Lei Municipal 637/2009, sendo assegurado, como critério do desempate, 
preferência de contratação para as microempresas, as empresas de 
pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 6.8.2;6.8.3, 
deste edital. 

7.15.1 - 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. 

7.15.2 - 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 05 (cinco) 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 5.12 e 5.12.1 
deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na 
alínea “a” deste item. 

7.16 - Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou 
cooperativa, satisfizer as exigências do item 7.15.2 - deste edital, 
será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta 
originariamente de menor valor. 
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7.17 - O disposto nos itens 7.15 e 7.16, deste edital, não se aplica às 
hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido 
apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. 

7.18 - Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das 
condições habilitatórias pela licitante que a tiver formulado, com base 
na documentação apresentada. 

7.19 - As propostas serão realinhadas automaticamente pelo sistema de 
licitação da Prefeitura Municipal, onde os descontos obtidos no ITEM do 
pregão serão distribuídos igualmente em percentual entre todos os itens 
do processo; 

8. DA HABILITAÇÃO 

8.1 Relativos à Habilitação Jurídica: 

a) Cédula de Identidade e CPF, quando se tratar de empresa individual, 
(dos representantes legais da empresa) 

b) Registro comercial, no caso de empresa individual;  

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; 

c.1) Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva; 

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

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização 
para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade 
assim o exigir. 

8.2 Relativos à Regularidade Fiscal: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – 
CNPJ/MF; 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (conjunta 
INSS); 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio 
ou sede da licitante; 

e) Prova de regularidade Social junto ao FGTS; 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
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8.3 – Qualificação Econômica e Financeira: 

a)– Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo 
distribuidor da sede do licitante; com validade máxima de 90 (noventa) 
dias 

b - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, devidamente 
assinados pelo contador e pelo responsável da empresa, devendo 
apresentar ainda o termo de abertura e termo de encerramento dos livros 
diários devidamente registrados no respectivo órgão comercial (Junta 
Comercial), fica dispensada da apresentação às empresas ME's e EPP's; 

b.1 – As empresas que realizam a Escrituração Contábil Digital - ECD 
(via SPED CONTÁBIL) poderão encaminhar o BALANÇO PATRIMONIAL, as 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS e OS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO, nos 
formatos de documentos enviados eletronicamente via SPED, juntamente 
com o recibo registrado eletronicamente; 

b.2 – As empresas constituídas no ano de 2021 deverão apresentar o 
balanço patrimonial de abertura devidamente registrado na junta 
comercial; 

b.3 – fica dispensada de apresentar o documento acima mencionado a 
empresa na condição de MEI/SIMEI, sendo que neste caso deverá 
apresentar a declaração em ANEXO MODELO VI, juntamente com o 
comprovante de opção pelo simples nacional emitido no link abaixo: 
http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=2
1,juntamente com a declaração assinada pelo representante legal. 

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

8.4. Todas as licitantes (cadastradas ou não) deverão apresentar ainda 
a documentação complementar abaixo: 

a) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de 
habilitação, na forma do Art. 32, § 2o, da Lei 8.666/93 (conforme modelo 
anexo); 

b) 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); 

c) Declaração da licitante, sob as penas do Art. 299 do código Penal, 
de que terá a disponibilidade, caso venha a vencer o certame, dos 
produtos licitados para realizar a entrega nos prazos e/ou condições 
previstas. 

8.5. Todas as licitantes deverão apresentar dentro do Envelope nº 02, 
inclusive aquelas que se enquadram nas Condições do item 7.14, os 
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documentos específicos para a participação neste Pregão, devendo ser 
entregues enumerados e de preferência seqüencialmente, a fim de 
permitir celeridade na conferência e exame correspondentes; 

8.6 Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para 
habilitação deverão estar: 

8.6.1 Em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e 
com o endereço respectivo: 

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

b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em 
nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 

8.7. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados 
em original, em cópia autenticada por cartório competente, ou em 
publicação da imprensa oficial, ou em cópias simples, desde que 
apresentadas na sessão as originais para conferência Pelo Pregoeiro, 
sendo que estas não deverão estar no interior do envelope, ressalvada 
as hipóteses da apresentação de documentos expedidos pela internet 
(desde que possibilite a averiguação completa pelo);  

8.8. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de 
qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário; 

8.9. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de 
documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital 
e seus Anexos; 

8.10. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta 
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, O 
Pregoeiro considerará o proponente inabilitado; 

8.11. Poderá O Pregoeiro declarar qualquer fato formal, desde que não 
implique desobediência à legislação e for evidente a vantagem para a 
Administração, devendo também, se necessário, promover diligência para 
dirimir a dúvida, cabendo, inclusive, estabelecer um prazo máximo de 48 
horas para a solução;  

8.12. Constatando através da diligência o não atendimento ao 
estabelecido, O Pregoeiro considerará o proponente inabilitado e 
prosseguirá a sessão; 

9. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

9.1. Até 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 entregar no Departamento 
de Licitação no endereço: Av. Araguaia, 248 – CEP: 78670.000, São Felix 
do Araguaia - MT. 
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9.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e 
quatro horas; 

9.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova 
data para a realização do certame; 

9.4. 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 7º da Lei nº 10.520/2002; 

10. DOS RECURSOS 
 
10.1. Declarada à vencedora, 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 da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 
dos autos; 
 
10.1.1 A alegação de preço inexeqüível por parte de uma das licitantes 
com relação à proposta de preços de outra licitante deverá ser 
devidamente comprovada sob pena de não conhecimento do recurso 
interposto. 

10.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante 
importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto 
da licitação Pelo Pregoeiro à vencedora; 
 
10.3. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo; 

10.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento; 
 
10.5. Decididos os recursos, O Pregoeiro fará a adjudicação do objeto 
da licitação à licitante vencedora; 
 
10.6. Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos 
interessados, na sede da Prefeitura Municipal de São Felix do 
Araguaia/MT – Depto. De Licitação, sito à Av. Araguaia, nº 248, Centro. 

10.7 A parte que interpuser recurso por meio e-mail ou fax símile 
deverá providenciar a juntada da via original nos respectivos autos. 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1.1. Como condição para emissão da Nota de Empenho e/ou assinatura 
de contrato, a licitante vencedora deverá estar com a documentação 
obrigatória válida; 

11.1.2. Se não comprovarem a situação regular da licitante, a sessão 
será retomada e os demais chamados, na ordem de classificação, para 
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fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas, observado que O 
Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis; 

11.1.3. A adjudicatária se obriga, nos termos deste Edital, a: 

11.1.3.1. A empresa se obrigará em um prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas, a solucionar quaisquer problemas com os itens 
adquiridos, inclusive com reposição dos mesmos se por ventura não 
estiverem atendendo as finalidades propostas, desde que a reclamação 
esteja devidamente documentada pela unidade e descartado o uso 
inadequado; 

 11.1.3.2. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar na mesma 
condição de fornecimento acréscimos de até 25% do valor total da Ata de 
Registro de Preços; 

11.1.3.3 Para fins de homologação, o proponente vencedor fica obrigado 
a apresentar nova proposta adequada ao preço ofertado nas etapas de 
lances verbais, no prazo de 02 (dois) dias corridos, contados da 
notificação realizada na sessão pública do pregão; 

11.1.4 Será responsável pelo fornecimento dos bens dentro dos padrões 
adequados de qualidade e segurança e demais quesitos previstos na lei 
8078/90, assegurando todos os direitos inerentes à qualidade de 
consumidor à Prefeitura. 

11.1.5 – Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução deste 
contrato; 

11.1.6 – Entregar os materiais na conformidade do estabelecido Edital 
em referência, livres de qualquer ônus, como despesas de fretes, 
impostos, seguros e todas as demais despesas necessárias; 

11.1.7 - Nesse período, o fornecedor estará obrigado a reparar ou 
substituir os materiais 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; 

11.1.8 – Proceder à entrega dos materiais no prazo solicitado pelas 
Secretarias de Ação Social e Saúde; 

11.1.9 – Cumprir rigorosamente todas as especificações contidas no 
Edital e na Proposta apresentada. 

11.1.10 – No ato da entrega a empresa vencedora poderá ter um preposto 
que responda pela mesma, para acompanhar a conferência e recebimento do 
material. 

11.1.11 – 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, 
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fretes, embalagens, seguros, impostos, taxas, tarifas, encargos sociais 
e trabalhistas e demais despesas necessárias à perfeita entrega do 
objeto. 

11.2. DA CONTRATANTE 

11.2.1. A Prefeitura Municipal de São Felix do Araguaia/MT obriga-se a: 

I - indicar os locais e horários em que deverão ser entregues os itens. 

II - permitir ao pessoal da contratada, acesso ao local da entrega 
desde que observadas às normas de segurança; 

III - notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no 
fornecimento dos materiais; 

IV - Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta 
ata. 

11.2.2. Caberá à Prefeitura promover ampla pesquisa de mercado, de 
forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com 
os praticados no mercado. 

11.2.3 – Providenciar a publicação do extrato de contrato no Diário 
Oficial do Estado e outros meios de comunicação, na forma da lei; 

11.2.4 - Designar, por ato administrativo, fiscal de contrato para 
acompanhar a execução das entregas dos materiais; 

11.2.5 - 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. 

12. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DOS BENS 

12.1 - A (s) empresa (s) Vencedora (s) deverá (ao) entregar o objeto da 
presente licitação no local determinado na Ordem de Fornecimento, 
emitida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Ação Social e 
Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Felix do Araguaia; 

12.2 - Os produtos, objeto desta licitação, deverão ser entregues de 
imediato de acordo com Ordem de Fornecimento, emitidas pela Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento e Ação Social e Secretaria Municipal de 
Saúde do Município de São Felix do Araguaia; 

12.2.1 Os itens licitados serão avaliados em relação à conformidade, 
especificação, bem como qualidade e quantidade, de acordo com o Edital, 
após, a nota fiscal será atestada e encaminhada para pagamento; 

12.3 O recebimento não excluirá a Adjudicatária da responsabilidade 
civil, nem ético-profissional, pelo perfeito fornecimento do objeto, 
dentro dos limites estabelecidos pela Lei 8.666/93. 
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12.4 A Adjudicatária ficará obrigada a corrigir, às suas expensas, no 
todo ou em parte, o objeto deste Contrato em que se verificarem vícios 
ou incorreções resultantes dos materiais fornecidos. 

12.5 A Prefeitura rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento 
realizado em desacordo com a ordem de fornecimento e com as normas 
deste Edital; 

12.6 Nos termos de art. 3˚ combinado com o art. 39, VIII, da Lei nº 
8.078, de 11 de setembro de 1.990 – Código de Defesa do Consumidor, é 
vedado o fornecimento de qualquer produto ou serviço em desacordo com 
as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se as normas 
especificadas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de 
Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (CONMETRO); 

12.7 – As empresas vencedoras deverão cotar e fornecer os materiais em 
condições das especificações descritas neste Edital e da proposta 
apresentada e aceita Pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. 

12.8 – Os materiais deverão manter a qualidade do fabricante.  

12.9 – Entregar no local indicado neste Edital ou sob a ordem e 
indicação da administração do Certame. 

13. DA CONTRATAÇÃO 

13.1- As cláusulas contratuais serão estabelecidas de acordo com este 
instrumento e conforme minuta do contrato (anexo II), e com as normas 
da Lei Federal n° 10.520/02 e a Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

13.2 - Após a homologação da licitação, o licitante vencedor será 
convocado por escrito para no prazo de 03 (três) dias úteis, retirar e 
assinar e devolver o instrumento contratual, na forma da minuta 
apresentada no Anexo I, adaptado à proposta vencedora. 

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1 - Se o licitante vencedor se recusar a assinar o contrato 
injustificadamente, a sessão será retomada e os demais licitantes 
chamados, na ordem de classificação, sujeitando–se o licitante 
desistente às penalidades previstas neste edital. 

14.2 - À Proponente vencedora serão aplicadas as seguintes sanções em 
caso de recusa da assinatura do contrato e pelo inadimplemento no 
atraso na realização dos serviços: 

a) advertência; 

b) multa de 0,5% (cinco décimo por cento) sobre o valor 
contratual, por dia de atraso na realização dos serviços; 
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c) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratual, por 
infração a quaisquer das cláusulas do contrato e itens deste Edital e 
pela recusa da assinatura do contrato; 

d) multa de 20% (vinte por cento) do valor contratual, na hipótese 
de rescisão do contrato nos casos previstos em Lei, por culpa da 
contratada, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal 
incidente e da obrigação de ressarcir das perdas e danos que der causa; 

e) suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos 
de contratar com a Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT, 
por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com as 
Administrações Públicas Federal, estaduais ou Municipais, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação do infrator, perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade; 

g) perda da garantia contratual, quando for o caso. 

14.3 - De qualquer sanção imposta, a contratada poderá, no prazo máximo 
de 5 (cinco) dias, contado da intimação do ato, oferecer recurso à 
Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT, devidamente 
fundamentado. 

15. DO PAGAMENTO 

15.1 - O pagamento ficará condicionado às entregas dos materiais, de 
acordo com as descrições deste Edital. O Pagamento será em moeda 
corrente nacional, até o 10.º (décimo) dia útil após a entrega, 
contados a partir da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura, desde 
que, os materiais estejam devidamente recebidos e a Nota Fiscal/Fatura 
devidamente atestada por servidor da unidade receptora.  

15.2 - Havendo erro de emissão da Nota Fiscal/Fatura ou circunstâncias 
que impeçam a liquidação das despesas, esta será devolvida e o 
pagamento ficará pendente até o definitivo saneamento da irregularidade 
apresentada. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
regularização e reapresentação do documento fiscal, não acarretando 
qualquer ônus para esta Prefeitura. 

15.3 - A Nota Fiscal deverá indicar o número da Nota de Empenho e/ou 
contrato correspondente, os números da Conta Corrente, Agência e Banco, 
para a emissão da respectiva Ordem Bancária de Pagamento. 

15.4 - Antes de efetuar o pagamento será verificada a regularidade da 
empresa vencedora, mediante consulta “On Line”, cujo documento será 
anexado ao processo de pagamento. 

15.5 - O pagamento poderá ser sustado pela PREFEITURA, caso ocorra 
inadimplemento das obrigações para com a PREFEITURA e/ou erros ou 
vícios na Nota Fiscal. 
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16. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

16.1. Homologado o processo licitatório pela autoridade competente, a 
Prefeitura Municipal de São Felix do Araguaia/MT convocará a licitante 
vencedora para, no prazo de 03 (três) dias úteis, assinar a ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS, sob pena de decair do direito ao Registro. 

16.2. A assinatura da Ata de Registro de Preços não implica na 
obrigatoriedade da aquisição da totalidade dos itens registrados, tendo 
em vista que o registro de preços serve para assegurar uma futura 
aquisição, dentro do prazo de vigência; 

16.3. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 
MESES, sendo que durante este período a licitante vencedora deverá 
manter as condições de habilitação exigidas na licitação; 

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1. É facultado ao Pregoeiro ou 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; 

17.2. A autoridade competente para determinar a contratação poderá 
revogar a licitação por razões de interesse público derivado de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou 
por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado; 

17.2.1. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da 
anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do 
contratado de boa fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver 
suportado no cumprimento do contrato; 

17.3. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade 
das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da 
licitação, assumindo ainda, todos os custos de preparação e 
apresentação de sua proposta, uma vez que a Prefeitura não será, em 
nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório; 

17.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente 
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 
redesignada para o dia, hora e local que será noticiado para o primeiro 
dia útil subseqüente, em horário e locais aqui estabelecidos, desde que 
não haja comunicação do Pregoeiro em contrário; 

17.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se 
iniciam e vencem os prazos em dias de expediente normal na Prefeitura; 

17.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não 
importará no afastamento da licitante, desde que seja possível a 
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aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, 
durante a realização da sessão pública de PREGÃO; 

17.7. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas 
em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem 
comprometimento da segurança do processo; 

17.8. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas 
na interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá ser 
encaminhado, por escrito, ao Pregoeiro, no endereço: Av. Araguaia, nº 
248, fone/fax (0xx66) 3522- 1606 ramal 35, até dois dias úteis antes da 
data de abertura do PREGÃO; ou por meio do e-mail: 
pregaosfa@outlook.com ou através do site 
http://www.saofelixdoaraguaia.mt.gov.br/. 

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

17.10. Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei nº 
10.520/2002, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores; 

17.11. Poderá O Pregoeiro no interesse da administração, relevar 
omissões puramente formais, desde que: 

17.11.1. Não comprometam a lisura e o caráter competitivo da licitação; 

17.11.2. Possam ser sanadas, no prazo determinado Pelo Pregoeiro; 

17.12. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão 
registradas as ocorrências relevantes, devendo a mesma, ao final, ser 
assinada Pelo Pregoeiro e os licitantes presentes, ressaltando-se que 
poderá constar a assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes facultado 
esse direito; 

17.13. Deverá os licitantes participantes permanecer no recinto da 
sessão até o término da mesma para a assinatura da ata; 

17.14. São partes integrantes deste Edital: 

a) ANEXO I - Termo de Referência; 
b) ANEXO II - Minuta do Contrato; 
c) ANEXO III - Declaração de cumprimento à CF, Art. 7°, XXXIII e 
Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos Para a Habilitação; 
d) ANEXO IV - Termo de Credenciamento; 
e) ANEXO V - Declaração do cumprimento de requisito de habilitação; 
f) ANEXO VI – Declaração De Conhecimento Do Processo Licitatório 
g) ANEXO VII – Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte; 
h) ANEXO VIII– Minuta da Ata de Registro de Preço; 
i) ANEXO IX – Minuta de proposta de preços. 

 

São Félix do Araguaia/MT, 25 de janeiro de 2021. 
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JEAN FLÁVIO DOS SANTOS MILHOMEM 

Pregoeiro Oficial 
Portaria nº 016/2021. 

 
  

LEONIA CAROLINA CLAUDIO MACEDO 
Secretária de Desenvolvimento e Assistência Social. 

Portaria nº 008/2021. 
 
 

ROSANE DE FARIA MACIEL 
Secretária de Saúde. 
Portaria nº 081/2021. 

 

Visto... 

JANAILZA TAVEIRA LEITE 
    Prefeita Municipal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este Edital Minuta de Contrato 
e seus anexos encontram-se 
examinado aprovado por esta 
Assessoria Jurídica Municipal, 
Conforme Parecer Jurídico 
inicial anexo a este. 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA  

1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO: Para atender a 
solicitação expressa do Pedido e Autorização da Secretaria Requisitante 
“O Município de São Félix do Araguaia - MT, através da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social, coordena e executa a Política 
Municipal de Assistência Social, segundo os princípios e diretrizes da 
Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS nº 8742 de 7 de dezembro de 
1993, garantindo o atendimento das necessidades básicas, por um 
conjunto integrado de ações de iniciativa pública e participação da 
sociedade. Dentre os Benefícios e Serviços que esta política garante, 
temos os Benefícios Eventuais, como o Auxilio Funeral para o 
atendimento da população que se encontra em situação de vulnerabilidade 
social do Município de São Félix do Araguaia - MT.” 

2. DESCRIÇÃO TÉCNICA DO OBJETO E ORÇAMENTO ESTIMADO: 

2.1. Do Objeto: O presente tem como objetivo estabelecer as diretrizes 
para a Contratação de empresa especializada visando serviços de 
fornecimento parcelado de urnas funerárias, incluindo no fornecimento a 
preparação do corpo e ou membros, transportes e demais encargos, para 
atendimentos dos munícipes em vulnerabilidade social, por um período de 
12 (doze) meses, para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
Desenvolvimento Social, do Município de São Félix do Araguaia - MT.  

Os serviços que constituem o objeto da licitação e futuro Contrato 
deverão ser executados em conformidade com as especificações técnicas e 
demais elementos constantes deste Anexo e dos demais Anexos deste 
Edital. 

2.2. Do Orçamento Estimado: Para obter a avaliação do custo pela 
Administração (estimativa constante do PA que originaram a presente 
contratação), o órgão requisitante consultou empresas do mercado, 
conforme comprovam os documentos que se encontram no processo de origem 
do Pedido de Autorização supra. As médias dos valores definiram a 
estimativa da contratação, onde o órgão requisitante (SMDS) definiu 
expressamente que o valor máximo aceitáveis no presente procedimento 
licitatório será o constante do Orçamento Estimado. Sendo assim, esta 
foi à alternativa utilizada pela Administração para aferir os valores 
envolvidos.  

2.3.  Descrição técnica e valor total dos Itens são os constantes do 
quadro abaixo: 

 

ITEM 

 

QUANT. 

 

UN ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

 

COD 
TCE/MT 

UF 

VALOR 
UNITÁRIO  VALOR TOTAL 

1 50 UN 

ATAUDE - URNA, TAMANHO 
ESPECIAL, ADULTO, EM MADEIRA 
DE PINOS, ESTILO SEXTAVADA 
COM 04 ALCAS FIXAS, 02 

 

 
R$ 1.774,53 R$ 

88.726,50 
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CHAVETAS EM METAL, ACABAMENTO 
EXTERNO CASTANHO ESCURO 
FOSCO, SEM VERNIZ, ACABAMENTO 
INTERNO APENAS O FUNDO 
FORRADO EM CELULOSE, SEM 
BABADO, NO TAMANHO EXTERNO 
2,12 MT COMPRIMENTO POR 
0,80CM LARGURA, TAMANHO 
INTERNO 2,05 M POR 0,75CM 
LARGURA. 

00014263 

(cód.: 
1) 

 

2 60 UN 

ATAUDE - URNA, TAMANHO 
INFANTIL/ADOLESCENTE, DE 
0,60CM ATÉ 1,00MT, EM MADEIRA 
DE PINOS, ESTILO SEXTAVADA 
COM 04 ALCAS FIXAS, 02 
CHAVETAS EM METAL, ACABAMENTO 
EXTERNO COM TINTA FOSCA NA 
COR BRANCA, ACABAMENTO 
EXTERNO 1M DE COMPRIMENTO POR 
0,65CM DE LARGURA, TAMANHO 
INTERNO: 0,93 CM DE 
COMPRIMENTO POR 0,60CM 
LARGURA. APENAS O FUNDO 
FORRADO EM CELULOSE, SEM 
BABADO. 

 

00014264 

 

(cód.: 
1) 

 

R$ 769,16 R$ 
46.149,60 

3 60 UN 

ATAUDA - URNA, TAMANHO 
ADULTO, MEDINDO COMPRIMENTO 
0,80CM A 1,90 DE COMPRIMENTOS 
(OU OBESOS) CONFECCIONADOS EM 
MADEIRA DE PINOS, NA COR 
NOGUEIRA, IGUAL OU SIMILAR E 
ENVERNIZADA COM UMA DEMÃO DE 
SELADOR, SEXTAVADA COM 06 
(SEIS) ALÇAS FIXAS, FORRAÇÃO 
NO CASCO E NO TAMPO E COM 
QUATRO CHAVETAS DE CHAPINHA 
EM METAL COMO ACABAMENTO E 
ACOMPANHANDO UM TRAVESSEIRO 
TAMANHO E TIPO PADRÃO CAIXÃO 
POPULAR. 

 

 

00014262 

(cód.: 
1) 

 

R$ 2.712,80 
R$ 

162.768,00 

4 40 UN 

SERVICO FUNERARIO COMPLETO - 
FUNERAL ADULTO COM URNA 
SIMPLES CONFECCIONADA EM 
MADEIRA, COM PREPARACAO DO 
CORPO E CARRO PARA REMOCAO. 

 

00018214 

(cód.: 
1) 

 

R$ 3.131,65 
R$ 

125.266,00 

5 40 UN 

SERVICO FUNERARIO - COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAL: 
URNA FUNERARIA PARA OBESOS, 
DE MADEIRA ENVERNIZADA 
FORRADA COM TNT BRANCO E 
ACRILON SEM VISOR, COM 06 
ALCAS DE FERRO GALVANIZADO 
2250/650MM, 

 

00027233 

(cód.: 
1) 

 

R$ 3.025,00 R$ 
121.000,00 

6 20 UN SERVICO FUNERARIO - CONFECCAO 
DE URNA MORTUARIA INFANTIL, 

00013059 

(cód.: 

R$ 742,53 R$ 
14.850,00 
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PADRAO POPULAR COM VISOR, EM 
EUCATEX SIMPLES. 

1) 

 

7 50.000 KM 

SERVIÇOS DE HORAS DE 
QUILOMETROS RODADOS EM VIA 
NÃO PAVIMENTADA/PAVIMENTADA 
PARA TRANSLADO 

369877-7 

(cód. 
1136) 

 

R$ 3,61 
R$ 

180.500,00 

VALOR TOTAL R$ 739.260,70 (Setecentos e Trinta e Nove Mil, 
Duzentos e Sessenta Reais e Setenta Centavos). 

 
2.4. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: 

  2.4.1. Para a categoria de serviços funerários a cadáver 
insepultos por menos de 24 horas e causa de morte que não seja de 
infecto-contágio: 
2.4.1.1. A empresa deverá disponibilizar: 
2.4.1.2. - Liberação de corpos na instituição da ocorrência do óbito; 
2.4.1.3. - Acompanhamento a cartório para registro de óbito no cartório 
da cidade da ocorrência; 
2.4.1.4. - Documentação de translado policial para remoção do cadáver; 
2.4.1.5. - Documentação de translado junto a Secretaria de Saúde da 
cidade da ocorrência, dentro do limite da região metropolitana; 
2.4.1.6. - Remoção do corpo da instituição onde ocorreu o óbito até a 
clínica para a formalização ou embalsamamento 
2.4.1.7. - Tamponamento de todos os orifícios superiores e inferiores; 
2.4.1.8. - Serviço de vestir o corpo com roupas fornecidas pela 
família. 
2.4.1.9. - Remoção do corpo da clínica de tanatopráxia até a capela 
para velório. 
2.5. Tipo de urna: 
2.5.1. Em madeira de pinos, na cor nogueira, igual ou similar para 
adultos e branca para tamanho infantil e natimorto e envernizada com 
uma demão de selador, sextavada com 06 (seis) alças fixas, forração no 
tampo e no casco com quatro chavetas de chapinha em metal como 
acabamento e acompanhamento de um travesseiro tamanho e tipo padrão.  
2.5.2) Tamanhos: 
2.5.2.1. ADULTO 0,80 cm a 1,90m; 
2.5.2.2. ADULTO 2: acima de 2m ou obesos; 
2.5.2.3. INFANTIL: 60cm a 90cm ou natimorto; 
2.5.2.4. INFANTIL: 1m40cm a 1m50cm; 
2.5.2.5. INFANTIL: 1m a 1m30cm; 
2.6. Para a categoria de serviços funerários a cadáver insepultos por 
mais de 24 horas e causa de morte que seja por doença de infecto-
contágio: 
2.6.1. Liberação de corpos na instituição da ocorrência do óbito 
2.6.2. Acompanhamento a cartório para registro de óbito no cartório da 
cidade da ocorrência 
2.6.3. Documentação de translado policial para remoção do cadáver. 
2.6.4. Documentação de translado junto a Secretaria de Saúde da 

cidade da ocorrência, dentro do limite da região metropolitana. 
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2.6.5. Remoção do corpo da instituição onde ocorreu o óbito até a 
clínica para a formalização ou embalsamamento: 

2.7. Tipo de Urna: 
2.7.1. Urna confeccionada em madeira de pinos, na cor nogueira, igual 
ou similar e envernizada com uma demão de selador, sextavada com 06 
(seis) alças fixas, forração no casco e no tampo e com quatro chavetas 
de chapinha em metal como acabamento e acompanhando um travesseiro 
tamanho e tipo padrão. 
(obs.: FORMOLIZAÇÃO para cadáveres insepultos quando o período do óbito 
estiver compreendido por menos de 24 horas a 48 horas e causa de morte 
que seja por doença infecto-contágio). 
2.8. Tamanhos: 
2.8.1. ADULTO 1 : 1,90m; 
2.8.2. ADULTO 2: acima de 2m ou obesos; 
2.8.3. INFANTIL: 60cm a 90cm ou natimorto; 
2.8.4. INFANTIL: 1m40cm a 1m50cm; 
2.8.5. INFANTIL: 1m a 1m30cm; 
2.9. Itens importantes relativos ao serviço funerário: 
2.9.1. Do veículo: 
2.9.2. O veículo fúnebre deverá estar de acordo com a legislação 
municipal e normas da ANVISA. 
2.9.3. O veículo deverá ser registrado em nome da empresa ou de seu 
proprietário, devidamente adaptado para o serviço funerário. 
2.9.4. O veículo deverá ter compartimento de carga apropriado, 
destinado exclusivamente ao transporte de cadáver e totalmente isolado 
do compartimento de passageiros. (conforme § 2º e 4º do Art.13 Cap. V, 
Anexo I da consulta pública nº 89 de 20/12/2005 da ANVISA). 
2.9.5. O veículo deverá estar em perfeito estado de conservação e ter 
no máximo 10 anos de uso. 
3. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
3.1. Constituir-se-ão obrigações da CONTRATADA, além das demais 
previstas neste contrato e dele decorrentes: 
a) Executar o objeto contratado com elevada qualidade e no prazo 
estipulado. 
b) Realizar com seus próprios recursos todas as obrigações relacionadas 
com o objeto deste contrato, de acordo com as especificações 
determinadas neste, assumindo a responsabilidade técnica pela execução 
dos mesmos.  
c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 
de materiais empregados.  
d) Cumprir a Legislação Federal, Estadual e Municipal pertinente, bem 
como se responsabilizar pelos danos e encargos de qualquer espécie 
decorrentes de ações ou omissões, culposas ou dolosas, que praticar. 
e) Pagar e recolher todos os impostos e demais encargos fiscais, bem 
como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e 
comerciais, prêmios de seguro e de acidente de trabalho, que forem 
devidos em decorrência do objeto desta contratação. 
f) Apresentar ao CONTRATANTE quando solicitadas todas as informações 
técnicas e administrativas necessárias à execução dos serviços. 
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g) A CONTRATADA, deverá conhecer detalhadamente os serviços a serem 
executados e cumprir todas as cláusulas do contrato. 
h) Fornecer equipamentos e pessoal necessário para execução dos 
serviços e mão de obra.  
3.2. Todos os serviços executados a mais e por comprovada negligência 
ou imperícia por parte da empresa CONTRATADA, não estarão sujeitos em 
hipótese alguma ao pagamento por parte da CONTRATANTE; 
3.3. A CONTRATADA deverá vestir e transportar o falecido para capela 
mortuária de cemitérios do Município São Félix do Araguaia - MT, caso 
não haja capelas mortuárias disponíveis para o local do velório 
indicado pela família do falecido no perímetro municipal, fornecer 
câmara ardente para o velório e transportar a urna do local onde se 
encontra até o Cemitério Municipal em que for designado pela ordem de 
serviço); 
3.4. A CONTRATADA deverá orientar os familiares sobre a documentação 
que deverá OBRIGATORIAMENTE ser apresentada por parte dos familiares e 
quando o falecimento ocorrer em São Félix do Araguaia - MT, facultar o 
acompanhamento de um familiar nos procedimentos e remoções; 
3.5. Quando necessário, A CONTRATADA deverá trasladar o corpo do 
falecido do IML – Instituto Médico Legal e/ou hospitais de Cuiabá – MT 
ou outra cidade para a capela mortuária de um dos cemitérios do 
Município, caso não haja capelas mortuárias disponíveis para o local do 
velório indicado pela família do falecido no perímetro municipal, o 
mesmo deverá ser transladado ao local do velório indicado pela família 
do falecido, devendo ser obrigatoriamente dentro do perímetro 
Municipal; 
3.6. A CONTRATADA deverá fornecer urna modelo sextavada ou reta, na cor 
nogueira, igual ou similar e envernizada (adulta) e branca (infantil), 
com caixa em madeira, confeccionada em material resistente compatível 
ao transporte do corpo a ser sepultado, ambas forradas com material 
plástico, com alças e chavetas metálicas, devendo seguir as 
especificações contidas no modelo de propostas; 
4. DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO. 
4.1. O serviço será fornecido parceladamente, em atendimento imediato 
às solicitações do Departamento de Assistência Social. 
4.2. Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, 
seguros, transporte, tributos e encargos trabalhistas e previdenciários 
decorrentes do fornecimento. 
4.3. Os serviços deverão ser prestados no Município de São Félix do 
Araguaia - MT, sendo proibida a subcontratação. 
4.4. A família do falecido deverá requisitar o serviço funerário no 
Plantão de Atendimento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social (SMDS), nos Centros de Referência da Assistência Social mediante 
a apresentação dos seguintes documentos: 

4.4.1. Cópia simples do comprovante de residência (conta de água, luz 
ou carnê de IPTU) do falecido, atestando que este residia neste 
Município; 
4.4.2. Cópia simples do comprovante de renda familiar (contra 

cheque, carteira profissional ou declaração de rendimentos 
fornecida pelo empregador); 

4.4.3. Em caso de desemprego (apresentar cópia simples da carteira 
de trabalho); 
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4.4.4. Declaração de próprio punho, caso a renda familiar seja 
adquirida por meio de trabalho informal; 

4.5. Fora do horário de trabalho da SMDS a família deverá procurar a 
CONTRATADA para prestar os serviços funerais, inclusive sábados, 
domingos e feriados. A família deverá apresentar à CONTRATADA os 
documentos mencionados na cláusula anterior supramencionado. 
4.6. Serão beneficiadas as famílias com renda máxima de até 03 (três) 
salários mínimos vigentes; 
4.7. A CONTRATADA deverá apresentar à SMDS os comprovantes dos serviços 
prestados no primeiro dia útil após a liberação dos mesmos, para a 
fiscalização e comprovação dos documentos apresentados pela família do 
(a) falecido (a), para liberação da fatura dos serviços prestados pela 
CONTRATADA. 
4.8. O número de serviços prestados e o fornecimento de urnas funerárias 
ficarão limitados no seu total em até 50 (cinquenta) por mês 
4.9. O atendimento dos serviços funerários para famílias de baixa renda 
não sofrerá modificações de trato e/ou processo discriminatório no 
atendimento e horário. 
4.10. A família do falecido não poderá arcar com nenhum tipo de ônus; 
4.11. A CONTRATADA, prestadora de serviços, deverá manter plantão de 24 
horas de segunda-feira a domingo, inclusive nos feriados; 
4.12. O preço oferecido deverá ser estabelecido por item, devendo estar 
incluído o fornecimento de urna funerária, mão-de-obra e todos os 
encargos decorrentes. 
4.13. (A CONTRATADA DEVERÁ VESTIR E TRANSPORTAR O FALECIDO PARA A CAPELA MORTUÁRIA 
DOS CEMITÉRIOS DO MUNICÍPIO SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT), caso não haja capelas 
mortuárias disponíveis para o local do velório indicado pela família do 
falecido no perímetro municipal, fornecer câmara ardente para o velório 
e transportar a urna do local onde se encontra até o Cemitério 
Municipal ou por um indicado na ordem de serviço; 
4.14. A CONTRATADA deverá orientar os familiares sobre a documentação 
que deverá OBRIGATORIAMENTE ser apresentada por parte dos familiares e 
quando o falecimento ocorrer na Grande Cuiabá ou outra cidade, facultar 
o acompanhamento de um familiar nos procedimentos e remoções; 
4.15. Quando necessário, A CONTRATADA deverá trasladar o corpo do 
falecido do IML – Instituto Médico Legal/ e/ou hospitais de São Félix 
do Araguaia - MT para a capela mortuária de um dos cemitérios do 
Município, caso não haja capelas mortuárias disponíveis para o local do 
velório indicado pela família do falecido no perímetro municipal, o 
mesmo deverá ser transladado ao local do velório indicado pela família 
do falecido, devendo ser obrigatoriamente dentro do perímetro 
Municipal; 
4.16. A CONTRATADA deverá fornecer urna funerária, modelo sextavada ou 
reta, na cor nogueira, igual ou similar e envernizada (adulta) e branca 
(infantil), com caixa em madeira, confeccionada em material resistente 
compatível ao transporte do corpo a ser sepultado, ambas forradas com 
material plástico, com alças e chavetas metálicas, devendo seguir as 
especificações contidas no modelo de propostas; 
4.17. A CONTRATADA deverá cumprir a Lei nº 6503 e o Decreto nº 24.430 
que regulam a Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde Pública, 
Subsecção XVI, artigo 311, item III, IV e V: 
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“III – Todo cadáver que for transportado da Capital para outro 
município, deve ser feito em caixão de zinco hermeticamente fechado, o 
que deverá ser constatado por funcionário da Secretaria da Saúde. No 
caso da morte ter sido por doença transmissível, a exigência do caixão 
de zinco em hipótese alguma poderá ser dispensado”. 
IV – “Se o cadáver tiver que permanecer insepulto por menos de 24 horas 
poderá a juízo da autoridade sanitária, ser dispensado o caixão de 
zinco, desde que a causa da morte não tenha sido doença transmissível, 
e que as condições do corpo permitam o transporte em caixão de 
madeira”. 
V – “Se o cadáver a ser transladado permanecer insepulto por mais de 24 
horas, é obrigatória a formalização do mesmo”. 
5. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO. 
5.1. O critério de julgamento das propostas financeiras será o de menor 
preço global, desde que cumpridas às exigências técnicas do Presente 
Termo de Referência.  
6. Exigências de Habilitação: as exigências habilitatórias são conforme 
Art.4º, XIII, da Lei nº 10.520/02 e aplicação subsidiária da Lei nº 
8.666/93. Decreto Municipal nº 019/2013. 
                       

São Félix do Araguaia – MT em 25 de janeiro de 2021. 
 
 

LEONIA CAROLINA CLAUDIO MACEDO 
Secretária de Desenvolvimento e Assistência Social. 

Portaria nº 008/2021. 
 
 
 
 

ROSANE DE FARIA MACIEL 
Secretária de Saúde. 
Portaria nº 081/2021. 
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Anexo II – Minuta do Contrato. 
 
CONTRATO Nº __/2021.  
PROCESSO Nº 005/2021. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/ 2021. - SRP.  
Prazo:____/___/2021. a ____/___20XX. 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – 
MT E A EMPRESA:_______  , PARA OS FINS 
QUE SE ESPECIFICA: 
 

Ao(s) xxxxxxxxxxxx dia(s) do mês de xxxxxxxxxxxx do ano dois mil e 
vinte e um (XX/XX/2021) na sala de Contratos, foi celebrado o presente 
termo de contrato que entre si celebram de um lado O MUNICIPIO 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 representada 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 XXXXXX pessoa  
jurídica  de  direito  privado, inscrita no CNPJ  sob o nº  
 , com sede________  , representada neste ato representada  
pelo  (a) SRO. (A)    , (nacionalidade), (estado civil), 
(profissão), inscrito (a) no RG sob o nº  , e inscrito (a) no CPF/MF 
sob o nº  , residente e domiciliado (a) na   , doravante 
denominada CONTRATADA, tendo em vista a contratação, considerando o 
disposto na Lei n.º 8.666, de 21.06.93 e alterações posteriores, Lei 
Federal n.º 10.520 de 17.07.2002 e Lei Complementar 123/06, alterada 
pela Lei Complementar nº 147/2014, resultado do Processo Licitatório nº 
005/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021. - SRP, resolvem celebrar o 
presente contrato nos termos do Edital para Registro de Preço 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, 
como também pelas convenções estabelecidas neste instrumento. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 

02.01 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
URNAS FUNERÁRIAS TIPO POPULAR E SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE CORPO E 
TRANSLADO, COM VISTAS A ATENDER FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO DE 
SÃO FELIX DO ARAGUAIA-MT, conforme especificações do ANEXO I do Edital 
do Processo Licitatório nº 005/2021 na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL 
SRP Nº 005/2021. 
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ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UN QUANT MARCA VLR UNIT 
 

VLR TOTAL 

       
       
       
       
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 
03.01 - O regime de execução indireta sob a modalidade de empreitada 
por preço global 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 e do Edital do 
Processo nº 005/2021 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 2021, assim definido pelas 
Secretarias de Desenvolvimento e Ação Social; 
06.02 – A dotação orçamentária ira ser utilizada conforme o uso do 
objeto aqui contratado, não sendo necessário o empenho total do valor 
estimado neste contrato. 
 
Órgão: 05 – Secretaria Municipal de Saúde. 
Unidade: 02 – Fundo Municipal de Saúde. 
Projeto Atividade: 2.054 – Manutenção e Encargos C/ o Fundo Municipal 
de Saúde. 
Elementos de despesas: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa 
Jurídica. 
Cód. Red. 229  
 
Órgão: 06 – Sec. Municipal de Desenvolvimento e Ação Social. 
Unidade: 02 – Fundo Municipal de Assistência Social. 
Projeto Atividade: 2.063 – Auxilio Funeral Para Pessoas Carentes. 
Elementos de despesas: 3.3.90.32 – Material, Bem ou Serviço para Dist. 
Gratuita. 
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Cód. Red. 375. 
 

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/2021, 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 
 
08.1 - O pagamento ficará condicionado as entregas dos materiais de 
acordo com as descrições do Edital. O Pagamento será em moeda corrente 
nacional, até o 30.º (Trigésimo) dia útil após a entrega, contados a 
partir da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura, desde que, os 
materiais estejam devidamente recebidos e a Nota Fiscal/Fatura 
devidamente atestada por servidor da unidade receptora.  
08.2 - Havendo erro de emissão da Nota Fiscal/Fatura ou circunstâncias 
que impeçam a liquidação das despesas, esta será devolvida e o 
pagamento ficará pendente até o definitivo saneamento da irregularidade 
apresentada. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
regularização e reapresentação do documento fiscal, não acarretando 
qualquer ônus para esta Prefeitura. 
08.3 - A Nota Fiscal deverá indicar o número da Nota de Empenho e/ou 
contrato correspondente, os números da Conta Corrente, Agência e Banco, 
para a emissão da respectiva Ordem Bancária de Pagamento. 
08.4 - Antes de efetuar o pagamento será verificada a regularidade da 
empresa vencedora, mediante consulta “On Line”, cujo documento será 
anexado ao processo de pagamento. 
08.5 - O pagamento poderá ser sustado pelo Setor Financeiro, caso 
ocorra inadimplemento das obrigações para com a PREFEITURA e/ou erros 
ou vícios na Nota Fiscal. 
 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
09.01 – À CONTRATADA assiste suspender, eventual ou definitivamente, os 
serviços no caso de descumprimento do pagamento de parcelas 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 na Ata 
de Registro de Preço e no Anexo I do edital do processo Nº___/2021. 
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09.06 – A CONTRATADA se obriga efetuar a entrega dos bens em perfeitas 
condições, no prazo e local indicados pela Secretaria de Ação Social, 
em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, 
acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as 
indicações da marca, fabricante, modelo, tipo e prazo de garantia e 
validade; 
09.07 - Responsabilizar-se pelos materiais 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, os 
materiais 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 na minuta de 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 materiais adquirida 
por no mínimo 12 (doze) meses, em conformidade com o especificado no 
Edital, tudo a encargo da CONTRATADA; 
09.16 – Proceder à entrega dos materiais num prazo solicitado pela 
Secretaria de Ação Social; 
09.18 – Cumprir rigorosamente todas as especificações contidas no 
Edital e na Proposta apresentada. 
09.19 – No ato da entrega a empresa vencedora poderá ter um preposto 
que responda pela mesma, para acompanhar a conferência e recebimento do 
material; 
09.20 – Sendo de sua responsabilidade pelo transporte apropriado do 
veículo, assumindo a responsabilidade pelos encargos fiscais e 
comerciais resultante da adjudicação desta licitação. 
09.21 – Entregar o objeto adjudicado no prazo estipulado neste Termo, 
no local designado Secretaria Municipal de Ação Social, acompanhado da 
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Nota Fiscal com especificação e quantidade rigorosamente idênticas ao 
discriminado neste Termo de Referência, Edital ; 
09.22 – 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. 
 

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 a prestação de 
serviços 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 da execução dos serviços, 
podendo impugnar os serviços que estejam mal executados,correndo as 
despesas oriundas destes serviços por conta da CONTRATADA; 
10.03 – Efetuar os pagamentos devidos pelos serviços executados 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 a locação nos casos previstos na Lei nº 8.666/93.  
10.06 – Providenciar a publicação do extrato de contrato no Diário 
Oficial do Estado, 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 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) horas, com justificativa fundamentada, sob 
pena de indenização de 20% (vinte 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: 
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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 MULTAS E PENALIDADES 
 
13.01 - O presente Contrato deverá ser executado fielmente pelas 
partes, de acordo com as suas Cláusulas e as disposições da Lei nº 
8.666/93, respondendo cada uma pelas conseqüências de sua inexecução 
total ou parcial; 
13.02 - À parte que infringirem quaisquer das Cláusulas deste 
instrumento de Contrato, ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento) 
do valor contratual, além de outras penalidades que a falta cometida 
assim exigir, nos termos da Lei; 
§ 1º - As penalidades contratuais aplicáveis são: 

a) Advertência verbal ou escrita; 
b) Multas;  
c) Declaração de inidoneidade e; 
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d) Suspensão do direito de licitar e contratar de acordo com o 
Capítulo IV, da Lei nº 8.666, de 21/06/93 e alterações posteriores;  

I. - A advertência verbal ou escrita será aplicada independentemente de 
outras sanções cabíveis, quando houver descumprimento de condições 
contratuais ou condições técnicas estabelecidas; 
§ 2º - As multas e as demais penalidades previstas são as seguintes: 

a) 10% (dez por cento) sobre o valor contratual, por infração a 
quaisquer das cláusulas do Contrato; 

b) 20% (vinte por cento) sobre valor contratual restante, na hipótese 
de rescisão do Contrato nos casos previstos em Lei, por culpa da 
Contratada, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal 
incidente e da obrigação de ressarcir as perdas e danos que der 
causa; 

c) Suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de 
contratar com o Município por prazo não superior a dois anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação do infrator perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade;  

13.03 - De qualquer sanção imposta a Contratada poderá, no prazo máximo 
de cinco dias contados da intimação do ato, oferecer recurso à 
CONTRATANTE, devidamente fundamentado; 

13.04 - As multas previstas nos itens anteriores são independentes e 
poderão ser aplicadas cumulativamente; 

13.05 - As multas definidas nesta cláusula poderão ser descontadas de 
imediato sobre o pagamento das parcelas devidas e a multa prevista 
na alínea “b” do § 2º, será descontada por ocasião do último 
pagamento; 

13.06 - A Contratada não incorrerá na multa prevista na alínea “b” acima 
referida, na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, ou de 
responsabilidade da CONTRATANTE. 
 

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 2021. 



 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
CNPJ.  03.918.869/0001-08 

 

 

AVENIDA ARAGUAIA, 248 – CENTRO – FONES/FAX (66) 3522-1606 – SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT 

 EMAIL: pregaosfa@outlook.com 

 
A presente minuta foi analisada e aprovada pela Assessoria Jurídica da 
Administração. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JANAILZA TAVEIRA LEITE 
PREFEITA MUNICIPAL 

 
CONTRATADA 

 
 

TESTEMUNHAS: 
1ª. 
NOME: 
CPF nº: 

  
2ª. 
NOME: 
CPF nº: 
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ANEXO III 

Modelo da Declaração (Empregador Pessoa Jurídica) 

(Papel timbrado da empresa) 

Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2021. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021. 

_____________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 005/2021, 
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 /2021. 

_____________________________________ 

Assinatura do representante legal sob carimbo 

RG: 

CPF/MF: 

CNPJ/MF da empresa 
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ANEXO IV 
MODELO DE CREDENCIAMENTO DO REPRESENTANTE LEGAL 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

Local e data 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT. 

Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO 005/2021. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021. 

 

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 V 
(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 005/2021. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021. 
 

A empresa....., estabelecida.......inscrita no CNPJ sob o nº 
.......declara, sob as penas da Lei, conhecer e aceitar as condições 
constantes deste Pregão 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  2021. 

 

_______________________________ 

Assinatura e Carimbo.  
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ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO 
 

A firma--------------------------------------------, empresa com 
sede na Rua------------------ ------------n. ----------- Bairro--------
---------------,-------------------------- , devidamente inscrita no 
CNPJ:----------------------------------------- vem por meio deste, em 
cumprimento ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021, declara que recebeu os 
documentos e que tomou conhecimento de todas as informações e das 
condições locais através do Diário Oficial dos Municípios e mural 
publico da prefeitura municipal. 

 

São Félix do Araguaia-MT, XX de xxxxxxx de 2021. 

 

 

_______________________________ 

Assinatura e Carimbo.  
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ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº123/2006 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2021. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021. 

 

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 VIII 

                   MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°  /2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021.  
PROCESSO Nº 0 0 5 / 2 0 2 1 .  
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES. 
 

Município de São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, Pessoa 
Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa à Avenida 
Araguaia nº 248, Bairro Centro, nesta cidade, inscrita no C.N.P.J. /MF 
sob o nº 03.918.869/0001-08, representado neste ato pela sua Prefeita 
Srª. JANAILZA TAVEIRA LEITE, brasileira, casada, Advogada, portador do 
RG. n.º 53.204.353-4 SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 049.351.084/28, 
residente e domiciliado nesta cidade de São Félix do Araguaia/MT, de ora 
em diante denominada GERENCIADORA e a empresa ......................, 
inscrita no CNPJ ............................., instalada na 
.......................... nº ................, Bairro, na cidade de 
........................./....., representada neste ato pelo(ª) seu(ª) 
sócio(ª) proprietário(ª) ....................., estado civil, profissão, 
portador do CPF nº ....................... e do RG nº 
..............SSP/...., residente e domiciliado(ª) à 
.................... nº .................., Bairro, Município de  
.................. –....., doravante denominada FORNECEDORA, acordam 
proceder, nos termos do Edital de Pregão para Registro de Preços nº  
005/2021 e Processo Administrativo nº.  005/2021, com seus respectivos 
preços unitários e totais nas quantidades estimadas, atendendo as 
condições previstas no Edital e as constantes desta Ata de Registro de 
Preços, conforme as Leis n. 10.520/2002 e 8.666/93 e suas alterações, e 
em conformidade com as disposições a seguir. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS TIPO POPULAR E SERVIÇOS 
DE PREPARAÇÃO DE CORPO E TRANSLADO, COM VISTAS A ATENDER FAMÍLIAS DE 
BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA-MT.   

 

ITEM 

 

QUANT. 

 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

 

COD 
TCE/MT 

UF 

VALOR 
UNITÁRIO  

VALOR TOTAL 

1 50 
UN ATAUDE - URNA, TAMANHO ESPECIAL, 
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ADULTO, EM MADEIRA DE PINOS, 
ESTILO SEXTAVADA COM 04 ALCAS 
FIXAS, 02 CHAVETAS EM METAL, 
ACABAMENTO EXTERNO CASTANHO 
ESCURO FOSCO, SEM VERNIZ, 
ACABAMENTO INTERNO APENAS O FUNDO 
FORRADO EM CELULOSE, SEM BABADO, 
NO TAMANHO EXTERNO 2,12 MT 
COMPRIMENTO POR 0,80CM LARGURA, 
TAMANHO INTERNO 2,05 M POR 0,75CM 
LARGURA. 

 

00014263 

(cód.: 1) 

 

2 60 
UN ATAUDE - URNA, TAMANHO 

INFANTIL/ADOLESCENTE, DE 0,60CM 
ATÉ 1,00MT, EM MADEIRA DE PINOS, 
ESTILO SEXTAVADA COM 04 ALCAS 
FIXAS, 02 CHAVETAS EM METAL, 
ACABAMENTO EXTERNO COM TINTA 
FOSCA NA COR BRANCA, ACABAMENTO 
EXTERNO 1M DE COMPRIMENTO POR 
0,65CM DE LARGURA, TAMANHO 
INTERNO: 0,93 CM DE COMPRIMENTO 
POR 0,60CM LARGURA. APENAS O 
FUNDO FORRADO EM CELULOSE, SEM 
BABADO. 

 

00014264 

 

(cód.: 1) 

 

  

3 60 UN 

 

ATAUDA - URNA, TAMANHO ADULTO, 
MEDINDO COMPRIMENTO 0,80CM A 1,90 
DE COMPRIMENTOS (OU OBESOS) 
CONFECCIONADOS EM MADEIRA DE 
PINOS, NA COR NOGUEIRA, IGUAL OU 
SIMILAR E ENVERNIZADA COM UMA 
DEMÃO DE SELADOR, SEXTAVADA COM 
06 (SEIS) ALÇAS FIXAS, FORRAÇÃO 
NO CASCO E NO TAMPO E COM QUATRO 
CHAVETAS DE CHAPINHA EM METAL 
COMO ACABAMENTO E ACOMPANHANDO UM 
TRAVESSEIRO TAMANHO E TIPO PADRÃO 
CAIXÃO POPULAR. 

 

 

00014262 

(cód.: 1) 

 

  

4 40 
UN 

SERVICO FUNERARIO COMPLETO - 
FUNERAL ADULTO COM URNA SIMPLES 
CONFECCIONADA EM MADEIRA, COM 
PREPARACAO DO CORPO E CARRO PARA 
REMOCAO. 

 

00018214 

(cód.: 1) 

 

  

5 40 
UN SERVICO FUNERARIO - COM 

FORNECIMENTO DE MATERIAL: URNA 
FUNERARIA PARA OBESOS, DE MADEIRA 
ENVERNIZADA FORRADA COM TNT 
BRANCO E ACRILON SEM VISOR, COM 
06 ALCAS DE FERRO GALVANIZADO 
2250/650MM, 

 

00027233 

(cód.: 1) 

 

  

6 

 

20 
UN 

SERVICO FUNERARIO - CONFECCAO DE 
URNA MORTUARIA INFANTIL, PADRAO 
POPULAR COM VISOR, EM EUCATEX 
SIMPLES. 

00013059 

(cód.: 1) 
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7 50000 
KM 

SERVIÇOS DE HORAS DE QUILOMETROS 
RODADOS EM VIA NÃO 
PAVIMENTADA/PAVIMENTADA PARA 
TRANSLADO 

369877-7 

(cód. 
1136) 

 

  

 

1.0. Este instrumento não obriga ao ÓRGÃO a firmar contratações nas 
quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específica para 
aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo 
assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em 
igualdade de condições. 
1.1. Quadro de matérias e serviços fornecido nesta ata. 
1.1.1. Quadro conforme os itens vencedores por este fornecedor. 
  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
2.0. A presente Ata terá validade até dia XX/XX/202X, contados a partir 
de sua assinatura e publicação da mesma. 
2.1. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, qualquer Órgão ou 
Entidade da Administração poderá utilizar a Ata, mesmo que não tenha 
participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão 
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
3.0. O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de 
São Félix do Araguaia-MT. 

CLÁUSULA QUARTA –DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO. 
4.1 - Os m a t e r i a i s  especificados no Termo de Referência deverão 
ser entregues, conforme solicitação das Secretarias de Desenvolvimento 
e Ação Social e Secretaria Municipal de Saúde e livres de quaisquer 
ônus, no prédio da Sede da Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia 
- MT – CEP: 78.670-000 – à Av. Araguaia n.º 248 - Centro. 
4.2 - O prazo de entrega, a contar da data de assinatura do 
contrato ou da entrega da Nota de Empenho, deverá ser pedido pelas 
Secretarias de Ação Social e Saúde; 
 

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO. 
 
5.0. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser 
convidadas a firmar contratações de fornecimento, observadas as 
condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação 
pertinente. 
5.1. As aquisições dos materiais registrados neste instrumento serão 
efetuadas através Nota de Empenho, emitida pela Prefeitura Municipal de 
São Félix do Araguaia, contendo: o nº da Ata, o nome da empresa, o 
objeto, a especificação, o endereço e a data de entrega. 
5.2. A Nota de empenho será encaminhada ao fornecedor que deverá 
assiná-la e devolve-la à esta Prefeitura no prazo máximo de 03 (três) 
dias a contar da data do seu recebimento. 
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CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

 
6.1 – Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais, resultantes da execução deste contrato; 
6.2 – Entregar os materiais na conformidade do estabelecido no Edital, 
livres de qualquer ônus, como despesas de fretes, impostos, seguros e 
todas as demais despesas necessárias; 
6.3 - Nesse período, o fornecedor estará obrigado a reparar ou 
substituir os materiais defeituosos, às suas expensas, 
responsabilizando-se por todos os custos decorrentes de sua proposta; 
6.5 – Proceder à entrega dos materiais num prazo máximo estabelecido 
pelas Secretarias de Ação Social e Saúde; 
6.6 – Cumprir rigorosamente todas as especificações contidas no Edital 
e na Proposta apresentada. 
6.7 – Comunicar a Secretaria de Administração e Planejamento, no prazo 
de 08 (oito) dias que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os 
motivos que impossibilitem o seu cumprimento. 
6.8 – No ato da entrega a empresa vencedora poderá ter um preposto que 
responda pela mesma, para acompanhar a conferência e recebimento do 
material. 
6.9 – Sendo de sua responsabilidade pelo transporte apropriado do 
objeto licitado, assumindo a responsabilidade pelos encargos fiscais e 
comerciais resultante da adjudicação desta licitação. 
6.10 – Entregar o objeto adjudicado no prazo estipulado no Termo de 
Referencia, no local designado pela Secretaria Municipal de Ação 
Social, acompanhado da Nota Fiscal com especificação e quantidade 
rigorosamente idênticas ao discriminado no Termo de Referência, Edital 
e Nota de Empenho; 
6.11 – 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. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR 

 
7.0. São responsabilidades do Fornecedor Contratado: 
  I - todo e qualquer dano que causar ao Órgão, ou a terceiros, 
ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou 
mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou acompanhamento pela Prefeitura; 
  II - toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer 
em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos de 
trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais 
decisões judiciais, eximindo ao Órgão/Entidade de qualquer 
solidariedade ou responsabilidade; 
  III - toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas a 
Prefeitura por autoridade competente, em decorrência do descumprimento 
de lei ou de regulamento a ser observado na execução da ata, desde que 
devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao Órgão/Entidades, que 
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ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento 
devido à contratada, o valor correspondente. 
7.1. A CONTRATADA autoriza ao Órgão/Entidade, a descontar o valor 
correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas 
pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de 
qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia 
defesa. 
 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA GERENCIADORA 
 
8.0. A Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia, obriga-se a: 
  I - indicar os locais e horários em que deverão ser entregues os 
materiais. 
 II - permitir ao pessoal da contratada, acesso ao local da entrega 
desde que observadas as normas de segurança; 
  III - notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada 
no fornecimento dos materiais; 
  IV - Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas 
nesta ata. 
8.1. Caberá à Prefeitura promover ampla pesquisa de mercado, de forma a 
comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os 
praticados no mercado. 
8.2  – A Contratante nomeará através de Portaria, profissional 
devidamente instruído, com a finalidade de fiscalizar a prestação de 
serviços 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 da execução dos serviços, 
podendo impugnar os serviços que estejam mal executados,correndo as 
despesas oriundas destes serviços por conta da CONTRATADA; 
 

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 
 
9.1 - O pagamento ficará condicionado às entregas dos materiais 
devidamente vistoriados em acordo com descrições deste Edital. O 
Pagamento será em moeda corrente nacional, até o 10.º (décimo) dia útil 
após a entrega, contados a partir da data de apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura, desde que, os materiais estejam devidamente recebidos e 
a Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada por servidor da unidade 
receptora.  
9.2 - Havendo erro de emissão da Nota Fiscal/Fatura ou circunstâncias 
que impeçam a liquidação das despesas, esta será devolvida e o 
pagamento ficará pendente até o definitivo saneamento da irregularidade 
apresentada. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
regularização e reapresentação do documento fiscal, não acarretando 
qualquer ônus para esta Prefeitura. 
9.3 - A Nota Fiscal deverá indicar o número da Nota de Empenho e/ou 
contrato correspondente, os números da Conta Corrente, Agência e Banco, 
para a emissão da respectiva Ordem Bancária de Pagamento. 
9.4 - Antes de efetuar o pagamento será verificada a regularidade da 
empresa vencedora junto ao Sistema Unificado de Cadastro de 
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Fornecedores - SICAF, mediante consulta “On Line”, cujo documento será 
anexado ao processo de pagamento. 
9.5 - O pagamento poderá ser sustado pela PREFEITURA, caso ocorra 
inadimplemento das obrigações para com a PREFEITURA e/ou erros ou 
vícios na Nota Fiscal. 
 

CLÁUSULA DEZ – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS. 
 
10.0 Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de 
vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio 
da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que 
devidamente comprovado. 
10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassará aos 
preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual 
apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele 
vigente no mercado à época do registro. 
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de 
mercado, a Prefeitura, solicitará ao Fornecedor, mediante 
correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo a 
definição do parágrafo único. 
10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado, os preços 
registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados 
pela Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia. 
 

CLÁUSULA ONZE – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
11.0. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de 
pleno direito, nas seguintes situações: 

a) quando o Fornecedor não cumprir as obrigações constantes no Edital 
de Registro de Preços; 

b) quando o Fornecedor não retirar a Nota de Empenho no prazo 
estabelecido; 

c) quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota 
Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses 
previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 
8.666/93; 

d) em qualquer hipóteses de inexecução total ou parcial da Nota 
Empenho decorrente deste Registro; 

e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 
mercado; 

f) por razões de interesse público devidamente demonstradas e 
justificadas; 

11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será 
informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será 
juntada ao processo administrativo da presente Ata. 
11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do 
Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, 
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última 
publicação. 
11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços 
registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura Municipal, 
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facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas 
neste Edital. 
11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as 
atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do ITEM. 
11.5. Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta 
Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou 
sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra 
integralmente a condição contratual infringida. 
 

CLÁUSULA DOZE - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC. 
 
12.0. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR: 
 I) todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das 
contratações do objeto deste Edital. 

II) as contribuições devidas à Previdência Social, encargos 
trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos 
e outras despesas que se façam necessárias à execução dos serviços. 

 
CLÁUSULA TREZE - DAS PENALIDADES 

 
13.0. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia 
defesa em processo regular, o FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes 
penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis: 
  I) advertência; 
  II) multa; 
 III) suspensão temporária para licitar e contratar com a 
Prefeitura Muncipal de São Félix do Araguaia, por período de até 5 
(cinco) anos; 
  IV) declaração de inidoneidade. 
13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou 
descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo a 
Prefeitura e será lançada no Cadastro de Fornecedores do Município. 
13.2. A CONTRATADA sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o 
valor da respectiva fatura, por dia de atraso, a partir do 1º 
(primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para 
entrega do produto. 
13.3. No caso de atraso na entrega do produto por mais de 15 (quinze) 
dias, poderá a Prefeitura, a partir do 6º (sexto) dia, a seu exclusivo 
critério, rescindir a ATA, ficando a contratada impedida de licitar com 
a Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos. 
13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com 
esta Prefeitura pelo prazo de até 05  (cinco) anos, será lançada no 
Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos de 
reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda 
descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo que 
desses fatos não resultem prejuízos à . 
13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta: 
 a) se a CONTRATADA descumprir ou cumprir parcialmente obrigação 
contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos ao 
Órgão/Entidade; 
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 b) se a CONTRATADA sofrer condenação definitiva por prática de 
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de 
cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais; 

c) se a CONTRATADA tiver praticado atos ilícitos visando frustrar 
os objetivos da licitação. 
13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 
8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II desta 
Cláusula. 
13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela 
competente autoridade ministerial, após a instrução do pertinente 
processo no qual fica assegurada a ampla defesa da CONTRATADA, será 
lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores, implicando a inativação 
do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de 
relacionar-se com a Administração Federal e demais órgãos/entidades 
integrantes do Cadastro Municipal. 
13.8. A falta de material não poderá ser alegada como motivo de força 
maior e não eximirá a CONTRATADA das penalidades a que está sujeita 
pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA. 
 

CLÁUSULA QUATORZE - DOS ILÍCITOS PENAIS 
 
14.0. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de 
processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais 
cominações aplicáveis. 
 

CLÁUSULA QUINZE - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
15.0. A despesa decorrente das contratações oriundas da presente Ata, 
correrão à conta de dotação orçamentária prevista para os órgãos e 
entidades, no exercicio de 2021/2022. 
 

CLÁUSULA DEZESSEIS - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
16.0 As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
  I - todas as alterações que se fizerem necessárias serão 
registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente ata 
de Registro de Preços. 
  II - integram esta Ata, o Edital de Pregão nº 005/2021 e seus 
anexos e as propostas das empresas classificadas para cada grupo, por 
ITEM, independentemente de sua transcrição. 
 

CLÁUSULA DEZESSETE - DO FORO 
 
As partes contratantes elegem o foro de São Félix do Araguaia /MT 

como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente 
ATA, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela 
via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 

E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 04 
(quatro) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando 
uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do art. 60 da Lei 8 
666 de 21/06/93. 
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São Félix do Araguaia - MT, __ de ____ de 2021. 

 
A presente minuta foi analisada e aprovada pela Assessoria Jurídica da 
Administração. 
 

XXXXXXXX 
OAB/MT XXXX 
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AVISO IMPORTANTE: 

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, 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; 
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  COMUNICADO 

 

 OBSERVAÇÕES: 

A(s) licitante (s) deverá apresentar em envelopes separados, uma 
proposta de preços, em uma via que deverá ser preenchida através do 
SISTEMA ELETRONICO FIORILIS (renomeado de “Fiorilis Proposta”), que 
será disponibilizado via e-mail juntamente com o presente edital e 
anexo. 

a) A licitante deverá preencher os dados, utilizando-se do software 
citado no item anterior, informando o preço unitário do item desejado, 
marca dos produtos, sendo que no seu preenchimento (dados da Empresa) 
da opção do software, a qual deverá ser assinada e introduzida no 
envelope n.º 01 – Proposta de Preços. 

b) – Os arquivos eletrônicos devidamente salvos com os dados da 
proposta impressa, deverão ser gravados em um disco tipo CD ou Pen 
drive e deverá ser introduzido no envelope n.º 01 – Proposta de Preços. 

c) qualquer dúvida ou dificuldade sobre o lançamento de proposta no 
sistema FIORILIS PROPOSTA, favor entrar em contato pelo telefone (66) 
3522-1606, falar com o Pregoeiro Jean ou solicitar esclarecimento via 
e-mail: pregaosfa@outlook.com 
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(papel timbrado) 

ANEXO IX – MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA 

  Apresentamos abaixo nossa Proposta Financeira, declarando que 
estamos de acordo com todas as normas e condições do Pregão Presencial: 

 

ITEM 

 

QUANT
. 

 

UN ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

 

MARCA 
VALOR 
UNITÁR
IO  

VALOR 
TOTAL 

1 

 

50 

 

 

 

UN 

ATAUDE - URNA, TAMANHO 
ESPECIAL, ADULTO, EM 
MADEIRA DE PINOS, ESTILO 
SEXTAVADA COM 04 ALCAS 
FIXAS, 02 CHAVETAS EM 
METAL, ACABAMENTO 
EXTERNO CASTANHO ESCURO 
FOSCO, SEM VERNIZ, 
ACABAMENTO INTERNO 
APENAS O FUNDO FORRADO 
EM CELULOSE, SEM BABADO, 
NO TAMANHO EXTERNO 2,12 
MT COMPRIMENTO POR 
0,80CM LARGURA, TAMANHO 
INTERNO 2,05 M POR 
0,75CM LARGURA. 

 

  

2 60 

 

UN 

ATAUDE - URNA, TAMANHO 
INFANTIL/ADOLESCENTE, DE 
0,60CM ATÉ 1,00MT, EM 
MADEIRA DE PINOS, ESTILO 
SEXTAVADA COM 04 ALCAS 
FIXAS, 02 CHAVETAS EM 
METAL, ACABAMENTO 
EXTERNO COM TINTA FOSCA 
NA COR BRANCA, 
ACABAMENTO EXTERNO 1M DE 
COMPRIMENTO POR 0,65CM 
DE LARGURA, TAMANHO 
INTERNO: 0,93 CM DE 
COMPRIMENTO POR 0,60CM 
LARGURA. APENAS O FUNDO 

 

  



 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
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FORRADO EM CELULOSE, SEM 
BABADO. 

3 60 

 

 

UN 

 

ATAUDA - URNA, TAMANHO 
ADULTO, MEDINDO 
COMPRIMENTO 0,80CM A 
1,90 DE COMPRIMENTOS (OU 
OBESOS) CONFECCIONADOS 
EM MADEIRA DE PINOS, NA 
COR NOGUEIRA, IGUAL OU 
SIMILAR E ENVERNIZADA 
COM UMA DEMÃO DE 
SELADOR, SEXTAVADA COM 
06 (SEIS) ALÇAS FIXAS, 
FORRAÇÃO NO CASCO E NO 
TAMPO E COM QUATRO 
CHAVETAS DE CHAPINHA EM 
METAL COMO ACABAMENTO E 
ACOMPANHANDO UM 
TRAVESSEIRO TAMANHO E 
TIPO PADRÃO CAIXÃO 
POPULAR. 

 

  

4 40 

 

UN 

SERVICO FUNERARIO 
COMPLETO - FUNERAL 
ADULTO COM URNA SIMPLES 
CONFECCIONADA EM 
MADEIRA, COM PREPARACAO 
DO CORPO E CARRO PARA 
REMOCAO. 

 

  

5 40 

UN SERVICO FUNERARIO - COM 
FORNECIMENTO DE 
MATERIAL: URNA 
FUNERARIA, OBESO, DE 
MADEIRA ENVERNIZADA 
FORRADA COM TNT BRANCO E 
ACRILON SEM VISOR, COM 
06 ALCAS DE FERRO 
GALVANIZADO 2250/650MM, 

 

  

6 

 
20 

UN SERVICO FUNERARIO - 
CONFECCAO DE URNA 
MORTUARIA INFANTIL, 
PADRAO POPULAR COM 
VISOR, EM EUCATEX 

 

  



 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
CNPJ.  03.918.869/0001-08 

 

 

AVENIDA ARAGUAIA, 248 – CENTRO – FONES/FAX (66) 3522-1606 – SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT 

 EMAIL: pregaosfa@outlook.com 

SIMPLES. 

7 50000 

KM SERVIÇOS DE HORAS DE 
QUILOMETROS RODADOS EM 
VIA NÃO 
PAVIMENTADA/PAVIMENTADA 
PARA TRANSLADO 

 

  

VALOR TOTAL....................................................... 

• 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 
(Ou Pessoa física), não nos assistindo o direito de pleitear qualquer 
alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto. 

• Declaramos que se não consta em seu 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 
......................Email:......................... 

 

_________________________________________ 

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

Assinatura e Carimbo. 

 

OBSERVAÇÃO: A Proposta Financeira deverá ser apresentada dentro do 
envelope nº 01 


