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 PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 038/2021. 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021.  
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. 

 

 

   
  

 
 
 
 
OBJETO: 

  
PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA – PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA AQUISIÇÃO DE UM (01) VEÍCULO TIPO CATEGORIA SUV; ZERO 
QUILÔMETRO, ANO 2020/2021, COR PRETA, 04 PORTAS, TRAÇÃO 
4X2, 4X4 E 4X4” REDUZIDA MOTOR A DIESEL E AQUISIÇÃO DE UM 
(01) VEÍCULO TIPO PICK - UP; ZERO QUILÔMETRO; ANO 
2020/2021; TRAÇÃO 4X2, COR BRANCA, 04 PORTAS; FLEX; MOTOR 
DE NO MÍNIMO 1.6, 16 VÁLVULAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E 
QUANTIDADES DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I 
EDITAL E MINUTA DE CONTRATO. IGUAL, MELHOR OU SIMILAR. 

 

   
 

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

    Data: 16/06/2021.            Horário: 08h30min (horário de Brasília).  

 
 

Local: 
 Central de Licitações e Contratos – Prefeitura Municipal de 
São Félix do Araguaia - MT – Avenida Araguaia nº 248, Centro –
São Félix do Araguaia - MT. 

 

 
 
Responsável 

 
PREGOEIRO OFICIAL 
JEAN FLÁVIO DOS SANTOS MILHOMEM 
E-mail: pregaosfa@outlook.com 
Telefone: (66) 3522-1606 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021-PMSFA. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2021. 

 
INTERESSADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA-MT. 
AUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GABINETE MUNICIPAL. 
  
O Município de São Félix do Araguaia - MT, situado na Avenida Araguaia, 
248, Centro - CEP 78.670-000, São Félix do Araguaia/MT, torna público para 
conhecimento dos interessados que na data e horário indicado sera realizado 
em sessão pública, por meio da internet, através do site www.bnc.org.br, 
fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo 
menor preço, conforme descrição contida neste Edital e seus Anexos. O 
procedimento licitatório obedecerá à Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 
de junho de 2012, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro e 2013, da 
Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução 
Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 
123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, 
do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar 147, de 7 
de agosto de 2014,  aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993 bem como à legislação correlata, e demais exigências 
previstas neste Edital e seus Anexos. 
 
IMPORTANTE: 
 
TIPO: Menor Preço por Lote/Item. 
 
LOCAL: Portal: Bolsa Nacional de Compras - www.bnc.org.br“ Acesso 
Identificado”. 
 
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ENCAMINHAMENTOS: 
Endereço: Avenida Araguaia nº 248 – Centro – CEP 78.670-00 Pregoeiro: Jean 
Flávio dos Santos Milhomem. 
E-mail: pregaosfa@outlook.com  
Site: www.saofelixdoaraguaia.mt.gov.br  
Telefone: (66) 3522-1606, ramal 35. 
 
Horário de abertura do recebimento das propostas: a partir das 08h30min do 
dia 07 de maio de 2021.  
 
Horário de encerramento do recebimento das propostas: às 08h30mim do dia 16 
de junho de 2021. 
 
Data da abertura da sessão pública: a partir das 08h30min do dia 16 de 
junho de 2021. 
 
Horário de abertura da disputa: às 09h00min do dia 16 de junho de 2021. 
 
Tipo de disputa: aberto.  
Endereço eletrônico para formalização de consulta: www.bnc.org.br. 
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1. PREGÃO ELETRÔNICO QUE TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
AQUISIÇÃO DE UM (01) VEÍCULO TIPO CATEGORIA SUV; ZERO QUILÔMETRO, ANO 
2020/2021, COR PRETA, 04 PORTAS, TRAÇÃO 4X2, 4X4 E 4X4” REDUZIDA MOTOR A 
DIESEL E AQUISIÇÃO DE UM (01) VEÍCULO TIPO PICK - UP; ZERO QUILÔMETRO; ANO 
2020/2021; TRAÇÃO 4X2, COR BRANCA, 04 PORTAS; FLEX; MOTOR DE NO MÍNIMO 1.6, 
16 VÁLVULAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DESCRITAS NO TERMO DE 
REFERENCIA ANEXO I EDITAL E MINUTA DE CONTRATO. 
1.1. A licitação será de 02 (dois) itens, conforme tabela constante do 
Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação do mesmo. 
1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço por Lote/Item, 
observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às 
especificações do objeto. 
 
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
2.1. - Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou 
sociedades, regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e 
credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as 
exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos. 
2.2. - Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que 
apresentarem toda a documentação por ela exigida para respectivo 
cadastramento junto à Bolsa Nacional de Compras. 
2.2.1 - Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas 
jurídicas 

I.  – Estejam sob falência, concordata ou insolvência, 
judicialmente decretadas, dissolução ou liquidação. 

II.  - Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com 
a Administração, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei n° 
8.666, de 1993;  

III.  - As microempresas ou empresas de pequeno porte que se 
enquadrem em qualquer das exclusões previstas no § 4º, do artigo 
3º da Lei Complementar nº 123/2006.  

IV.  - Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a 
Administração Pública, nos termos do artigo 7° da Lei n° 10.520, 
de 2002;  

V.  - Que estejam proibidas de contratar com a Administração 
Pública, em razão de sanção restritiva de direito decorrente de 
infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 
8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998;  

VI.  - Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou 
contratar com a Administração Pública; 

VII.  - Que sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre si; 
 
2.2.2 - Estrangeiras que não funcionem no País e/ou que não tenham 
representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e 
responder administrativa ou judicialmente 
2.2.3 - Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no 
artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993. 
2.2.4 - Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
2.2.5 - É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos 
de empresas, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, 
atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 
2.3 - O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a 
inabilitação do licitante. 
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2.3.1 – Ao participar do presente certame, o licitante declara tacitamente 
que não emprega menor salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso 
XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988. 
 
3. PARTICIPAÇÃO: 
3.1 - A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da 
digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado 
(operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da 
proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 
observados data e horário limite estabelecido. 
3.2 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema 
eletrônico durante sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus 
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante; 
3.3 - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas 
transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas 
propostas e seus lances, inclusive os atos praticada diretamente ou por seu 
representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do 
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de 
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
3.4 - Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade 
seja compatível com o objeto desta licitação. 
3.5 - Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá 
ser esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: 
Curitiba-PR (41) 3557 2301, ou através da Bolsa Nacional de Compras ou pelo 
e-mail contato@bnc.org.br. 
 
4. DO CREDENCIAMENTO 
4.1 - O licitante deverá realizar cadastro através da Bolsa Nacional de 
Compras pelo site http://bnc.org.br/ selecionar a opção cadastro e depois 
cadastrar a empresa de acordo com pacote ofertado pelo BNC e que melhor 
atenda a empresa cadastrada. 
4.1.1 - O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do 
Licitante, que pagará a Bolsa Nacional de Compras, provedora do sistema 
eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o 
valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de 
tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da 
Bolsa Nacional de Compras. 
4.2 - Para participar desta licitação, a empresa deverá estar credenciada 
na plataforma, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa 
Nacional de Compras, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no 
edital para o recebimento das propostas. 
4.2.1 - O acesso do operador ao pregão, para efeito de credenciamento, 
encaminhamento de proposta de preço, lances sucessivos de preços, 
documentos e habilitação em nome do licitante, somente se dará mediante 
prévia definição de senha privativa. 
4.2.2 - A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser 
utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por 
solicitação do credenciado ou por iniciativa da BNC – Bolsa Nacional de 
Compras. 
4.2.3 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem 
como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 
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representante, não cabendo a BNC – Bolsa Nacional de Compras a 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, 
ainda que por terceiros. 
4.2.4 - O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto 
ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos 
praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao pregão eletrônico. 
4.2.5 - A empresa participante do certame não deve ser identificada. 
4.2.6 - A microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá, quando do 
cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, 
verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema 
conforme o seu regime de tributação para fazer valer o direito de 
prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006. 
 
5. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 
5.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de 
apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições: 

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, 
relativas ao certame; 
c) abrir as propostas de preços; 
d) analisar a aceitabilidade das propostas; 
e) desclassificar propostas indicando os motivos; 
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à 
escolha da proposta do lance de menor preço; 
g) verificar a habilitação do proponente classificado em 
primeiro lugar; 
h) declarar o vencedor; 
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos 
recursos; 
j) elaborar a ata da sessão; 
k) encaminhar o processo à autoridade superior para 
homologar e autorizar a contratação; 
l) abrir processo administrativo para apuração de 
irregularidades visando a aplicação de penalidades 
previstas na legislação. 

 
CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS: 
5.2 - As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão 
nomear através do instrumento de mandato previsto no item 4.2, com firma 
reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada 
à Bolsa Nacional de Compras, atribuindo poderes para formular lances de 
preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bnc.org.br.  
5.2.1 - A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio 
de participação direta ou através de empresas associadas à BNC – Bolsa 
Nacional de Compras, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador 
designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e 
atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 
5.2.2 - O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de 
proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, 
somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.  
5.2.3 - A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser 
utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por 
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solicitação do credenciado ou por iniciativa da BNC – Bolsa Nacional de 
Compras. 
5.2.4 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem 
como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 
representante, não cabendo a BNC – Bolsa Nacional de Compras a 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, 
ainda que por terceiros. 
5.2.5 - O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto 
ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos 
praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao pregão eletrônico. 
5.3 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção 
de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este 
Pregão. 
5.4 - O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade 
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 
representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade 
responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por  terceiros. 
5.5 - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas 
imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 
 
6. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
6.1 - O licitante deverá encaminhar a proposta até a data e horário 
indicado no preâmbulo deste Edital, por meio do sistema eletrônico quando, 
então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 
6.2 - O licitante será responsável por todas as transações que forem 
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e 
verdadeiras suas propostas e lances. 
6.2.1 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema 
eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo 
ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
6.2.2 - Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou 
substituir as propostas apresentadas. 
6.2.3 - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 
sistema eletrônico, dos seguintes campos: 
6.2.3.1 - Valor global estimado do objeto; 
6.2.3.2 - Descrição do objeto, indicando, quando for o caso, o quantitativo 
e as especificações dos materiais e equipamentos que serão utilizados na 
execução dos serviços. 
6.2.3.3 - Até o horário previsto para o encaminhamento da Proposta de 
Preços, deverá o licitante, sob pena de desclassificação da proposta, sem 
proceder qualquer tipo de identificação, enviar em anexo no sistema, sua 
proposta, com todas as especificações constantes no termo de referência, 
além de valores unitários e valores totais. 
6.3 - A proposta de preços, emitida por computador ou datilografada, 
redigida em língua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, 
acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, deverá conter: 
6.3.1 - Preços total do Item/Lote, bem como valor GLOBAL da proposta em 
algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os 
preços praticados no mercado, considerando as quantidades constantes do 
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Termo de Referência; 
6.3.1.1 - No preço cotado deverão estar incluídos todos os insumos que o 
compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, TRANSPORTE, seguros e 
quaisquer outros que incidam na contratação do objeto. 
6.3.2 - Prazo da execução do serviço, conforme parâmetro máximo do Termo de 
Referência. 
6.3.3 - Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias 
corridos, a contar da data da sua apresentação. 
6.4 - A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do 
licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
7. - DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
7.1 - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 
neste Edital, que sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos 
capazes de dificultar o julgamento. 
7.2 - A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada 
no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
7.3 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 
que somente estas participarão da fase de lances. 
7.4 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre 
o Pregoeiro e os licitantes. 
 
8. - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
8.1 - Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, os licitantes 
deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, 
sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado, 
que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e 
decrescentes. 
8.1.1 - O lance deverá ser ofertado pelo valor TOTAL e/ou PERCENTUAL DE 
DESCONTO. 
8.1.2 - O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por 
ele ofertado e registrado pelo sistema. 
8.1.3 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 
8.1.4 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão 
informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a 
identificação do licitante. 
8.1.5 - O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os 
lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em 
relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 100,00 (Cem 
Reais). 
 
Explicação Adotado o modo de disputa aberto, a previsão do item acima de 
intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances 
é obrigatória, conforme artigo 31, parágrafo único do Decreto nº 10.024, de 
20 de setembro de 2019. Já para o modo de disputa “aberto e fechado”, tal 
previsão é facultativa. 
O subitem acima poderá ser acrescentado para incluir intervalo mínimo de 
valor (em moeda corrente) ou de percentuais entre os lances, que implique 
repercussão financeira que efetivamente diferencie uma proposta da outra, 
nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 03/2013, e do art. 30, §3º do 
Decreto nº 10.024/19. 
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8.2 - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá 
ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá 
ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente 
descartados pelo sistema os respectivos lances.  
8.2.1 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos 
licitantes para a recepção dos lances. 
8.2.2 - Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 
sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do 
Pregoeiro aos participantes. 
8.2.3 - A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do 
Pregoeiro. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente 
dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) 
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances. 
8.2.4 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de 
sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, 
valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das 
propostas. 
8.2.5 - Encerrada a etapa de lances, o sistema identificará em coluna 
própria microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) ou cooperativa 
enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007 (COOP), será observado o 
disposto nos artigos 44 e 45, da Lei Complementar nº 123, de 2006. 
8.2.6 - O sistema identificará os preços ofertados pelas ME/EPP e COOP 
participantes que sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao 
menor preço, desde que a primeira colocada não seja uma ME/EPP/COOP. 
8.2.7 - As propostas ou lances que se enquadrarem nessa condição serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada e o licitante ME/EPP/COOP 
melhor classificado terá o direito de apresentar uma última oferta para 
desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, no prazo máximo de 
5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação 
automática para tanto. 
8.2.8 - Caso a ME/EPP/COOP melhor classificada desista ou não se manifeste 
no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP/COOP 
participantes que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), 
na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, segundo o 
estabelecido no subitem anterior. 
8.2.9 - Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP/COOP 
empatadas, no referido intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado 
sorteio para definir qual das licitantes primeiro poderá apresentar nova 
oferta, conforme subitens acima. 
8.2.10 - Havendo êxito neste procedimento, a ME/EPP/COOP assumirá a 
condição de melhor classificada no certame, para fins de aceitação. Não 
havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta inicial apresentada por 
ME/EPP/COOP, ou ainda não existindo ME/EPP/COOP participante, prevalecerá a 
classificação inicial. 
8.2.11 - Somente após o procedimento de desempate fictício, quando houver, 
e a classificação final dos licitantes, será cabível a negociação de preço 
junto ao fornecedor classificado em primeiro lugar. 
8.2.12 - Havendo eventual empate entre propostas, ou entre propostas e 
lances, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da 
Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos 
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bens e serviços: 
8.2.13 - Produzidos no País; 
8.2.14 - Produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 
8.2.15 - Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 
desenvolvimento de tecnologia no País. 
8.2.16 - Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em 
ato público, para o qual os licitantes serão convocados. 
8.2.17 - Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o 
Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido melhor 
preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar 
condições diferentes daquelas previstas neste Edital. 
8.2.18 - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de 
aceitação e julgamento da proposta. 
 
9. - DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
9.1. - Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à 
compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação 
neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do 
art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 
9.2 - O licitante deverá apresentar a planilha de preços, com os 
respectivos valores readequados ao lance vencedor. 
9.3 - O Pregoeiro poderá solicitar em “chat” ao licitante que apresente 
imediatamente documento contendo as características do material ofertado, 
tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras 
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, sob 
pena de não aceitação da proposta. 
9.4 - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando 
no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
9.5 - Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou 
for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente, e, assim 
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta 
que atenda ao Edital. 
9.5.1 - Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para 
que seja obtido preço melhor. 
9.6 - No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 
que não alterem sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado 
no sistema e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para 
fins de classificação. 
 
10. DA HABILITAÇÃO 
10.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 
licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro 
poderá verificar o eventual descumprimento das condições de participação, 
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 
certame ou a futura contratação. 
10.1.1 - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o 
licitante inabilitado, por falta de condição de participação. 
10.2 - Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação do 
licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar será 
verificada. 
10.2.1 - Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia 
autenticada por cartório competente ou para ser autenticada pelo Pregoeiro 



 
 

 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA 

CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
GABINETE DA PREFEITA  

 

AVENIDA ARAGUAIA, 248 – CENTRO – FONES/FAX (66) 3522-1606 – SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA –MT  E-MAIL: pregaosfa@outlook.com 

ou Membro da Equipe de Apoio na própria sessão, conforme forem sendo 
abertos os envelopes de habilitação, mediante a apresentação do respectivo 
original, ou ainda por meio de publicação em órgão da imprensa oficial. 
10.3 - Para a habilitação, o licitante deverá encaminhar juntamente com a 
proposta os documentos de habilitação a seguir relacionados (art. 25 e 26 
do DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019): 
 
10.4 - RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
10.4.1 - No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, 
acompanhado de todas as eventuais alterações; 
10.4.1.1 - Os documentos acima deverão estar acompanhados do documento de 
identificação do titular da empresa; 
10.4.2 - No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 
responsabilidade limitada- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva 
sede, acompanhados de todas as eventuais alterações ou da consolidação 
respectiva; 
10.4.2.1 - Os documentos acima deverão estar acompanhados do(s) 
documento(s) de identificação de seu(s) administrador(es); 
10.5 - No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de 
prova da indicação do(s) seu(s) administrador(es); 
10.6 - No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, 
com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta 
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva 
sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 
10.7 - No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País: decreto de autorização; 
10.8 – Alvará de Funcionamento. 
10.9 - Quando os documentos acima, cabíveis conforme a natureza do 
licitante, já tenham sido todos devidamente apresentados e juntados no 
credenciamento, não se fará necessária nova apresentação; 
 
10.10 - RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 
b. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, 
se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu 
ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
c. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante certidão conjunta 
negativa de débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos 
tributos federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive a 
regularidade das contribuições previdenciárias e de terceiros; 
d. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede 
do licitante; (Certidão de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado e 
Certidão Negativa de Débitos não inscritos). 
e - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou 
sede do licitante; 
f - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS), mediante Certificado de Regularidade do FGTS; 
g - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou 
certidão positiva com efeitos de negativa. 
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10.10.1 - Sob pena de inabilitação, as certidões relativas à regularidade 
fiscal deverão ter sido expedidas a menos de 60 (sessenta) dias contados da 
data da sua apresentação, quando estas não tiverem prazo de validade 
estabelecido pelo órgão competente expedidor; 
10.10.2 - Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, 
ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 
ser inabilitado. 
 
10.11 - RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
a. Certidão negativa de falência, ou liquidação judicial, ou de execução 
patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do 
licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na 
própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 60 (sessenta) 
dias contados da data da sua apresentação; 
a.1 - As empresas que estiverem em recuperação judicial deverão durante a 
fase de habilitação apresentar do Plano de Recuperação já homologado pelo 
juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os 
requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no edital.  
b. Comprovação de que possui capital social mínimo equivalente a 10% 
(dez por cento) do valor total ofertado, através de certidão expedida pela 
Junta Comercial da respectiva sede. 

 
10.12 - RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
a. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, 
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, por meio da 
apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado, com nota fiscais em anexo, que comprovam o 
fornecimento. 
 
10.13 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 
a. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta 
de menores, conforme Lei nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 
4.358, de 2002, conforme modelo anexo a este Edital. 
10.14 - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, 
deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, 
ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital, ressalvado o 
disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas e 
empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 
11.488, de 2007. 
10.14.1 - No caso de inabilitação, o Pregoeiro retomará o procedimento a 
partir da fase de julgamento da proposta, examinando a proposta subsequente 
e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
10.15 - Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, 
salvo aqueles legalmente permitidos. 
10.16 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e horário 
para a continuidade da mesma. 
10.17 - No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado no sistema e acessível a todos, 
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atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação. 
10.18 - Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no 
Edital, o licitante será declarado vencedor. 
10.18.1 - Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, 
ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, havendo 
alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista, 
ser-lhe-á assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento 
em que for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, 
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, 
e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa. 
10.18.2 - A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá 
sempre ser concedida pela Administração quando requerida pelo licitante, a 
não ser que exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para o 
empenho devidamente justificados. 
10.18.3 - A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no 
momento imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os 
prazos de regularização fiscal para a abertura da fase recursal. 
10.18.4 - A não - regularização da documentação, no prazo previsto, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993, sendo facultado à 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, ou revogar a licitação. 
10.19 - Da sessão pública do Pregão será lavrada Ata, que mencionará todos 
os licitantes presentes, os lances finais oferecidos, bem como as demais 
ocorrências que interessarem ao julgamento, devendo a Ata ser assinada pelo 
Pregoeiro e por todos os licitantes presentes. 
 
11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
11.1 - A proposta final do licitante declarado vencedor, deverá ser 
encaminhada para o endereço de e-mail pregaosfa@outlook.com no prazo de 02 
(duas) hora, a contar da solicitação do Pregoeiro. 
11.1.1 - A proposta final deverá ser redigida em língua portuguesa, 
datilografada ou  digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas 
ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas 
pelo licitante ou seu representante legal. 
11.1.2 - Não serão aceitos, quando da readequação dos preços, que estes se 
apresentem superiores àqueles inicialmente ofertados em sua proposta 
contada no registro do pregão. 
11.1.3 - A proposta final deverá conter a indicação do banco, número da 
conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento. 
11.2 - A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 
consideração no decorrer da execução do contrato e no momento de aplicação 
de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 
11.2.1 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como 
marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 
 
12 - DO ENCAMINHAMENTO DOS ENVELOPES 
12.1 - O encaminhamento dos envelopes deverá ser por via postal ou outro 
meio similar de entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, 
endereçados a Sede da Prefeitura localizada no Setor de Licitações, na 
Avenida Araguaia nº248, Centro, cidade de São Félix do Araguaia - MT, CEP: 
78670-000. 
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12.1.1 - O prazo para recebimento é de até 07 (sete) dias úteis contados a 
partir da solicitação do Pregoeiro em sessão pública. 
12.1.1.1 – O Pregoeiro poderá dispensar o envio dos documentos originais 
caso a apresentação dos mesmos por meio do sistema ou e-mail seja 
satisfatorio. 
12.1.2 - Nos envelopes da proposta final de preços e da documentação de 
habilitação deverão estar separados, fechados e rubricados no fecho, 
opacos, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres 
destacados, com os seguintes dizeres: 
 
ENVELOPE N° 1 - PROPOSTA DE PREÇOS. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT. 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021. 
DATA: 16/06/2021  AS  08H30MIN. 
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) CNPJ N° XXXX 
TELEFONE 
 
ENVELOPE N° 2 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT. 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021. 
DATA: 16/06/2021  AS  08H30MIN. 
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) CNPJ N° XXXX 
TELEFONE 
 
13 - DOS RECURSOS 
13.1 - Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularização 
fiscal, caso o licitante vencedor seja microempresa ou empresa de pequeno 
porte ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, 
qualquer licitante poderá, ao final da sessão pública, no prazo de 15 
(quinze) minutos de forma motivada, manifestar sua intenção de recorrer, em 
campo próprio do sistema, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende 
recorrer e por quais motivos. 
13.2 - Havendo quem se manifeste, será concedido o prazo de 03 (três) dias 
para apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde 
logo, intimados para, querendo, apresentarem contra razões em igual prazo, 
que começará a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus 
interesses. 
13.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à 
intenção de recorrer importará a decadência desse direito. 
13.4 - Cabe ao Pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos, 
encaminhando-os à autoridade competente quando mantiver sua decisão. 
13.4.1 - A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pelo Pregoeiro, 
ficará adstrita à verificação da tempestividade e da existência de 
motivação da intenção de recorrer. 
13.5 - O acolhimento de recurso, pelo Pregoeiro, ou pela autoridade 
competente, conforme o caso importará invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
13.6 - Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas 
fora dos prazos legais. 
 
14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
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14.1 - O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado 
vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou 
pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 
apresentados. 
14.2 - Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, 
a autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 
 
15 - DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 
15.1 - Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada 
a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem 
registrados, convocará os interessados para, no prazo de 05 (cinco) dias, 
contados da data da convocação, proceder à assinatura do contrato, a qual, 
após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de 
fornecimento, nas condições estabelecidas. 
15.2 - No caso de o licitante vencedor, após convocado, não comparecer ou 
se recusar a assinar o Contrato, sem prejuízo das cominações previstas 
neste Edital e seus Anexos, poderá ser convocado outro licitante, desde que 
respeitada a ordem de classificação, para, após feita a negociação, 
verificada a aceitabilidade da proposta e comprovados os requisitos de 
habilitação, assinar o Contrato. 
15.3 - O órgão gerenciador encaminhará cópia do Contrato aos órgãos 
participantes, se houver. 
 
16 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
16.1 - O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado nos termos legais. 
 
17 - DA ALTERAÇÃO E DO CANCELAMENTO 
17.1 - A alteração do contrato e o cancelamento do registro do fornecedor 
deverão ser feitas junto ao Departamento de Licitações e Contratos. 
 
18 - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES 
18.1 - A contratação com fornecedor registrado, de acordo com a necessidade 
do órgão, será formalizada por intermédio de instrumento contratual, 
emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro 
instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666. 
18.1.1 - As condições de fornecimento constam do Termo de Referência anexo 
ao Edital, e poderão ser detalhadas, em cada contratação específica, no 
respectivo pedido de contratação. 
18.2 - O órgão convocará a fornecedora com preço registrado no sistema 
para, a cada contratação, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar a retirada 
da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, ou assinar o Contrato, se 
for o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no Edital. 
18.2.1 - Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada do fornecedor e aceita pela Administração. 
18.3 - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato. 
18.3.1 - As supressões resultantes de acordo celebrado entre os 
contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento). 
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18.4 - É vedada a subcontratação total do objeto do contrato. 
18.4.1 - É vedada a subcontratação parcial, exceto nas condições 
autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato. 
18.5 - A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, 
em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
18.6 - Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por 
um representante da Contratante, ao qual competirá registrar em relatório 
todas as ocorrências e as deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que 
surgirem no curso da prestação dos serviços, de tudo dando ciência à 
Administração. 
 
19 - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 
19.1 - Cada contratação firmada com a fornecedora terá vigência de acordo 
com as disposições definidas na minuta de contrato ou instrumento 
equivalente, ou, na omissão deste, pelo prazo de até 31 de dezembro, a 
partir da data da assinatura ou retirada do instrumento, nos termos do 
artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
20 - DO PREÇO 
20.1 - Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e 
irreajustáveis. 
 
21. - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
21.1 - As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no 
Termo de Referência, no Edital, e na minuta do instrumento de Contrato. 
 
22 - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 
22.1 - Os critérios de recebimento e aceitação do objeto estão previstos no 
Termo de Referência e na minuta do instrumento de Contrato, quando for o 
caso. 
 
23 - DO PAGAMENTO 
23.1 - O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a 
partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada. 
23.2 - O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor 
competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada. 
23.2.1 - O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da 
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das 
obrigações assumidas. 
23.3 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação 
da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie 
as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á 
após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer 
ônus para a Contratante. 
23.4 - Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta para verificar 
a manutenção das condições de habilitação da Contratada, devendo o 
resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 
23.5 - O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, 
mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário 
indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente. 
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23.6 - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida 
a ordem bancária para pagamento. 
23.7 - A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha 
a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no 
contrato. 
23.8 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada 
não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser 
acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados 
desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo 
pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte 
fórmula: 
 
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 
 

I = (6 / 100) 
365 

 
N = Número de dias entre a data limite previstos para o pagamento e a data 
do efetivo pagamento 
 
VP = Valor da Parcela em atraso 
 
24 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
24.1 - Os recursos para a aquisição do objeto do presente processo, de 
acordo com os quantitativos efetivamente contratados, possuem dotação 
orçamentária própria e serão certificados por ocasião de cada contratação. 
 
ÓRGAO: 15 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 
UNIDADE: 01 – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 
PROJETO ATIVIDADE: 1095 – AQUISIÇÃO DE VEICULOS, BARCO OU VOADEIRA. 
ELEMENTO DE DESPESAS: 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE. 
COD. 739 
 
ÓRGÃO 02: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. 
UNIDADE 01: GABINETE DO PREFEITO. 
PROJETO ATIVIDADE: 1007 – AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ GABINETE 
DO PREFEITO. 
ELEMENTO DESPESA: 4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE. 
COD. 019 
 
25 - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
25.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 
2002, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação: 
25.1.1 - Não assinar o Contrato, quando convocada dentro do prazo de 
validade; 
25.1.2 - Apresentar documentação falsa; 
25.1.3 - Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
25.1.4 - Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 
25.1.5 - Comportar-se de modo inidôneo; 
25.1.6 - Cometer fraude fiscal; 
25.1.7 - Fizer declaração falsa; 
25.1.8 - Ensejar o retardamento da execução do certame. 
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25.2 - A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações 
discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
a. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s) 
item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante; 
b. Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, 
pelo prazo de até cinco anos; 
25.2.1 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as 
demais sanções. 
25.3 - As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da 
contratação estão previstas no Termo de Referência. 
25.4 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
25.5 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da 
pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade. 
25.6 - As multas serão recolhidas em favor da Contratante, no prazo máximo 
de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada 
pela autoridade competente, ou, quando for o caso, inscritas na Dívida 
Ativa e cobradas judicialmente. 
25.7 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser 
aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de 
outras medidas cabíveis. 
 
28 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
28.1 - Até dois dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão 
pública, qualquer licitante poderá solicitar esclarecimentos, providências 
ou impugnar o ato convocatório do pregão. 
28.1.1 - Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada 
nova data para a realização do certame, observando-se as exigências quanto 
à divulgação das modificações no Edital. 
28.2 - Não serão admitidos recursos e impugnações enviados através de e-
mail, devendo os mesmos serem apresentados por escrito, instruídos com os 
documentos necessários ao seu conhecimento devidamente anexados, e 
protocolados no protocolo geral do órgão. 
28.3 - Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo 
instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o 
prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 
alteração não afetar a formulação das propostas. 
28.4 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 
horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação 
do Pregoeiro em contrário. 
28.5 - É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase 
da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou 
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
28.6 - No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá 
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 
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documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 
registrado no sistema e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 
eficácia para fins de habilitação e classificação. 
28.7 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
28.7.1 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a 
firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização 
de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de 
condições. 
28.8 - A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório 
poderá revogá- lo em face de razões de interesse público, por motivo de 
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado. 
28.9 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação 
de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável 
por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 
licitatório. 
28.10 - 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 na Administração. 
28.11 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará 
o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do 
ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 
28.12 - A ausência de apresentação de qualquer das declarações constantes 
deste Edital e seus anexos, poderá ser sanada na própria sessão, na fase 
correspondente, mediante a emissão da(s) mesma(s) pelo representante da 
licitante devidamente credenciado, de próprio punho ou reduzida a termo na 
ata da sessão pública; 
28.13 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 
comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a 
finalidade e a segurança da contratação. 
28.14 - Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de 
documentos” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital, 
salvo em virtude de força maior ou caso fortuito, aceitável a juízo do 
Pregoeiro; 
28.15 - Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais 
peças que compõem o processo, prevalece a previsão do Edital. 
28.16 - O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, 
situado no endereço constante no preâmbulo, nos dias úteis, no horário das 
13 horas às 17 horas. 
28.16.1 - O Edital também poderá ser disponibilizado por meio eletrônico, 
através de solicitação enviada ao e-mail pregaosfa@outlook.com, que será 
atendida em até 24 (vinte e quatro) horas (caso não haja nenhum problema 
relacionado à internet), devendo a referida solicitação conter todos os 
dados necessários para identificação da licitante interessada. 
28.17 - Os autos do processo administrativo permanecerão com vista 
franqueada aos interessados no órgão, situado no endereço constante no 
preâmbulo, nos dias úteis, no horário das 13 horas às 17 horas. 
28.18 - Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do edital 
e de seus anexos, o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução 
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gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 5°, III, da Lei n° 10.520, 
de 2002. 
28.19 - Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 
10.520, de 2002, da Lei Complementar nº 123, de 2006, da Lei nº 8.078, de 
1990 - Código de Defesa do Consumidor, e da Lei nº 8.666, de 1993, 
subsidiariamente. 
28.20 - O Foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da 
Comarca de São Felix do Araguaia, Estado Mato grosso, com exclusão de 
qualquer outro. 
 
28.21 - INTEGRAM ESTE EDITAL, PARA TODOS OS FINS E EFEITOS, OS SEGUINTES 
ANEXOS: 
Anexo I: Termo de Referência; 
Anexo II: Proposta de preço; 
Anexo III: Modelo de declaração - Inexistem fatos impeditivos para sua 
habilitação; 
Anexo IV: Modelo de credenciamento; 
Anexo V: Declaração do cumprimento de requisito de habilitação; 
Anexo VI: Declaração ME e EPP; 
Anexo VII: Declaração de Cumprimento de Requisitos Legais; 
Anexo VIII: Minuta do Contrato. 
Anexo IX: Declaração de Responsabilidade; 
Anexo X: Declaração que não emprega Servidor Público ou Membro de Comissão 
da Administração. 
                        SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, 26 de maio de 2021. 
 

JEAN FLÁVIO DOS SANTOS MILHOMEM 
Pregoeiro Oficial 

Portaria nº 016/2021. 
 

ANDRESSA RODRIGUES ROCHA 
Secretária Municipal de Meio Ambiente 

Port. 006/2021 
 

MIGUEL MILHOMEM DOS SANTOS 
Chefe de Gabinete Municipal 

Portaria nº 106/2021 
 
 

WEMES PEREIRA LEITE 
Secretário Municipal de Administração e Planejamento 

Portaria nº 065/2021 
 

Visto: Janailza Taveira Leite 
Prefeita Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este edital, Minuta de Contrato e 
demais Anexos encontra-se 
juridicamente analisado e formalmente 
aprovado, nos termos do Parágrafo 
único, do artigo 38, da Lei 8.666/93.  

___________ 
            Procurador do Município 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. 
PREGÃO ELETRÔNICO nº 020/2021 - PMSFA/MT. 

 

1. DO OBJETO 

 
1 – “A PRESENTE LICITAÇÃO TEM COMO OBJETO”: AQUISIÇÃO DE UM (01) VEÍCULO TIPO 
CATEGORIA SUV; ZERO QUILÔMETRO, ANO 2020/2021, COR PRETA, 04 PORTAS, TRAÇÃO 4X2, 
4X4 E 4X4” REDUZIDA MOTOR A DIESEL E A AQUISIÇÃO DE UM (01) VEÍCULO TIPO PICK - 
UP; ZERO QUILÔMETRO; ANO 2020/2021; TRAÇÃO 4X2, COR BRANCA, 04 PORTAS; FLEX; MOTOR 
DE NO MÍNIMO 1.6, 16 VÁLVULAS. 
1.2 – O presente Termo de Referência tem por finalidade estabelecer as 
características mínimas do objeto da presente licitação que se constitui na 
aquisição de dois veículos novos (zero km). 
1.3 - Os requisitos mínimos para os veículos a ser adquirido pelo Gabinete da 
Prefeita e pela Secretária Municipal de Meio Ambiente encontram- se no quadro 
abaixo: 
 

ITEM QUANT UNID ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO E 
BENS 

VALOR 
UNT 

VALOR TOTAL 
COD TCE/MT 

UF 

 
LOTE 01 
ITEM 01 

 
01 

 
UNID 

VEÍCULO TIPO CATEGORIA SUV; ZERO 
QUILÔMETRO, ANO 2020/2021, COR 
PRETA, 04 PORTAS, TRAÇÃO 4X2, 4X4 
E 4X4 REDUZIDA, 07 LUGARES COM 
ACIONAMENTO INTERNO ELETRÔNICO 
POR BOTÃO NO PAINEL, MOTOR DIESEL 
TURBINADO INTERCOOLER DE NO 
MÍNIMO 2,8L, 16 VÁLVULAS, COM 
POTÊNCIA MÍNIMA DE 200CV, TORQUE 
MÍNIMO DE 50,00KGF. M, PROTETOR 
DE CÁRTER, CÂMBIO AUTOMÁTICO DE 
06 VELOCIDADES, AR CONDICIONADO 
DIGITAL, DIREÇÃO HIDRÁULICA E/OU 
ELÉTRICA, FREIOS COM ABS NAS 04 
RODAS, COM EBD E BAS, FREIOS 
DIANTEIROS COM DISCOS VENTILADOS, 
CONTROLE ELETRÔNICO DE 
ESTABILIDADE, AIRBAG DUPLO 
FRONTAL, AIRBAGS LATERAIS E 
AIRBAG DE JOELHO DE MOTORISTA, 
COLUNA DE DIREÇÃO E BANCO DO 
MOTORISTA COM REGULAGEM DE 
ALTURA, SISTEMA MULTIMÍDIA COM 
TELA DE 7”, COM GPS, TV DIGITAL, 
DVD, RÁDIO, MP3, CÂMARA DE RÉ, 
CONEXÃO UBS E BLUETOOTH, PARA-SOL 
DO MOTORISTA E DO PASSAGEIRO COM 
ESPELHO DE CORTESIA E LUZ DE 
CONVENIÊNCIA, BANCO DO MOTORISTA 
COM AJUSTE ELÉTRICO (DISTÂNCIA, 
INCLINAÇÃO E ALTURA); 
DESEMBAÇADOR E LIMPADOR DO VIDRO 
TRASEIRO, VIDROS ELÉTRICOS E 
SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO 
POR UM TOQUE COM ANTE 
ESMAGAMENTO, TRAVAS ELÉTRICAS, 
RETROVISORES EXTERNOS ELÉTRICOS 
AUTO RETRÁTEIS COM PISCA, 
DISPOSITIVOS ANTIFURTO, BARRA DE 
PROTEÇÃO NAS PORTAS, CINTO DE 
SEGURANÇA DE 03 PONTAS COM 
REGULAGEM DE ALTURA, LUZ AUXILIAR 
DE FREIO, BANCOS DE COURO E 
MATERIAL SINTÉTICO PARA 05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 
365.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 
365.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

354582-2 
UF 

(cód.: 1) 
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PASSAGEIROS, PORTA LUVAS COM 
CHAVE, CAPACIDADE DO TANQUE DE 
COMBUSTÍVEL DE NO MÍNIMO 80 
LITROS, RODAS DE LIGA LEVE R17 OU 
R18, COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO 
DE 4.700MM, ALARME ANTIFURTO, 
ACABAMENTO EM PADRÃO MADEIRA NO 
CONSOLE CENTRAL COM DIFUSORES NO 
TETO E CONTROLE DE INTENSIDADE, 
ESTRIBOS LATERAIS, ACENDIMENTO 
AUTOMÁTICO DOS FARÓIS, START 
BUTTON/PUSH START, ABERTURA 
ELÉTRICA DO PORTA-MALAS, FARÓIS 
DE LED, COM TODOS OS ACESSÓRIOS 
DA LINHA DE PRODUÇÃO (CHAVE DE 
RODA, MACACO, TRIÂNGULO, 
PNEU/ARO, EXTINTOR DE INCÊNDIO), 
ALÉM DE TODOS OS ITENS DE 
SEGURANÇA EXIGIDOS POR LEI. 
GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS 
OU 100.000 QUILÔMETROS RODADOS. 
IGUAL, MELHOR OU SIMILAR. 

ITEM QUANT UNID ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO E 
BENS 

VALOR 
UNT 

VALOR TOTAL COD TCE/MT 
UF 

 
LOTE 02 
ITEM 01 

 
01 

 
UNID 

VEÍCULO, TIPO PICK-UP, TENDO AS 
SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 
POTENCIA MÍNIMA DE 1,6. 16 VAL, 
TRAÇÃO 4X2, COM AR CONDICIONADO, 
DIREÇÃO ELÉTRICA/TRAVAELETRICA, 4 
PORTAS ,COR BRANCA ANO 2020/2021 
,MULTIMIDIA, ENTRADA USB, 
TRANSMISSÃO MANUAL. IGUAL, MELHOR 
OU SIMILAR. 

R$ 
88.496,66 

R$ 
88.496,66 

252586-0 
UF 1 

 
1.4. A licitante vencedora deverá entregar o veículo acompanhado de seus manuais 
ou catálogos de operação/manutenção, editados pelo fabricante. Os documentos 
deverão estar em Língua portuguesa ou traduzida para este idioma. 
1.5. O fornecimento do bem deverá ser conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste anexo, bem como as demais condições estabelecidas no edital. 
1.6. O valor estimativo teve por base a média aritmética das cotações de preço 
realizadas pelo setor de Compras da Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia 
- MT, sendo o valor máximo que a administração se dispõe a pagar pelo veículo. 
 

2. .JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO. 

VEICULO GABINETE: 
2.1. Em virtude do tempo de uso do automóvel de representação deste Gabinete, a 
aquisição do veículo novo se faz necessária para o atendimento as necessidades 
administrativas, promovendo, assim, a otimização dos serviços a serem realizados e 
cumprir suas metas pelo Gabinete da Prefeita juntamente com a Secretaria Municipal 
de Administração.  
2.2. O veículo tipo caminhonete 4x4 é necessário, tendo em vista as dificuldades 
das estradas que são normalmente de terra. 
2.3. Em estudos comparativos, verificamos que o melhor custo beneficio para o 
Poder Executivo Municipal será continuar com modelo do veiculo pertecente ao 
veiculo do Gabinete.  
2.4. Justificativa: Assim sendo, sugerimos aquisição de um novo veículo, pois o 
veiculo existente no gabiente possui 04(quatro) anos de uso e com custos de 
manutenções elevadas, ocasionando um aumento significativo das despesas, podendo 
também colocar em risco a vida de seus ocupantes, já que é um veiculo que faz 
viagens para capital do Estado de Mato Grosso, Brasilia. Faz viagens também aos 
núcleos da região, justificando ainda que não temos asfalto na nossa região; 
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OBJETIVO GERAL: VEÍCULO SA SECRETARIA MEIO AMBIENTE: 

2.5. O Município de São Félix do Araguaia - MT possui 10 (dez) assentamentos, 
sendo eles: Projeto de Assentamento (P.A.) Zeca da Doca, Tia Irene, Olaria, Lago 
de Pedra, Chapadinha, Xavantinho, Carnaúba, Azulona Gameleira, Mãe Maria e Dom 
Pedro, tendo como predominância a pecuária de corte e agricultura familiar, com 
aproximadamente 4.185 (quatro mil, cento e oitenta e cinco) famílias que residem 
na zona rural, e 1.800 (mil e oitocentos) produtores da agricultura familiar 
(IBGE/2010).  

2.6. JUSTIFICATIVA: 

2.6.1. A aquisição do referido veiculo de justifica devido a grande extensão 
territorial do nosso município, faz necessário, a aquisição do veículo para 
efetivo cumprimento dos serviços prestado, como fiscalização, vistorias em 
empreendimento passiveis de licenciamento ambiental, entre outras atividades 
desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA). 

 

3. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 
3.2.1 Recebida a Ordem de Fornecimento à empresa ganhadora deverá fornecer o 
veículo licitado, em até 90 (noventa) dias, contados do recebimento da Ordem de 
Fornecimento (que será encaminhado via e-mail) na sede da Prefeitura Municipal de 
São Félix do Araguaia - MT, no endereço indicado no preâmbulo desde edital, sob 
pena de responsabilização; caso não seja efetivada a entrega dentro do prazo 
previsto, a empresa classificada em segundo lugar será convocada para o 
fornecimento do mesmo. 
 
3.2.2. A empresa vencedora deve efetuar a entrega do veículo em perfeitas 
condições de uso e funcionamento, conforme proposta apresentada, nas 
especificações técnicas e níveis de desempenho mínimos exigidos, dentro do horário 
de expediente da CONTRATANTE; 

 
3.2.3. Local de entrega: O veículo deverá ser entregue na Prefeitura Municipal, no 
Endereço: Avenida Avenida Araguaia, Nº 248 – Centro – São Félix do Araguaia - MT, 
sem que isso gere qualquer ônus para a Contratante. 

 
3.2.4. Caso a Ganhadora não cumpra as disposições do CONTRATO de fornecimento, 
estará sujeita às penalidades previstas neste edital e seus anexos;  

 
3.2.5. O licitante não deverá se escusar de suas responsabilidades nem efetuar, 
sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade para outros, sejam 
fabricantes, representantes, concessionárias, técnicos ou quaisquer outros. 
 

                            4. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 
4.1. Incube a Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia: 
 
4.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução da Nota de Empenho, bem como atestar a 
nota fiscal/fatura após a entrega do veículo, objeto desta licitação; 
 
4.2.1. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do veículo 
recebido com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 
aceitação e recebimento definitivo; 
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4.3.1. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no objeto recebido, para que seja substituído, 
reparado ou corrigido; 
 
4.4.1. Realizar o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, notificando, 
por escrito o executor das falhas que porventura ocorram, fixando prazo para sua 
correção. Tal fiscalização, em hipótese alguma, atenua ou exime de 
responsabilidade do contratado. 
 
4.5.1. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, bem 
como atestar a nota fiscal/fatura após o fornecimento dos produtos, objeto desta 
licitação, através de comissão/servidor especialmente designado; 
 
4.6.1. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 
 
4.7.1. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento dos 
produtos que venham a ser solicitados pela fornecedora; 
 
4.8.1. Aplicar à fornecedora as penalidades previstas neste Edital e na legislação 
pertinente, quando for o caso; 
 
4.9.1. Não haverá sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 
 
4.10.1. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de 
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
 

5.INCUMBE À FORNECEDORA: 

 
5.1. Incumbe à Fornecedora: 

 
5.1.1. Arcar com todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta 
licitação, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
sociais, comerciais, impostos, taxas, fretes, seguros, garantia, contribuições 
fiscais e para-fiscais, e quaisquer outros gastos e despesas que se fizerem 
necessários; 
 
5.1.2. Assumir todo e qualquer prejuízo causado à Administração ou a terceiros 
decorrente da execução da Nota de Empenho; 
 
5.1.3. Aceitar nas mesmas condições ajustadas, os acréscimos ou supressões até o 
limite de 25%, na forma do Art. 65, parágrafo 1º da Lei 8.666/93 e alterações; 
 
5.1.4. Substituir, sem ônus para a Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia – 
MT e no prazo de até 10 (dez) dias, contados de sua notificação, caso se 
verifiquem, no recebimento, vícios, defeitos, incorreções ou que estejam em 
desacordo com o especificado neste Edital; 
 
5.1.5. Atender prontamente quaisquer exigências do representante da Prefeitura 
Municipal de São Félix do Araguaia - MT, inerentes ao objeto da Nota de Empenho; 
 
5.1.6. Manter, durante a execução da Nota de Empenho, as mesmas condições de 
qualificação da habilitação; 
 
5.1.7. Retirar a Nota de Empenho emitida em seu favor em até 03 três dias úteis 
contados da sua notificação; 
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5.1.8. A contratada obriga- se fornecer o veículo, em estreita conformidade com 
disposições e especificações contidas no edital da licitação, de acordo com a 
proposta de preço apresentada. 
 
5.1.9. A CONTRATADA é responsável por defeitos ou vícios do objeto licitado 
relativo a fabricação. 
5.1.10. Apresentar garantia de fábrica mínima de 36(trinta e seis) meses a partir 
do recebimento definitivo do veículo pela CONTRATANTE, responsabilizando-se 
totalmente pela correção de toda e qualquer eventual defeito de fabricação; 
 
5.1.11. A CONTRATADA deverá fornecer Termo de Garantia, de forma a manter o 
atendimento de rede autorizada no Estado de Mato Grosso para a solução de 
eventuais discrepâncias observadas na utilização do veículo e acessórios; 
 
5.1.12. O serviço de assistência técnica deverá ser prestado mediante manutenção 
corretiva, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas dos fabricantes, 
durante o prazo de garantia, com a finalidade de manter o veículo em perfeita 
condição de uso; 
 
5.1.13. Entende-se por manutenção corretiva, para os fins a que se destina este 
Termo de Referência, aquela destinada a remover os defeitos de fabricação 
apresentados pelo veículo, compreendendo substituição de peças, ajustes, reparos e 
correções necessárias; 
5 
.1.14. A CONTRATADA deverá, logo após a assinatura do contrato, enviar à 
Contratante a relação das empresas e concessionárias autorizadas responsáveis pela 
assistência técnica do veículo existentes no estado de Mato Grosso; 
 
5.1.15. Na relação que trata o item anterior deverá conter, no mínimo, as 
seguintes informações: nome da empresa, CNPJ, endereço, telefone, e-mail, nome da 
pessoa para contato;  
 
5.1.16. Atender aos chamados de serviços de assistência técnica aos veículos, 
compreendendo reparos e substituições de peças, obrigando-se a colocar o veículo 
em perfeito estado de funcionamento, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas 
corridas, contado a partir da solicitação efetuada; 
 
5.1.17. Disponibilizar todas as peças de reposição, originais ou genuínas, 
necessárias à manutenção do veículo; 
 
5.1.18. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do 
cumprimento das obrigações assumidas, inclusive aquelas com socorro mecânico, 
diagnostico técnico, reboque, enquanto perdurar a vigência da garantia oferecida 
pela CONTRATADA, de acordo com o manual de garantia do fabricante; 
 
5.1.19. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a serem vítimas os 
seus empregados ou preposto quando em serviço, por tudo quanto às leis 
trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o 
exercício das atividades; 
 
5.1.20. Manter um representante em contato direto e constante com o CONTRATANTE, 
durante a execução do contrato, bem como indicar o responsável para acionamentos 
referentes aos Termos de Garantia; 
 
5.1.21.  A Contratada deverá oferecer assistência técnica autorizada, devendo 
possuir toda gama de peças de manutenção e mão de obra qualificada, para realizar 
montagem, reparos, reposições de peças, revisões e demais manutenções exigidas 
para o funcionamento do veículo, em até 02(dois) dias úteis a partir da 
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solicitação de assistência técnica, durante o período de garantia do veículo, que 
deverá ser de no mínimo 03 (tres) anos, sem que isso gere qualquer custo para a 
Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT. 
 
5.1.22. Caso se faça necessário o envio do veículo à sede da assistência técnica, 
com transporte de reboque, caberá à Empresa Contratada arcar com todo o custo 
operacional pertinente. 
5.1.23. As peças utilizadas para manutenção do veículo durante o período de 
garantia serão totalmente por conta da Empresa Contratada, exceto as que forem 
consideradas danificadas por desgaste natural, que serão adquiridas pela 
Contratante. 

 

6. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 

 
6.1. A entrega do veículo, objeto deste Edital, deverá ser acompanhado e 
fiscalizado por intermédio do órgão requisitante, Fiscal do Contrato e/ou da 
Secretaria Municipal requisitante; 

 
6.2. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante 
para acompanhar e fiscalizar a entrega, anotando em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a entrega e determinando o que for necessário à 
regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à 
autoridade competente para as providências cabíveis. 

 

7. DO RECEBIMENTO 

 
7.1. PROVISÓRIAMENTE, no ato da entrega do veículo, para posterior verificação de 

sua conformidade com o solicitado no edital de licitação. 
 

7.2. DEFINITIVAMENTE, após a verificação da conformidade com o edital e 
consequente aceitação, no prazo máximo de até 15 dias úteis contados após o 
recebimento provisório. 

 
7.3. REJEITADO, quando em desacordo com o estabelecido no Edital, e seus Anexos. 
 

8. DAS SANSOES  

  
8.1. Pela inexecução total ou parcial da contratação, a Administração poderá 
garantida prévia defesa, aplicar a CONTRATADA a extensão da falta ensejada, as 
penalidades previstas no Art. 87, da Lei 8.666/93 e no art. 7º da Lei 10.520/02, 
na forma prevista no respectivo instrumento licitatório. O descumprimento total ou 
parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem justificativa 
aceita pela Administração Municipal, resguardada os procedimentos legais 
pertinentes, poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

 
8.1. advertência; 

 
8.2. multa de: 

8.2.1. 3 % (três por cento) ao dia sobre o valor constante da nota de 
empenho, no caso de atraso injustificado na entrega do material, limitada a 
incidência a 15 (quinze) dias; 
 

8.2.2. 3 % (três por cento) ao dia sobre o valor constante da nota de 
empenho, no caso de atraso injustificado para reparar, corrigir, remover ou 
substituir, no total ou em parte o item que apresentar defeitos ou 
impropriedades, limitada a incidência a 15 (quinze) dias; 
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8.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor constante da nota de empenho, no 

caso de atraso injustificado por período superior ao previsto nas alíneas 
"b.1" ou "b.2", ou em caso de inexecução parcial da obrigação assumida; 
 

8.2.4. 30% sobre o valor constante da nota de empenho, na hipótese de a 
CONTRATADA, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, ou de 
inexecução total da obrigação assumida; 

8.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração Municipal por prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos de 
descumprimento de cláusulas contratuais;  
 
8.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja 
promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir a Administração 
pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada; 
 

9. DO PAGAMENTO 

 
9.1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta do fornecedor, por ordem 
bancária, em até 30 (trinta) dias após a confirmação do integral fornecimento do 
veículo, mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela 
Administração; 
 
9.2. A licitante vencedora deverá, obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal/fatura 
com CNPJ idêntico ao apresentado para fins de habilitação no certame e 
consequentemente lançado no instrumento contratual; 
 
9.3. Havendo erro nos documentos hábeis de cobrança ou circunstâncias que impeçam 
o pagamento, aquele serão devolvido e o pagamento ficarão pendentes até que a 
Ganhadora providencie as medidas saneadoras. Neste caso, o prazo para pagamento 
iniciará após a regularização, sem ônus para a Administração. 
 
9.4. Nenhum pagamento será efetuado a contratada enquanto pendente de liquidação 
em qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou 
inadimplemento sem que isso gere direito a qualquer compensação. 

 

10. DO REAJUSTE 

  
10.1. O preço será fixado e irreajustável, salvo as condições previstas nas Leis 
Federais 8.666/93 e Lei 10.520/2002, e suas alterações. 
 

11. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

 
11.1. O critério de julgamento será o de menor preço Global, desde que observadas 
às especificações e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 
 
12. 1. AVALIZAÇÃO DOS CUSTOS: 
Os valores de referência foram realizados cotação junto à empresa: VCS COMERCIO 
SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI – EPP, LOTHUSS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA – ME 
RENAULT PASSION FOR LIFE DISVECO – LTDA e REAVEL VEICULOS EIRELIVIA LACTA VEÍCULO 
LTDA, conf.doc anexos, foram realizadas busca no site 
https://diariomunicipal.org/mt/amm/publicacoes/ e no link:  
http://cidadão.tce.mt.gov.br/licitação;  
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Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia – MT em, 26 de maio de 2021. 
 
 

JEAN FLÁVIO DOS SANTOS MILHOMEM 
Pregoeiro Oficial 

Portaria nº 016/2021. 
 

 
ANDRESSA RODRIGUES ROCHA 

Secretária Municipal de Meio Ambiente 
Port. 006/2021 

 
 
 

 
MIGUEL MILHOMEM DOS SANTOS 
Chefe de Gabinete Municipal 

Portaria nº 106/2021 
 
 
 
 
 

WEMES PEREIRA LEITE 
Secretário Municipal de Administração e Planejamento 

Portaria nº 065/2021 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 020/2021. 
ANEXO II – MODELO DE CARTA PROPOSTA 

(apresentar em papel timbrado da empresa Licitante) 
 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT. 
 
 Prezados Senhores: 
 
Apresentamos a V. Sª. , nossa proposta de preços de fornecimento de 
(descrever o objeto resumido) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _, pelo preço global de R$ 
______________(____________________), nos termos do Edital e seus Anexos, 
conforme quadro abaixo: 
 
IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

NOME DA EMPRESA: CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

REPRESENTANTE e CARGO:   

CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:  

ENDEREÇO  e TELEFONE:  

AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA  

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 
 
Item Descrição Marca Qtda Unid. Val. M. 

Unit. 
Val. M. 
Total 

01       
02       

1. Prazo de validade da Proposta (preencher) não inferior a 60(sessenta) 
dias. 
2. Prazo de entrega(preencher): De acordo com o especificado no Anexo 
01, deste Edital. 
3. Local de entrega(preencher): Prazo de entrega(preencher): De acordo 
com o especificado no Anexo 01, deste Edital. 
4. A garantia deverá ser da seguinte forma: Para todos os Itens de no mínimo 
XXXX, a contar do recebimento definitivo do objeto pela Contratante. 
 
  Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições 
estabelecidas no edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as 
obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referencia. 
  Declaramos que nos preços cotados estão incluidas todas as 
despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais 
como gastos da empresa como suporte técnico e administrativo, impostos, 
seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da 
empresa, sem quaisquer acrescimos em virtude de expectativa inflacionária e 
deduzidos os descontos eventualmente concedidos. 

(Local)........................................., de 2021. 
 

.................................................................... 
(Assinatura do representante legal e carimbo) 
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO-  
INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITAÇÃO  

 
 
 
(NOME DA EMPRESA) __________________________CNPJ n.o______________ sediada 
(endereço completo)_____________, declara, sob as penas da lei, que até a 
presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2021,  modalidade PREGÃO ELETRONICO N° 020/2021  
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 

 
 

Local e Data 
 
 
 
 

__________________________________ 
Nome e Número da Identidade do declarante 
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ANEXO IV - MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 
 
NOME/RAZÃO SOCIAL 
CNPJ 
ENDEREÇO 
 
 
Através da presente, credenciamos o (a) Senhor (a)____________________, 
portador(a) da Cédula de Identidade n°___________ e CPF n°______________ a 
participar da licitação Pregão Eletronico n° 020/2021, instaurado pelo 
Município de São Félix do Araguaia-MT, na qualidade de representante legal, 
outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa 
__________________________, bem como formular lances verbais, recorrer e 
praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 
 

Local e data: 
 
 
 
 

______________________________________ 
Assinatura do dirigente da empresa 

 
 
 
 

_____________________________________ 
Nome e qualificação do dirigente da empresa 
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ANEXO V –  

DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE REQUISITO DE HABILITAÇÃO 
 
 
 
(NOME DA EMPRESA)______________________________CNPJ nº____________ sediada 
(endereço completo)_______________________________ por intermédio de seu  
representante legal, infra-assinado, para cumprimento do previsto do Inciso 
VII, do art. 4°, da Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002, e para os fins do 
Pregão Eletrônico n° 020/2021 , declara expressamente que cumpre plenamente 
os requisitos de habilitação exigidos no edital do Pregão Presencial em 
epígrafe. 
 

 
Local e Data 

 
 
 
 

______________________________________ 
Assinatura do responsável pela empresa 

 
 
 
 

Nome ou carimbo:_________________________________________ 
 
 
 
 

Cargo ou carimbo:_________________________________________ 
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ANEXO VI – DECLARAÇÃO ME E EPP 
 
 
Modelo da Declaração para ME e EPP (Empregador Pessoa Jurídica) 
 
 
(Papel timbrado da empresa) 
 
Ao Sr. (a) Pregoeiro (a) da Prefeitura Municipal ________/MT 
Sr.__________ 
Ref. : Licitação na modalidade Pregão Eletronico n°. 020/2021. 
 
 
Para fins de participação na licitação (indicar o n. registrado no Edital), 
a (o) (Nome completo do Proponente), CNPJ, sediada na (Endereço completo), 
declara, sob as penas da lei que é (Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte, conforme o caso), na forma da Lei Complementar Federal n. 123, de 
14.06.2006, alterada pela lei complementar n° 147/2014. 
 

Local e data 
 
 
 

Assinatura do representante legal 
CPF: 
 
 
 

Carimbo de CNPJ da empresa: 
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ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS 
 
 

Modelo da Declaração (Empregador Pessoa Jurídica). 
 
 
(Papel timbrado da empresa). 
 
Ao Sr. (a) Pregoeiro (a) da Prefeitura Municipal de ____/MT 
Sr.___________ 
Ref. : Licitação na modalidade Pregão Eletronico  n°. 020/2021.  
 
 
(Nome da Empresa) -----------------------------------, CNPJ  N.º ------
------------------, sediada na Rua ------------------------------------
--, n. -----------, bairro, -----------------------, CEP-------------- 
Município -------------------------, por seu representante legal abaixo 
assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital do Pregão Eletronico  
n°. 020/2021,  DECLARA, sob as penas da lei, que: 
 
I. Não possui em seu quadro de pessoal empregados(s) com menos de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores 
de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz*, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso 
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei 
n. 8.666/93, com redação determinada pela Lei n. 9.854/99. 

II. Não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder 
Executivo Estadual exercendo funções técnicas, comerciais, de 
gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º 
da Lei n. 8.666/93 e inciso X do artigo 144 da Lei Complementar n. 
04/90). 

 
Local e data 

 
Assinatura do representante legal 

CPF: 
 

Carimbo de CNPJ da empresa: 
 
 
 

 
( ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de 
aprendiz*. 
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ANEXO VIII 
MINUTA DO CONTRATO. 

CONTRATO Nº _____/2021. 
PROCESSO Nº 038/2021. 
Pregão Eletrônico nº 020/2021. 
VIGÊNCIA DO CONTRATO:..../..../........ 
 

O MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, 
pessoa jurídica de direito público municipal, com sede administrativa à Rua 
XXXXXXXXXXX, Centro, XXXXXXXXXXX - MT, devidamente inscrita no C.N.P.J./MF, 
sob o nº. XXXXXXXXXXXX, neste ato representado, na forma de sua Lei 
Orgânica, pela Prefeita Municipal a Sra.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, 
XXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, residente e domiciliado na cidade de XXXXXXXXXXX, 
Estado de Mato Grosso, portador da Cédula de Identidade Cédula de 
Identidade RG nº XXXXXXX e do CPF nº XXXXXXXXXXX-20, e de outro lado a 
empresa __________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº, estabelecida na 
______________, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por 
_____________, ocupando o cargo de ______________, naturalidade, estado 
civil, RG nº _________ e CPF nº ___________, resolvem celebrar o presente 
contrato, em conformidade com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas 
alterações, Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e alterações, e ainda de 
conformidade com a documentação constante no Processo nº ____/_____, 
mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1.– O objeto do presente contrato é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
AQUISIÇÃO DE UM (01) VEÍCULO TIPO PICK - UP; ZERO QUILÔMETRO; ANO 
2020/2021; TRAÇÃO 4X2, COR BRANCA, 04 PORTAS; FLEX; MOTOR DE NO MÍNIMO 1.6, 
16 VÁLVULAS E AQUISIÇÃO DE UM (01) VEÍCULO TIPO CATEGORIA SUV; ZERO 
QUILÔMETRO, ANO 2020/2021, COR PRETA, 04 PORTAS, TRAÇÃO 4X2, 4X4 E 4X4” 
REDUZIDA MOTOR A DIESEL. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DESCRITAS NO 
TERMO DE REFERENCIA ANEXO I E PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA: 
  

 

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID UNIT TOTAL MARCA 
PROD. 

01  Mecionar item 
individualmente     

02  Mecionar item 
individualmente 

    

       
       

 
1.2 - Este instrumento não obriga a Prefeitura Municipal de São 

Félix do Araguaia - MT a firmar contratações nas quantidades licitadas, 
podendo ocorrer licitações específica para aquisição do(s) objetos(s), 
obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro 
a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 

1.3 – As marcas dos produtos constantes neste contrato serão as 
mencionadas pela empresa na proposta de preços apresentada. 

 



 
 

 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA 

CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
GABINETE DA PREFEITA  

 

AVENIDA ARAGUAIA, 248 – CENTRO – FONES/FAX (66) 3522-1606 – SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA –MT  E-MAIL: pregaosfa@outlook.com 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FATO GERADOR CONTRATUAL 
2.1 - O presente Contrato está fundamentado e regido pela Lei n°. 

8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações posteriores e foi originado do 
processo licitatório iniciado no dia XX/XX/2021, na modalidade de PREGÃO 
ELETRÔNICO n°. 020/2021. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE EXECUÇÃO, PRAZO E VIGÊNCIA. 
3.1 – A forma de execução constantes da Cláusula Primeira deste 

Contrato será integral, por empreitada por preço global, mediante o 
pagamento do objeto contratado. 

3.1.1 - Após a solicitação por parte da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Gabinete ou setor de compras, a empresa terá o prazo de no 
máximo 90 (noventa) dias para fornecer o objeto deste contrato. 

3.2 – Todas as despesas para o fornecimento do objeto deste 
processo serão por conta da contratada, tais como, impostos, fretes, 
transporte, materiais de consumo, mão de obra de pessoal, hotel, 
alimentação, etc. 

3.3 – Os equipamento/produtos deverão atender as especificações 
constantes no Termo de Referencia – ANEXO I deste edital. 

3.3.1 - A partir da entrega, os produtos serão recebidos e 
submetidos ao setor requisitante para avaliar a sua conformidade com as 
especificações constantes do edital, a fim de que se decida sobre sua 
aceitação ou rejeição. 

3.4 – Só se admitirá a prorrogação de prazos quando houver 
impedimentos que paralisem ou restrinjam o normal cumprimento do calendário 
escolar decorrentes de fatos alheios à responsabilidade da CONTRATADA, 
atestados e reconhecidos pela CONTRATANTE. 

3.5 – Na ocorrência de tais fatos, os pedidos de prorrogação 
referentes aos prazos parciais serão encaminhados por escrito um dia após o 
evento enquanto os pedidos de prorrogação do prazo final deverão ser 
encaminhados por escrito um dia após o evento enquanto os pedidos de 
prorrogação do prazo final deverão ser encaminhados por escrito dez dias 
antes de findar o prazo original, em ambos os casos com justificativa 
circunstanciada. 

3.6 – O presente contrato terá sua vigência de 12 (doze) meses a 
partir de sua assinatura, ou seja, até o dia_____/_____/________, podendo 
ter a sua duração prorrogada, após a verificação da real necessidade e com 
vantagens para a Administração na continuidade do Contrato, nos termos do 
art. 57 da Lei n.º 8666/93, podendo ser alterado, exceto no tocante ao seu 
objeto. 

 
4 – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

 
4.1 - O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado no 

total de R$ _________, cujos valores unitários se verificam da proposta 
apresentada pela contratada. 

4.2 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a cada 
pedido e/ou entrega após a emissão da nota fiscal desde que devidamente 
atestada pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal de São Félix do 
Araguaia - MT. 

 
4.3 - O pagamento se dará a contra apresentação da Nota Fiscal 

descriminada, devidamente atestada pelo(s) Fiscal(ais) do Contrato. 
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4.4 - O pagamento somente será efetuado a representante legal da 

Contratada. 
4.5 - Os preços do presente contrato são considerados fixos, 

ressalvadas as hipóteses de reajuste admitidas na forma da Lei 8.666/93. 
4.6 - Durante o período de vigência da ata, os preços não serão 

reajustados, ressalvada, entretanto, há possibilidade de readequação dos 
preços vigentes pela Administração para manter o equilíbrio econômico-
financeiro nos termos do Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, ou em face da 
superveniência de normas federais ou municipais aplicáveis à espécie, 
considerada, para base inicial de análise, a demonstração da composição de 
custos, anexa à ata de registro de preços. 

 
5 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1 - Todas as despesas decorrentes deste processo contrato 
correrão por conta de recursos próprios consignados no Orçamento Municipal, 
para o ano de 2021 e anos seguintes, nas seguintes dotações orçamentárias: 
 
ÓRGAO: 15 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 
UNIDADE: 01 – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 
PROJETO ATIVIDADE: 1095 – AQUISIÇÃO DE VEICULOS, BARCO OU VOADEIRA. 
ELEMENTO DE DESPESAS: 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE. 
COD. 739 
 
ÓRGÃO 02: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. 
UNIDADE 01: GABINETE DO PREFEITO. 
PROJETO ATIVIDADE: 1007 – AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ GABINETE 
DO PREFEITO. 
ELEMENTO DESPESA: 4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE. 
COD. 019 
 
          5.2 - Os recursos financeiros referentes ao exercício ulterior 
correrão por conta de dotação orçamentária prevista no Orçamento Anual do 
Município do ano subsequente.  
 

6 – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
 

6.1 – Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas,  
6.2 – Responsabilizar-se pela correção imediata dos problemas 

porventura ocorridos por falhas provocadas na execução do objeto do 
presente contrato; 

6.3 - Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, 
inerentes ao objeto da presente licitação; 

6.4 - Manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

6.5 - 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; 

6.6 – Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, impostos, 
taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, seguros e fretes – carrego e 
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descarrego decorrentes do fornecimento dos materiais, sem qualquer ônus 
para a Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia – MT; 

6.7 – Fornecer o veiculo, 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; 

6.8 – Responsabilizar-se pela fiel entrega do veiculo/materiais no 
prazo estabelecido neste Termo de Referência; 

6.9- 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; 

6.10– Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até 25%(vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato, na forma do art. 65, parágrafos 1º e 
2º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.  

6.2 – São direitos e responsabilidades da CONTRATANTE os 
seguintes: 

a) aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de 
inadimplemento das obrigações da CONTRATADA. 

b) intervir no fornecimento dos produtos e/ou mercadorias, nos 
casos e condições previstos em lei. 

c) homologar reajustes e proceder à revisão dos valores propostas 
na forma da Lei e do presente Contrato. 

d) cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares e as 
cláusulas contratuais deste instrumento. 

e) fiscalizar a execução da entrega das mercadorias por intermédio 
da Secretaria Municipal competente. 

f) cumprir e fazer cumprir os termos da Lei nº. 8.666, de 21/06/93 
e do presente instrumento, inclusive no que diz respeito ao equilíbrio 
econômico-financeiro durante a execução do Contrato. 

g) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA no prazo estipulado 
no Contrato depois do recebimento das Notas Fiscais e respectivas 
atestações, já devidamente atestadas pela Secretaria Municipal competente. 

h) aplicar e cobrar as multas pela inexecução total ou parcial dos 
serviços ou pela inobservância de quaisquer das cláusulas deste Contrato. 

i) efetuar a retenção dos impostos e encargos legais sobre as 
Notas Fiscais de cada parcela. 

j) modificar o Contrato, unilateralmente, para melhor adequação às 
finalidades de interesse público respeitado os direitos da CONTRATADA. 

k) rescindir unilateralmente o Contrato, nos casos especificados 
no inciso I do artigo 79 da referida Lei. 

l) – O contratado fica obrigado a conceder livre acesso aos 
documentos e registros contábeis da empresa, referentes ao objeto 
contratado, para os servidores do órgão ou entidade pública concedente e 
dos órgãos de controle interno e externo. 

 
7 – DAS SANÇÕES 

 
7.1 - A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas 

de direitos, a que se referem os artigos 86 e seguintes da Lei 8.666/93, 
com as alterações dela decorrentes, obedecerá às normas estabelecidas neste 
contrato. 
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7.2 - A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem 

como a execução irregular ou com atraso injustificado, tem como 
consequência à aplicação combinada das penalidades de natureza pecuniária e 
restritivas de direitos, previstas em lei. 

7.3- As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, 
obedecidos aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e 
mediante regular processo administrativo, garantida a prévia defesa. 

7.4 - Configurado o descumprimento de obrigação contratual, a 
contratada será notificada da infração e da penalidade correspondente para, 
no prazo de cinco dias úteis, apresentar defesa. 

7.5 - Recebida à defesa, a Autoridade competente deverá se 
manifestar, motivadamente, sobre o acolhimento ou rejeição das razões 
apresentadas, concluindo pela imposição ou não de penalidade. 

7.6 - Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, 
contados da intimação, ressalvada a sanção prevista no “item 7.7.4”, de 
cuja decisão cabe pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias 
úteis, a contar da intimação do ato. 

7.7 - Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do 
contrato, assim como a execução irregular ou com atraso injustificado, 
sujeitará o contratado à aplicação das seguintes sanções: 

a - Advertência. 
b - Multa. 
c - Suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração Municipal por prazo não 
superior a dois anos. 

d - Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação. 

7.8 - A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta 
para a adoção das necessárias medidas corretivas, no intuito de evitar a 
aplicação de sanções mais severas, sempre que o contratado descumprir 
qualquer das obrigações assumidas ou desatender a determinações do(s) 
Fiscal(ais) do Contrato(s). 

7.9 - A multa prevista no item 7.7 alínea B será: 
a - De 10% (Dez por cento) do valor global do contrato, no caso de 

inexecução total das obrigações assumidas pelo contratado. 
7.9.1 - A recusa injustificada em honrar a proposta apresentada 

caracterizará o descumprimento total das obrigações assumidas. 
7.9.2 - De 10% (Dez por cento) do valor corrigido, correspondente 

à parte da obrigação contratual não cumprida, no caso de inexecução parcial 
da obrigação. 

7.9.3 - O valor correspondente à multa, depois do devido 
procedimento em que tenha sido assegurado o direito de defesa e de recurso 
do contrato, será descontado do primeiro pagamento devido, em decorrência 
da execução contratual. 

7.9.4 - Na hipótese de descumprimento total da obrigação, depois 
da celebração do contrato em que tenha sido exigida garantia, o valor da 
multa será descontado da garantia prestada. 

7.9.5- Em não havendo prestação de garantia, o valor da multa 
deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal, através de Guia de Recolhimento, 
no prazo de 05 (cinco) dias, contados da intimação. 
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7.10 - A aplicação de sanções aos contratados deve ser objeto de 
registro como fator relevante para a determinação das penas futuras, 
especialmente com vistas ao agravamento da punição nos casos de 
reincidências que se tornem contumazes. 

7.11 - Aos casos omissos se aplicam as disposições pertinentes à 
Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações dela decorrentes. 

7.12 - As penalidades ora previstas poderão ser aplicadas sem 
prejuízo das demais penas e cominações que se verificarem aplicáveis à 
espécie do objeto do presente contrato, em especial em decorrência de 
perdas e danos, danos materiais e morais e outros, por mais especiais que 
sejam e mesmo que aqui não expressos. 

 
8 – DOS CASOS DE RESCISÃO 

8.1 – O contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos 
artigos 77 e 78, e na forma disposta pelo artigo 79 e consequências 
previstas no artigo 80, todos os artigos da Lei nº. 8.666/93, com as 
alterações dela decorrentes. 

8.2 - Também poderá ocorrer à rescisão do contrato por 
conveniência da Administração, a qualquer tempo e mediante notificação 
prévia no prazo mínimo de 10 dias. 

8.3 - A administração Pública se reserva no direito de paralisar 
ou suspender, a qualquer tempo, a execução do objeto do contrato, no caso 
de conveniência administrativa e/ou financeira, devidamente autorizada e 
fundamentada, caso em que a contratada terá direito de receber os serviços 
efetivamente executados e demais ressarcimentos garantidos e previstos na 
Lei 8.666/93, com as alterações dela decorrentes. 

8.4 – A CONTRATANTE poderá ainda considerar rescindido este 
Contrato, de pleno direito, independentemente de qualquer notificação ou 
aviso prévio, judicial ou extrajudicial, se: 

a) a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, ceder o 
presente Contrato, no todo ou em parte. 

b) a CONTRATADA atrasar por mais de trinta dias o cumprimento dos 
prazos parciais previstos na notificação dada pela CONTRATANTE. 

c) a CONTRATADA não atender as exigências da CONTRATANTE 
relativamente a defeitos ou imperfeições dos serviços ou com respeito a 
quaisquer dos materiais, dos equipamentos e da mão-de-obra utilizados. 

d) as multas aplicadas à CONTRATADA atingirem, isolada ou 
cumulativamente, montante correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do 
Contrato; 

e) a CONTRATADA deixar de cumprir qualquer Cláusula, condições ou 
obrigações previstas neste Contrato ou dele decorrente; 

f) ocorrer qualquer um dos motivos referidos nos Capítulo III, 
seção V da Lei nº. 8.666, de 21/06/93. 

8.5 – A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso 
de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº. 8.666/93. 

8.6 – A rescisão deste Contrato de forma unilateral acarretará, 
sem prejuízos da exigibilidade de débitos anteriores da CONTRATADA, 
inclusive por multas impostas e demais cominações estabelecidas neste 
Instrumento, as seguintes consequências: 

a) assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em 
que se encontrar, por ato próprio da Administração. 

b) retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos 
prejuízos causados à Administração. 
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8.7 - A rescisão contratual poderá ainda ocorrer nos casos e 

formas previstos nos artigos 78 e 79 da Lei nº. 8.666/93. 
 

9 – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 
9.1 - A fiscalização da execução do Contrato será exercida pela Sra 

XXXXXXXXXXXXXX, (cargo efetivo) ..............., Portaria nº ....... de 
................ , neste ato denominado  fiscal ou gestor do Contrato 
devidamente credenciado pela autoridade competente, ao que competirá 
dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução (art. 67 Lei nº 
8666/93), independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento 
e/ou acompanhamento do objeto que venha a ser determinado pela CONTRATANTE 
à seu exclusivo juízo.  

 
10 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1 - O presente contrato se regerá pelas cláusulas e disposições 
aqui expressas; pelas disposições constantes do edital de licitação; pelas 
disposições contidas na Lei 8.666/93 com as alterações dela decorrentes; e, 
ainda, pelas demais disposições legais que se verificarem aplicáveis à 
espécie de seu objeto, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui ou na 
minuta de contrato mencionadas. 

10.2 - Ficam fazendo parte integrante do presente contrato o 
edital de licitação e seus anexos, bem como todos os documentos constantes 
do processo e que tenham servido de base para a licitação. 

10.2.1 - O Órgão Adminstrador do Processo que originou este 
contrato mediante a realização do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021 é a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gabinete.  

10.3 - Para dirimir todas as questões oriundas do presente 
Contrato será competente o foro da Comarca de São Félix do Araguaia, Estado 
de Mato Grosso. 

10.4 - Incumbirá ao contratante providenciar a publicação do 
extrato deste Contrato e de seus eventuais Termos Aditivos, observadas as 
disposições do art. 61, da Lei 8666/93, com as alterações dela decorrentes. 

10.5 - Pelas partes é dito que aceitam o presente instrumento em 
todos os seus termos. E, por estarem justos e contratados, firmam o 
presente instrumento, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO XXX/2021, em duas 
vias de igual teor e forma, para que produza os seus efeitos de direito. 

 
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT, __de __________ de 2021. 

 
JANAILZA TAVEIRA LEITE 
PREFEITA MUNICIPAL 

CONTRATANTE: 
 

EMPRESA TAL 
CONTRATADA: 

 
FISCAL DO CONTRATO 

Testemunhas: 
 
01:__________________________________ 02: ______________________________ 
Nome>       Nome> 
CPF        CP 
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ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 
 
 

(Papel timbrado da empresa) 
 
 
Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão 
Eletrônico XXX/2021 da Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia, que 
a 
empresa...................................................................
..........................tomou conhecimento 
do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se 
compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de 
qualidade, sob as penas da Lei. 
 
 

Local e data: 
 
 
 

Assinatura e carimbo da empresa: 
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ANEXO X - DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA SERVIDOR PÚBLICO OU MEMBRO DE 
COMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 

(Papel timbrado da empresa) 

(Razão Social) 

 

CNPJ/MF Nº 

 

Sediada (Endereço Completo) 
 

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de 
procedimento licitatório sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 020/2021, 
instaurada pelo MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, não integra nosso 
corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro 
comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal. 
Por ser verdade, firmamos o presente. 
 
Data    
Local   
 
 

Nome do declarante     

                                     RG 
CPF 

 
OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa 

proponente e carimbada com o número do CNPJ. 
 


