
 

 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA 

CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 
 

 

AVENIDA ARAGUAIA, 248 – CENTRO – SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT - CEP: 78.670-000  
Sala de Licitação FONES/FAX (66) 3522-1606  EMAIL: pregaosfa@outlook.com 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 
 

Objeto: PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E FRACIONADA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA COM EQUIPAMENTO PARA 
TRANSPORTE E ASPERÇÃO DE ÁGUA EM RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE ESPIGÃO DO LESTE 
(COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUSO), PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DO EDITAL E SEUS 
ANEXOS, QUE O INTEGRAM E COMPLEMENTAM, PARA TODOS OS EFEITOS JURÍDICOS LEGAIS. 
 
DADOS DA EMPRESA: 
RAZÃO SOCIAL:  
CNPJ:  
ENDEREÇO COMPLETO:  ESTADO:  CEP:  
TELEFONE:  E-MAIL:  
NOME DO SÓCIO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA:  

CPF:                                                                             
RG:                                        
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI O EDITAL E ANEXO REFERENTE AO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 045/2021, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 025/2021. 

 
DADOS DO RESPONSÁVEL PELA RETIRADA DO EDITAL: 
NOME:  
CPF:                                     RG:                                                  
ENDEREÇO COMPLETO:  
CIDADE:                                  ESTADO:                    CEP:  
TELEFONE:                                E-MAIL: 
 

______/__ /_____ de _______ de 2021. 
 
 
Senhor Licitante, 
 
Visando a comunicação futura entre a Prefeitura de São Felix do Araguaia - MT e 
essa empresa, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e 
remeter ao Núcleo de Licitações e Contratos por meio do Fax (66) 3522-1606 ou pelo 
e-mail: pregaosfa@outlook.com ou por meio do site: www.saofelixdoaraguaia.mt.gov.br 
  
A não remessa do recibo exime o Núcleo de Licitações e Contratos da comunicação de 
eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer 
informações adicionais. 
 
 
                    São Felix do Araguaia - MT em 25 de junho de 2021. 
 

 
 
 

 
JEAN FLÁVIO DOS SANTOS MILHOMEM 

Pregoeiro Oficial. 
Portaria nº 016/2021. 
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PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2021. 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 045/2021. 
 

 
1. PREÂMBULO 

O MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, por meio do Pregoeiro 
Oficial JEAN FLÁVIO DOS SANTOS MILHOMEM, designado pela Portaria n. 016/2021,  
torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO, sob o critério de Menor Preço por 
Item, mediante as condições e especificações estabelecidas no presente instrumento 
convocatórias e seus anexos, que se subordinam às normas gerais da Lei n. 
10.520/2002 e subsidiariamente à Lei n. 8.666/93, com suas alterações. 
 
Data: 20/07/2021. 
Credenciamento: 09h00min até as 09h20min. 
Recebimento dos Envelopes: 09h00min. 
Local: Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal com sede a Avenida 
Araguaia nº 248, Centro São Félix do Araguaia – MT.  
 
Os envelopes referentes à PROPOSTA DE PREÇOS e aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO serão 
recebidos pelo Pregoeiro em sessão pública marcada para o dia, hora e endereço 
supramencionado. 
 
O Edital completo está à disposição dos interessados, na sede da Prefeitura 
Municipal de SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT - podendo ser retirado pessoalmente, ou, 
por telefone (66) – 3522 -1606, ramal 35, no horário das 13h30min às 17h30min, 
através do e-mail: pregaosfa@outlook.com ou através do site 
http://www.saofelixdoaraguaia.mt.gov.br/. 
 
 

2. OBJETO DA LICITAÇÃO 
2.1 A presente licitação tem como objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
FRACIONADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA COM EQUIPAMENTO 
PARA TRANSPORTE E ASPERÇÃO DE ÁGUA EM RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE ESPIGÃO DO 
LESTE (COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUSO), PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DO 
EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE O INTEGRAM E COMPLEMENTAM, PARA TODOS OS EFEITOS 
JURÍDICOS LEGAIS. 
 
2.2 O presente objeto encontra-se especificado no Anexo I – Termo de Referência, 
devendo às proponentes cumprir na integralidade o disposto nesse anexo.  
 

3. TERMO DE REFERÊNCIA 
 
3.1 O Termo de Referência - Anexo I foi elaborado para servir de base para todo o 
procedimento licitatório. 
 

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

4.1 As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão pela 
seguinte dotação orçamentária: 
 
04 - Órgão Secretaria Municipal de Obras Viação e Serviços urbanos; 
01 – Departamento Adm. De Obras e Serviços Urbanos; 
Projeto/Atividade: 2075 – Manutenção e Encargos com a Secretaria de Obras; 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; 
Despesa: 134; 
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04 - Órgão Secretaria Municipal de Obras Viação e Serviços urbanos; 
01 – Departamento Adm. De Obras e Serviços Urbanos; 
Projeto/Atividade: 2095 – Manutenção de Rodovias Municipais; 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; 
Despesa: 172; 
 
4.2 Os recursos financeiros referentes ao exercício ulterior correrão por conta de 
dotação orçamentária prevista no Orçamento Anual do Município do ano subseqüente. 
 

5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME LICITATÓRIO 
 
5.1 Somente poderão participar deste Pregão Presencial, as empresas regularmente 
constituídas, que satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital de Licitação e 
seus anexos. 
 
5.2 Os interessados em participar do presente Pregão deverão trazer a documentação 
original ou fotocópias das mesmas autenticadas por cartório. 
 
5.3 Só serão aceitas cópias legíveis. 
 
5.4 Não serão aceitos documentos com rasuras, especialmente nas datas. 
 
5.5 O Pregoeiro reserva-se no direito de solicitar o original de qualquer 
documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário. 
 
5.6 Os documentos em cópias simples poderão ser autenticados pelo Pregoeiro ou 
membros da equipe de apoio, desde que acompanhados dos originais. 
 
5.8 É vedada a participação de pessoa jurídica em regime de concordata ou que tenha 
sido declarada inidônea por qualquer órgão da Administração direta ou indireta ou 
ainda, que esteja com o direito de participar de licitação suspenso, pessoas 
jurídicas que inadimpliram contratos ou ordens de fornecimento firmadas junto a 
esta Prefeitura Municipal. 
 
5.10. A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de 
todas as cláusulas e condições do presente Edital, de seus anexos e das normas que 
o integram, bem como no enquadramento destes condicionamentos do objetivo social. 
 
5.11 As validades para os documentos apresentados serão aquelas constantes de cada 
documento ou aquelas estabelecidas em lei. 
 
5.12 Nos casos omissos, o Pregoeiro e sua equipe de apoio considerarão como prazo 
de validade aceitável o de 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão. 
 
5.13 A simples apresentação da proposta comercial corresponde à indicação, por 
parte da licitante, de que inexistem fatos que impeçam a sua participação na 
presente licitação, eximindo, assim, o Pregoeiro e sua equipe do disposto no artigo 
97 da Lei n. 8.666/93.  
 
5.14 Fica a licitante obrigada a informar, sob as penalidades cabíveis, a 
superveniência de fato impeditivo da habilitação, se este ocorrer após a abertura 
do certame.  
 
5.15 A entrega da proposta comercial implica nos seguintes compromissos por parte 
do licitante: 

 
5.15.1 Estar ciente das condições da licitação; 
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5.15.2 Assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 
apresentados; 
 
5.15.3 Fornecer quaisquer informações complementares solicitadas pelo Pregoeiro; 
 
5.15.4 Manter, durante toda a execução do eventual contrato, em compatibilidade com 
as obrigações por ele assumidas, todas as condições para habilitação exigidas na 
licitação. 
 

6. PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
6.1 Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006, as 
microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição. 
 
6.1.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 05(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por 
igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de negativa. 
 
6.1.2 Eventual interposição de recurso contra a decisão que declara o vencedor do 
certame não suspenderá o prazo supracitado. 
 
6.2 A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 6.1.1, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no artigo 81 da Lei n. 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar para nova 
sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
contratação, ou revogar a licitação. 
 
6.3 Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas 
situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais 
bem classificada e desde que a melhor oferta inicial não seja de uma microempresa 
ou empresa de pequeno porte. 
 
6.4 Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

 
6.4.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
 
6.4.2 Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma do subitem 6.3, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem 
na hipótese do subitem 11.2 e 11.4, na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito;  
 
6.4.3 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 6.3, 
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 
poderá apresentar melhor oferta. 
 
6.4.4 Na hipótese da não contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
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6.5 A microempresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de que 
trata a Lei Complementar n. 123/2006 deverá apresentar, na forma da lei, juntamente 
com os documentos de habilitação, a declaração de que não se encontra em nenhuma 
das situações do §4º do art. 3º do dispositivo supracitado (Anexo VII). 

 
7. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

 
7.1 Decairá do direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste Edital 
aquele que não o fizer até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a 
abertura dos envelopes, apontando de forma clara e objetiva as falhas ou 
irregularidades que entende viciarem o mesmo.  
 
As petições poderão ser protocoladas, devidamente instruídas (assinatura, endereço, 
razão social e telefone para contato), junto ao Serviço de Protocolo desta 
Prefeitura Municipal ou encaminhadas via e-mail: pregãosfa@outlook.com diretamente 
ao Pregoeiro Oficial, que terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas úteis para 
respondê-las. 
 
7.1.2 Se a impugnação ao Edital for reconhecida e julgadas procedentes serão 
corrigidos os vícios e, caso a formulação da proposta seja afetada, nova data será 
designada para a realização do certame. 
 
7.1.3 Ocorrendo impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o 
retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá aplicar a pena 
estabelecida no artigo 7º da Lei n. 10.520/02 e legislação vigente, sendo 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
7.4 Quem impedir perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, 
a realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerão em pena de 
detenção, de 02 (dois) a 03 (três) anos, e multa, nos termos do artigo 93, da Lei 
n. 8.666/93. 

8. DO CREDENCIAMENTO 
 

8.1 No horário previsto no preâmbulo deste Edital, cada empresa licitante poderá 
credenciar apenas 01 (um) representante (Anexo III), o qual deverá identificar-se 
junto ao Pregoeiro, quando solicitado, exibindo a respectiva cédula de identidade 
ou documento equivalente e comprovando, por meio de instrumento próprio, poderes 
para formulação de propostas (lances verbais), oferta de descontos e para a prática 
dos demais atos inerentes ao certame. 
 
8.2 Se a empresa for representada por procurador, faz-se necessário o 
credenciamento através de outorga por instrumento público ou particular, neste 
último caso, com firma reconhecida em cartório, com menção expressa de que lhe 
confere amplos poderes, inclusive para formular ofertas e lances de preços, para 
recebimento de intimações e notificações, desistência ou não de recursos, bem como 
demais atos pertinentes ao certame. 
 
a – Cópia autenticada do RG e CPF 
 
8.2.1 Deverá acompanhar a procuração cópia do Ato Constitutivo (contrato social, 
registro e outros documentos legalmente aceitos), a fim de demonstrar que o 
outorgante possui poderes para tal. 
 
8.3 Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou 
proprietário, deverá comprovar ser o responsável legalmente, podendo assim assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura. 
 
a – Cópia autenticada do Estatuto Social, Contrato Social, Requerimento de 
Empresário, Certificado na condição de MEI – Micro Empreendedor Individual ou outro 
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instrumento de registro comercial, devidamente registrados na Junta Comercial, no 
qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura. 
 
b – Cópia autenticada do RG e CPF do sócio ou empresário; 
 
8.4 Caso haja a substituição do representante, deverá o novo representante, exibir 
documentos probatórios de sua atual condição, para que a licitante possa participar 
das demais fases do procedimento licitatório. 
 
8.5 Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante. 
 
8.6 A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 8.2 e 8.3 não 
implicará a exclusão da empresa em participar do certame, mas impedirá o 
representante de se manifestar na apresentação de lances verbais e demais fases do 
procedimento licitatório, enquanto não suprida à falta ou sanada a incorreção. 
 
8.7 A microempresa e empresa de pequeno porte que quiser usufruir dos benefícios 
concedidos pela Lei Complementar n. 123/2006 deverá apresentar: 

 
8.7.1 Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial ou outro documento 
equivalente, certificando a situação da empresa de enquadramento ou re-
enquadramento de ME e EPP. 
 
8.8 O documento de credenciamento, com a apresentação da respectiva cédula de 
identidade ou documento equivalente com foto, e a declaração de cumprimento da 
habilitação (Anexo V), deverão vir fora dos envelopes de “Proposta de Preços” e 
“Documentos de Habilitação”, sendo apresentados ao Pregoeiro quando solicitados. 
 
8.9 Os documentos de credenciamento serão retidos pelo Pregoeiro e equipe de apoio 
e juntados ao processo licitatório.  

 
9. APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 
9.1 Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro os interessados ou seus representantes 
apresentarão declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de 
habilitação e entregarão os dois envelopes não transparentes e lacrados, um 
contendo a proposta de preços e outro os documentos de habilitação, 
independentemente de credenciamento, não sendo aceita, a partir desse momento, a 
participação de novos licitantes. 
 
9.2 O envelope contendo a Proposta de Preços deverá conter no seu exterior as 
seguintes informações: 
 
ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇOS. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2021. 
RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL E N. DO CNPJ DO LICITANTE. 
ENDEREÇO COMPLETO DO LICITANTE, TELEFONE E E-MAIL. 
 
9.3 O envelope contendo os Documentos de Habilitação deverá conter no seu exterior 
as seguintes informações: 
 
ENVELOPE 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2021. 
RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL E N. DO CNPJ DO LICITANTE. 
ENDEREÇO COMPLETO DO LICITANTE, TELEFONE E E-MAIL. 
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9.4 Inicialmente será aberto o Envelope das Propostas de Preços e, após, o Envelope 
dos Documentos de Habilitação. 
 

10. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 

10.1- DA PROPOSTA DE PREÇO - ENVELOPE Nº 01. 
 
10.1.1- As propostas deverão ser apresentadas em papel timbrado da firma, 
preenchidas em duas vias datilografadas/digitadas ou impressas por qualquer 
processo mecânico, eletrônico ou manual, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, 
entregue em envelope lacrado. 
 
10.2- AS PROPOSTAS DE PREÇOS DEVERÃO, AINDA, CONTER: 
 
10.3- A razão social, local da sede e o número de inscrição no CNPJ da licitante; 
 
10.4- Assinatura do Representante Legal; 
 
10.5- Indicação do prazo de validade das propostas, não inferior a 60 (sessenta) 
dias, contados da data da apresentação das mesmas; 
 
10.6- Preço unitário e total propostos, cotados em algarismos e por extenso, já 
consideradas, no mesmo, todas as despesas, inclusive tributos, taxas, contribuições 
e demais encargos incidentes direta e indiretamente no objeto deste Edital; 
 
10.7 - Planilha com discriminação clara, completa e minuciosa da locação e ou 
prestação dos serviços, contendo: especificação do veículo proposto para os 
serviços. 
 
10.8 - Folha de identificação da licitante com Razão Social, endereço completo, 
telefone/fax, número do CNPJ/MF e número da conta corrente, agência e respectivo 
banco, praça de pagamento e endereço eletrônico; 
 
10.9- A não identificação na proposta do nome do responsável abaixo da assinatura 
não constitui motivo de desclassificação da licitante, contudo esta informação 
deverá ser fornecida na fase de julgamento; 
 
10.10- O PREGOEIRO poderá, caso julgue necessário, solicitar maiores 
esclarecimentos sobre a composição dos preços propostos; 
 
10.11 -Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro; 
 
10.12- Em nenhuma hipótese a proposta apresentada poderá ser alterada, quanto ao 
seu mérito, tanto no que se refere às condições de pagamento, prazo ou quaisquer 
outras que importem em modificação nos seus termos originais, ressalvadas àquelas 
quanto ao preço declarado por lance verbal ou às destinadas a sanar evidentes erros 
materiais devidamente avaliadas e justificadas ao Pregoeira. 
 
10.13 Serão DESCLASSIFICADAS as propostas: 
 
10.14- Que não atenderem as especificações e exigências do presente Edital e seus 
Anexos ou da Legislação aplicável; 
 
10.15- Omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos 
capazes de dificultar o julgamento; 
 
10.16 Que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições 
estabelecidas neste Edital; 
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10.17- A simples participação neste certame implica em: 
 
10.18- Plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste 
Edital e seus Anexos, bem como no dever de cumpri-las, correndo por conta das 
empresas interessadas todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de 
suas propostas, não sendo devida nenhuma indenização às licitantes pela realização 
de tais atos; 
 

11. ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DISPUTA DE LANCES VERBAIS  
 

11.1 O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO POR ITEM. 
 
11.2 Após a abertura dos envelopes contendo as propostas, a equipe de apoio ordená-
las-á em ordem decrescente de preços e em seguida identificará a proposta de menor 
preço, classificando o seu autor, cujo conteúdo atenda as especificações do Edital 
e em seguida as propostas com valores sucessivos e superiores de até 10 (dez) 
pontos percentuais relativamente à de menor preço; 
 
11.3 O conteúdo das propostas do subitem anterior será analisado, desclassificando-
se aquelas cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no 
Edital; 
 
11.4 Não havendo, no mínimo, 03 (três) propostas válidas nos termos do subitem 11.2 
serão selecionadas até três melhores propostas e os seus autores convidados a 
participar dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços por lote oferecidos 
nas propostas escritas; 

 
11.4.1 Em caso de empate das melhores propostas, todos os proponentes com o mesmo 
preço serão convidados a participar dos lances verbais; 
 
11.5 O Pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma 
seqüencial, a apresentar lances verbais, que deverão ser formulados de forma 
sucessiva, em valores distintos e crescentes para o desconto sobre o Valor de 
Referência. 

 
11.5.1 Será vedado, portanto, a oferta de lance com vista ao empate. 
 
11.6 Os lances deverão ficar adstritos à redução dos preços, não se admitindo 
ofertas destinadas a alterar outros elementos da proposta escrita; 
 
11.7 Quando convidado a ofertar seu lance, o representante da licitante poderá 
requerer tempo, para analisar seus custos ou para consultar terceiros, podendo, 
para tanto, valer-se de telefone celular e outros; 
 
11.8 A ausência de representante credenciado ou a desistência em apresentar lance 
verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão da licitante da etapa 
de lances verbais e na manutenção do preço apresentado por ele, para efeito de 
ordenação das propostas; 
 
11.9 O encerramento da fase competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, 
as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances; 
 
11.10 Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação; 
 
11.10.1 Ocorrendo a hipótese acima e havendo empate na proposta escrita, a 
classificação será efetuada por sorteio, na mesma sessão; 
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11.11 Declarada encerrada a etapa de lances serão classificadas as ofertas na ordem 
decrescente de valor, consubstanciado nos descontos oferecidos; 
11.12 Não poderá haver desistência dos lances ofertados; 
 
11.13 O Pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta, quanto ao valor 
apresentado pela primeira classificada, decidindo motivadamente a respeito; 
 
11.14 Sendo aceitável a oferta será verificada o atendimento das condições 
habilitatórias da licitante que a tiver formulado. 
 
11.15 Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, 
na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda todas as 
exigências; 
 
11.16 Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento aos requisitos 
estabelecidos neste Edital e seus Anexos, a licitante será declarada 
desclassificada pelo Pregoeiro; 
 
11.17 Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste 
Edital e seus Anexos. 
 

12. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

12.1 Será considerada habilitada a licitante que apresentar os documentos a seguir 
listados, observando que: 

 
12.1.1 A licitante que declarar que cumpre os requisitos de habilitação e não os 
cumprir será inabilitado e sujeita às penalidades legais; 
 
12.1.2 Ressalvada a hipótese de saneamento da documentação, prevista no subitem  
 
12.2, constituem motivos para inabilitação da licitante: 
 
12.1.2.1 A não apresentação da documentação exigida para habilitação; 
 
12.1.2.2 A substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de 
requerimento de certidão; 
 
12.1.2.3 A apresentação de documentação de habilitação que contrariar qualquer 
dispositivo deste Edital e seus Anexos; 
 
12.1.2.4 A apresentação de documentos sem prazo de validade, com data de expedição 
excedente a 03 (três) meses da data prevista para apresentação das propostas, 
exceto os atestados de capacidade técnica; 
 
12.2 Os documentos necessários à habilitação que puderem ser extraídos via 
internet, comprovando sua validade, serão impressos excepcionalmente pelo Pregoeiro 
ou por um dos membros da equipe de apoio apenas para efeitos de comprovação de 
autenticidade daqueles apresentados; 
 
12.3 O envelope referente aos documentos de habilitação deverá conter os documentos 
em originais atualizados, ou cópia de cada documento individualmente autenticada, 
ou ainda, cópias simples que poderão ser autenticadas pelo Pregoeiro ou sua Equipe 
de Apoio no ato de abertura da documentação de habilitação, devendo estar 
acompanhadas dos respectivos originais, não se aplicando aos documentos que puderem 
ser extraídos via internet. 
 
12.4 Os documentos de habilitação que deverão ser apresentados na sessão pública, 
de forma seqüencial e inseridos no envelope n. 02, são os seguintes: 
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12.4.1 Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, 
na forma do artigo 32, § 2º da Lei n. 8.666/93 (conforme modelo do Anexo VI); 
 
a) No caso de microempresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da Lei 

Complementar n. 123/06, possuir alguma restrição na documentação referente à 
regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na supracitada 
declaração. 

 
b) A microempresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de que 

trata a Lei Complementar n. 123/06 deverá apresentar, na forma da lei, juntamente 
com os documentos de habilitação e declaração de que não se encontra em nenhuma 
das situações do § 4º do artigo 3º da mesma Lei Complementar. (Anexo VII); 

 
12.4.2 Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) 
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 
anos, nos termos do inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição da República, 
inciso V, artigo 27 da Lei n. 8.666/93, conforme modelo do Anexo IV; 
 
12.4.3 Declaração da própria empresa de que não existem em seu quadro de empregados 
servidores públicos exercendo funções de gerência, administração ou tomada de 
decisão, conforme modelo Anexo IV; 
 
12.5 Documentos Relativos à Habilitação Jurídica: As empresas interessadas deverão 
apresentar a seguinte documentação: 
 
a) Cédula de Identidade e CPF do(s) sócio(s); 
b) Registro comercial, no caso de empresa individual;  
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 
de diretoria em exercício; 
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
12.5.1 Os documentos relacionados no item 12.5 precisarão constar do envelope dos 
Documentos de Habilitação mesmo se tiverem sido apresentados para o credenciamento 
neste Pregão, conforme requerido no item 8. 
 
12.6 A documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista: consistirá na 
apresentação dos seguintes documentos: 
 
12.6.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), onde a 
mesma poderá ser retirada no site: www.receita.fazenda.gov.br; 
 
12.6.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal da 
sede da licitante; 
 
12.6.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional (Dívida Ativa da União e 
Contribuições Federais) e à Seguridade Social (INSS), emitida pela receita Federal 
do Brasil de acordo com a Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, DE 02/10/2014; onde 
a mesma poderá ser retirada no site: www.receita.fazenda.gov.br; 
 
12.6.4 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, específica para participar de 
licitações, onde a mesma poderá ser retirada no site: www.sefaz.mt.gov.br, ou 
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expedida pela Agência Fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda do respectivo 
domicílio tributário; ou unificada. 
 
12.6.5 Certidão Negativa de Débito Municipal, expedida pela Prefeitura do 
respectivo domicílio tributário;  
 
12.6.6 Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), onde a mesma pode ser retirada no site: www.caixa.gov.br; 
 
 12.6.7 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), onde a mesma poderá ser 
retirada no site: www.tst.jus.br; 
 
12.6.8 A prova de regularidade poderá ser feita também por meio de Certidão 
Positiva com Efeitos de Negativa; 
 
12.6.9 Considera-se Positiva com Efeitos de Negativa a certidão de que conste a 
existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha 
sido efetivada a penhora; ou cuja exigibilidade esteja suspensa por moratória, ou 
depósito de seu montante integral, ou reclamações e recursos, nos termos das leis 
reguladoras do processo tributário administrativo ou concessão de medida liminar em 
mandado de segurança. 
 
12.6.10 Documentos do veículo; 
 
12.6.11 Carteira de Habilitação do Motorista; 
 
12.7 A documentação relativa à Qualificação Econômica e Financeira: consistirá na 
apresentação dos seguintes documentos: 
 
12.7.1 Certidão de Falência e Recuperação Judicial, emitida pelo Distribuidor da 
sede da licitante, com validade máxima de 90 (noventa) dias; 
  

 13. ANÁLISE E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

13.1 Encerrada a fase de lance para o Item, o Pregoeiro procederá à abertura do 
envelope contendo os documentos de habilitação da licitante que apresentou a melhor 
proposta, verificando sua regularidade de atendimento às especificações contidas no 
Edital. 
 
13.2 Constatado o atendimento das exigências Editalícias, a licitante será 
declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame, caso não haja 
interposição de recursos; 
 
13.3 Caso a licitante classificada em primeiro lugar seja inabilitada, o Pregoeiro 
examinará a habilitação das licitantes com as ofertas subseqüentes e a qualificação 
destas, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda aos 
requisitos do Edital; 
 
13.4 Quando todas as licitantes forem inabilitadas, o Pregoeiro poderá suspender a 
sessão e fixar para as licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a 
apresentação de nova habilitação, escoimada dos vícios apontados para cada 
licitante, conforme determina o artigo 48, § 3° da Lei n. 8.666/93, mantendo-se a 
classificação das propostas e lance verbais. 
 
13.5 Da suspensão da sessão pública de realização do pregão será lavrada ata 
circunstanciada com todos os vícios apontados de todas as licitantes, assinada 
pelos representantes presentes, pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio. 
 

14. RECURSOS 
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14.1 Os recursos deverão ser interpostos, verbalmente, no final da sessão, após a 
declaração do vencedor pelo Pregoeiro, devendo a licitante interessada indicar o(s) 
ato(s) atacado(s) e a síntese das suas razões (motivação), que serão registrados em 
ata; 
 
14.2 O Pregoeiro indeferirá liminarmente recursos intempestivos, imotivados ou 
propostos por quem não tem poderes, negando-lhes, desse modo, processamento, 
devendo tal decisão, com seu fundamento, ser consignada em ata; 
 
14.3 Interposto o recurso e apresentada sua motivação sucinta na reunião, a 
licitante poderá juntar, no prazo de 03 (três) dias, contados do dia subseqüente à 
realização do pregão, memoriais contendo razões que reforcem os fundamentos 
iniciais. Não será permitida a extensão do recurso, nos memoriais mencionados, a 
atos não impugnados na sessão; 
 
14.4 As demais licitantes, ficando intimadas desde logo na própria sessão, poderão 
apresentar suas contra-razões no mesmo local e no mesmo lapso do subitem anterior, 
contado do encerramento do prazo do recorrente para a apresentação das razões, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 
 
14.5 A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, 
no momento da sessão deste Pregão, implicará decadência e preclusão desse direito 
da licitante, podendo o Pregoeiro adjudicar o objeto à vencedora; 
 
14.6 Preenchidas as condições da admissibilidade, o recurso será processado da 
seguinte forma: 

 
14.6.1 O Pregoeiro aguardará os prazos destinados à apresentação dos memoriais de 
razões e contra-razões; 
 
14.6.2 Encerrados os prazos acima, o Pregoeiro irá analisar o recurso impetrado por 
escrito, suas razões e contra-razões, podendo reconsiderar sua decisão no prazo de 
até 05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir à autoridade 
superior devidamente informado, devendo, nesse caso, a decisão ser proferida dentro 
do prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso; 
 
14.7 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento; 
 
14.8 Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados na Equipe de Apoio 
do Pregoeiro, na sede da Prefeitura Municipal, em dias úteis, no horário das 
13h30min às 17h30min; 
 
14.9 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais pelo 
Prefeito, este adjudicará o objeto do Pregão Presencial e homologará o procedimento 
licitatório; 
 
14.10 A homologação desta licitação não obriga a prefeitura à contratação do objeto 
licitado; 
 
14.11 O resultado do recurso será divulgado mediante publicação no Diário Oficial 
de Contas do TCE - MT e AMM; 
 
14.12 O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo quanto à 
disputa. 
 
14.13 Ocorrendo manifestação ou interposição de recurso de caráter meramente 
protelatório, ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade 
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competente poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena 
estabelecida no artigo 7º da Lei n. 10.520/02 e legislação vigente. 

 
15. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 
15.1 A Adjudicação do objeto ao licitante vencedor, feita pelo Pregoeiro, ficará 
sujeita à homologação da Prefeita. 
 
15.2 No caso do adjudicatário, se convocado, não assinar o contrato, vindo a decair 
do direito a execução do objeto desta licitação, o prefeito poderá revogá-la, ou 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem em que foram classificados, para 
contratar em igual prazo e nas mesmas condições em que a primeira classificada 
teria sido contratada. 
 

16. DO CONTRATO 
 
16.1- Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos 
estabelecidos no Pregão Presencial Nº 025/2021, neste Termo Contratual e na 
proposta vencedora do certame; 
 
16.2- Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na Lei de Licitações; 
 
16.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados na execução do objeto 
contratual; 
 
16.4- Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestando, 
prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE; 
 
16.5- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ ou irregularidades 
apontadas pela Contratante; 
 
16.6- Manter os veículos absolutamente quitados com as suas taxas e impostos 
estipulados em Lei, afim de que não cause prejuízo a contratante ou a terceiros 
pela falta de pagamento das mesmas; 
 
16.7- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua 
responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, 
incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições 
previdenciárias fiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, 
etc. Ficando excluída qualquer solidariedade da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX 
DO ARAGUAIA - MT por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que 
a inadimplência do(a) contratado(a), com referência às suas obrigações, não se 
transfere a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT. 
 
16.8- Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem 
causados à União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos 
serviços; 
 
16.9- Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na 
Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente; 
 
16.10 – Disponibilizar para vistoria, prontamente, conforme solicitação da 
contratante o veículo utilizado para prestação dos serviços; 
 
16.11- Responsabilizar-se totalmente pela manutenção dos veículos, e demais custos 
referentes à boa prestação dos serviços; 
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16.12 O prazo para assinatura do contrato será de 02 (dois) dias úteis, contados da 
convocação formal da adjudicatária. 
 
16.12.1 Os serviços começarão a serem executados mediante emissão da Ordem de 
Serviços. 
 
16.13 O contrato deverá ser assinado pelo representante legal da adjudicatária, 
mediante apresentação do contrato social ou documento que comprove os poderes para 
tal investidura e cédula de identidade do representante, caso esses documentos não 
constem dos autos do processo licitatório, e uma vez atendidas às exigências do 
subitem anterior. 
 
16.14 A critério da Administração, o prazo para assinatura do contrato poderá ser 
prorrogado, desde que ocorra motivo justificado, mediante solicitação formal da 
adjudicatária e aceito por esta Administração; 
 
16.15 Constituem motivos para o cancelamento do contrato as situações referidas nos 
artigos 77 e 78 da Lei n. 8.666/93 e suas alterações, bem como as previstas no item 
20 deste Edital. 
 

17. REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 
 
17.1 O valor que propôs o licitante vencedor será fixo e irreajustável durante a 
sua execução, ressalvado o disposto na alínea “d” do inciso II do artigo 65 da Lei 
n. 8666/93. 
 
17.1.1 Caberá reajuste anual no caso de prorrogação do contrato por igual período. 

 
18. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
18.1 Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora possa 
executar o objeto adjudicado dentro das especificações. 
 
18.2 Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados. 
 
18.3 Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização do objeto deste 
instrumento. 
 
18.4 Notificar, por escrito, à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais 
imperfeições no curso da prestação dos serviços, fixando prazo para sua correção. 
 
18.5 Fiscalizar livremente os serviços, não eximindo a licitante vencedora de total 
responsabilidade quanto à execução dos mesmos. 
 
18.6 Acompanhar a prestação dos serviços, podendo intervir durante a sua execução, 
para fins de ajuste ou suspensão da entrega; inclusive rejeitando, no todo ou em 
parte, os serviços executados fora das especificações deste Edital. 
 
18.7 Cumprir as obrigações específicas de cada item do objeto a ser contratado, 
constantes na Minuta do Contrato. 
 

19. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

19.1 Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da Administração 
Municipal, por escrito, em duas vias e entregues mediante recibo; 
 
19.2 Executar o objeto deste certame nos termos estabelecidos no Edital de 
Licitação e seus anexos, especialmente os previstos no Termo de Referência. 
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19.3 Não realizar subcontratação total ou parcial dos serviços, sem anuência da 
Prefeitura Municipal. No caso de subcontratação autorizada pelo Contratante, a 
Contratada continuará a responder direta e exclusivamente pelos serviços e pelas 
responsabilidades legais e contratuais assumidas; 
 
19.4 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, relativos à execução do contrato ou em 
conexão com ele, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o fato de haver 
fiscalização ou acompanhamento por parte da Contratante. 
 
19.5 Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações, em caso de 
acidentes de trabalho com seus empregados, em virtude da execução do presente 
contrato ou em conexão com ele, ainda que ocorridos em dependências da Contratante. 
 
19.6 Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, a 
critério da Administração, referentes à execução do serviço, nos termos da lei 
vigente. 
 
19.7 Será de inteira responsabilidade da empresa Contratada quaisquer danos que 
venham a ocorrer a Administração Municipal desta prefeitura ou a terceiros, 
decorrentes da própria execução dos serviços contratados. 
 
19.8 A empresa contratada deverá manter as mesmas condições de habilitação e 
qualificação durante toda execução dos serviços. 
 

20. CONVOCAÇÃO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 
 

13.1. Após a homologação da licitação, será firmado Termo de Contrato ou 
instrumento equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), conforme 
artigo 62 da lei 8666/93. 
 
13.2. A Administração convocará o adjudicatário para assinar o instrumento 
contratual, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste Edital.  
 
13.3. A Administração, ao invés de convocar o adjudicatário, poderá encaminhá-lo, o 
instrumento contratual, mediante correspondência postal com aviso de recebimento 
(AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de 03 (três) dias úteis, a 
contar da data de seu recebimento.  
 
13.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual 
período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 
 
13.3. Como condição para a celebração do Contrato, a licitante vencedora deverá 
manter as mesmas condições de habilitação. Caso não seja comprovada a situação 
regular do licitante vencedor, será convocado outro licitante, na ordem de 
classificação, para fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas, observando 
que o Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, sem prejuízo 
das sanções cabíveis. 
 
13.4. Se a licitante vencedora recusar-se a assinar o contrato no prazo e condições 
estabelecidas neste Edital, ou por qualquer outro motivo injustificado, serão 
examinadas as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes na ordem de 
classificação e, assim sucessivamente, até a apuração de uma licitante que atenda 
ao edital, sendo a mesma vencedora, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
13.5. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste edital, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por 
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cento) do valor inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões acima 
desse limite ser resultantes de acordo entre as partes. 
 
13.6. As condições de reequilíbrio econômico-financeiro estão previstas na minuta 
de contrato. 
 
13.7. O Município promoverá, através do servidor designado pela Administração 
conforme portaria o acompanhamento e a fiscalização das entregas dos serviços, que 
anotará em registro próprio as ocorrências e falhas detectadas na sua execução e 
comunicará à(s) empresa(s) fornecedora(s) os fatos que, ao seu critério, exigirem 
medidas corretivas por parte da mesma, devendo este ainda:  
a) atestar as notas fiscais da Licitante para efeitos de pagamento; 
b) solicitar a Prefeita Municipal, as providências que ultrapassarem a sua 
competência, possibilitando a adoção das medidas convenientes para a perfeita 
execução deste Contrato;  
c) elaborar relatório acerca da execução dos serviços;  
13.8. A ação da fiscalização não exonera a Licitante vencedora de suas 
responsabilidades contratuais. 

 
21. DOS PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS 

 
21.1 O pagamento será efetuado mensalmente após a efetiva execução dos serviços, 
mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela Contratante. 
 
21.2 A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/Fatura, o número do 
contrato e a descrição dos serviços executados, além do número da conta, agência e 
nome do banco onde deverá ser feito o pagamento. 
 
21.2.1 Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais/Faturas, estas serão 
devolvidas a contratada, para as necessárias correções, com as informações que 
motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das 
mesmas. 
 
21.2.2 Nenhum pagamento isentará a Contratada das suas responsabilidades e 
obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos serviços executados. 
 
21.3 A Prefeitura Municipal não efetuará pagamento de título descontado, ou por 
meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por 
intermédio da operação de “factoring”; 
 
21.4 As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras 
praças serão de responsabilidade da Contratada. 

 
22. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
22.1 A licitante vencedora que descumprir quaisquer das condições deste instrumento 
ficará sujeita às penalidades previstas na Lei n. 10.520/02, bem como nos art. 86 e 
87 da Lei n. 8.666/93, quais sejam:  
 
22.1.1 Por atraso injustificado nos serviços executados; 
 
22.1.1.1 Atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,25% (vinte e cinco 
centésimos por cento); 
 
22.1.1.2 Atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,50% (cinqüenta 
centésimos por cento) sobre o total dos dias em atraso, sem prejuízo das demais 
cominações legais; 
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22.1.1.3 No caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, incidirá nova multa 
sobre o valor devido, equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) até 10 (dez) 
dias de atraso e 0,40% (quarenta centésimos por cento) acima desse prazo, calculado 
sobre o total dos dias em atraso. 

 
22.1.2 Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas neste ato 
convocatório, a Prefeitura Municipal poderá, garantida a prévia defesa, aplicar, 
também, as seguintes sanções: 
 
22.1.2.1 Advertência; 
 
22.1.2.2 Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor homologado, atualizado, 
recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, 
sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados à Prefeitura 
Municipal. 
 
22.1.2.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar 
e contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;  
 
22.2 As multas serão descontadas dos créditos da empresa contratada ou cobradas 
administrativa ou judicialmente;  
 
22.3 As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, 
conseqüentemente, a sua aplicação não exime a empresa do contrato, da reparação das 
eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar à Prefeitura Municipal. 
 
22.4 As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, 
quando cabíveis;  
 
22.5 Nas hipóteses de apresentação de documentação inverossímil, cometimento de 
fraude ou comportamento de modo inidôneo, a licitante poderá sofrer além dos 
procedimentos cabíveis de atribuição desta instituição e do previsto no artigo 7º 
da Lei n. 10.520/02, quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser 
aplicadas cumulativamente: 
 
22.5.1 Desclassificação ou inabilitação caso o procedimento se encontre em fase de 
julgamento; 
 
22.5.2 Cancelamento do contrato, se esta já estiver assinada, procedendo-se a 
paralisação do fornecimento. 
 

23. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

23.1 É facultado 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. 
 
23.2 Fica assegurado à Prefeitura Municipal o direito de, no interesse da 
Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente 
licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 
 
23.3 As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações 
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
23.4 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 da Prefeitura Municipal. 
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23.5 O Pregoeiro, no interesse público, poderá sanar, relevar omissões ou erros 
puramente formais observados na documentação e na proposta, desde que não 
contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo 
possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo. 
  
23.6 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da 
futura contratação. 
 
23.7 As questões decorrentes da execução deste Edital, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas pelo foro da Comarca de São Félix 
do Araguaia - MT, com exclusão de qualquer outro; 
 
23.8 O Pregoeiro poderá, se julgar conveniente, adotar o procedimento de re-
pregoar, devendo as licitantes, neste caso, permanecerem até o final da sessão; 
 
23.9 As decisões do Pregoeiro serão comunicadas mediante publicação no Diário 
Oficial de Contas do TCE – MT e AMM, salvo com referência àquelas que, lavradas em 
ata, puderem ser feitas diretamente aos representantes legais das licitantes 
presentes ao evento, ou, ainda, por intermédio de ofício, desde que comprovado o 
seu recebimento, principalmente, quanto ao resultado de: 
 
a) Julgamento deste Pregão; 
b) Recurso porventura interposto. 
 
23.10 O Edital completo está à disposição dos interessados, na sede da Prefeitura Municipal 
de SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT - podendo ser retirado pessoalmente, ou, por telefone (66) – 
3522 -1606, ramal 35, no horário das 13h30min às 17h30min, através do e-mail: 
pregaosfa@outlook.com ou através do site http://www.saofelixdoaraguaia.mt.gov.br/. 
 
a) - Todas as informações que o Pregoeiro julgar importantes será disponibilizado em sites 
oficiais no campo Licitações: (Adiamento, Revogação, Retificação ou Esclarecimento), razão 
pela qual as empresas interessadas deverão consultá-lo obrigatoriamente até a data prevista 
para abertura da sessão. 
 
b) - Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter público, que 
impeça a realização deste Pregão Presencial no horário e data marcada, a licitação ficará 
automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independente de nova 
convocação. 
 
23.11 Os envelopes não abertos, ficarão à disposição das licitantes para retirada pelo 
período de 30 (trinta) dias úteis, contados do encerramento da licitação (transcorrido o 
prazo regulamentar para interposição de recurso contra o resultado da licitação ou, se for o 
caso, denegados os recursos interpostos), após o que a Prefeitura Municipal se reserva no 
direito de fragmentá-los; 
 
23.12 Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei n. 10.520/02, da Lei n. 
8.666/93 com suas atualizações. 
 

24. ANEXOS DO EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

24.1 São partes integrantes, indissociáveis e atreladas ao conteúdo deste Edital, os 
seguintes anexos, cujo teor vincula totalmente os licitantes: 
 
Anexo I: Termo de Referência 
Anexo II: Modelo de Proposta Financeira 
Anexo III: Modelo Carta de Credenciamento 
Anexo IV: Declaração de Cumprimento de Requisitos Legais 
Anexo V: Declaração de Habilitação 
Anexo VI: Declaração de Superveniência de Fato Impeditivos da Habilitação 
Anexo VII: Declaração de ME e EPP 
Anexo VIII: Minuta do Contrato 



 

 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA 

CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 
 

 

AVENIDA ARAGUAIA, 248 – CENTRO – SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT - CEP: 78.670-000  
Sala de Licitação FONES/FAX (66) 3522-1606  EMAIL: pregaosfa@outlook.com 

ANEXO VIII: Minuta de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 

 
São Félix do Araguaia/MT, 25 de junho de 2021. 

 
 
 
 

JEAN FLÁVIO DOS SANTOS MILHOMEM 
Pregoeiro Oficial. 

Portaria nº 016/2021. 
 
 
 
 

DOMINGO FERNANDES GOES 
Secretário Municipal de Obras e Serv. Urbanos. 

Portaria nº 064/2021. 
 
 
 
 

WEMES PEREIRA LEITE 
Secretaria Municipal de Administração e planejamento. 

Portaria nº 065/2021. 
 

 
 
VISTO... 
 
JANAILZA TAVEIRA LEITE 
   Prefeita Municipal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este Edital e minuta de contrato e demais 
anexos, encontra-se examinado aprovado por 
esta Procuradoria Geral.  
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ANEXO I. 
TERMO DE REFERÊNCIA. 

          (ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO OBJETO; QUANTIDADES; E 
ORÇAMENTO BÁSICO). 
 
1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO PIPA, COM EQUIPAMENTO PARA TRANSPORTE E 
ASPERÇÃO DE ÁGUA EM RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE ESPIGÃO DO LESTE 
(COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUSO), PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS TUDO EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DO EDITAL 
E SEUS ANEXOS, QUE O INTEGRAM E COMPLEMENTAM, PARA TODOS OS EFEITOS 
JURÍDICOS LEGAIS. 
 
2. JUSTIFICATIVA:  
2.1. Faz-se necessária a presente contratação de locação do veículo 
abaixo descrito, em virtude de o município não possuir em sua frota 
própria a quantidade necessária para a realização dos serviços ora 
demandados.  
 
A presente contratação facilitará o desenvolvimento das atividades 
proporcionando melhor desempenho das atividades incumbida a 
Secretaria Municipal de Obras.  
 
A não contratação desse serviço acarretaria prejuízo a Administração, 
bem como a população da cidade e interior nas mais diversas 
necessidades.  
 
2.1.1 A execução dos serviços em tela atenderá às necessidades da 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, sendo uma realidade 
que na época da seca, mediante o grande volume de poeira nas ruas não 
pavimentadas é uso continuo dos itens citados abaixo, para, e além de 
diminuir a poeira das comunidades e bairros da cidade desprovidas de 
pavimentação asfáltica.  
 
2.1.2. Considerando não termos a disposição quantidade necessária 
destes em nossa frota de veículos, desta forma, para que os serviços 
que dependem desses veículos não parem e continuem sendo feitos 
normalmente, sem que haja prejuízo para a comunidade e a 
administração. 
 

ESPIGÃO DO LESTE/DISTRITO SFA/MT 
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1 LATITUDE  LONGITUDE LATITUDE  LONGITUDE 

1.1 Av. Alberto Nunes da Silveira 796,00  M -11,437225 -    52,186204 -  11,434863 52,183450-      

1.2 Av. Araguaia 1420,00  M -11,428826 -    52,191775 11,424681-  52,186830-      

1.4 Av. Dom Bosco 778,00  M -11,434333 -    52,187107 11,432056-  52,184394-      

1.5 Av. Dos Baianos 640,00  M -11,42775 -    52,192834 -  11,425840 52,190623-      

1.6 Av. Espigão 3702,00  M -11,427238 -    52,193425 11,439971-  52,182420-      

1.7 Avenida Marginal 2000,00  M -11,426999 -    52,195353 11,441112-  52,182905-      

1.8 Av. Nossa Senhora Aparecida 998,00  M -11,433231 -    52,188096 11,430290-  52,184625-      

1.9 Av. Olavo Rezende 578,00  M -11,438338 -    52,185222 11,436670-  52,183189-      

1.10 Av. Rio Fontoura 2248,00  M -11,425818 -    52,190596 11,433517-  52,183898-      

1.11 Av. São Vicente 1138,00  M -11,432141 -    52,189012 11,428755-  52,185080-      

1.12 Av. Suiá Missú 1414,00  M -11,429952 -    52,190908 11,425824-  52,185954-      

1.13 Av. Três Pontas 1542,00  M -11,431855 -    52,190867 11,427280-  52,185552-      

1.14 Av. Urbano Miranda 948,00  M -11,436168 -    52,187100 11,433333-  52,183842-      

1.15 Rua 01 255,00  M -11,428014 -    52,194227 11,426488-  52,248500-      

1.16 Rua 02 495,00  M -11,428321 -    52,192303 11,425372-  52,188894-      

1.17 Rua 03 715,00  M -11,429382 -    52,191432 -  11,425244 52,186409-      

1.18 Rua 04 672,00  M -11,43042 -    52,190463 -  11,426575 52,185705-      

1.19 Rua 05 604,00  M -11,431584 -    52,189555 -  11,428050 52,185335-      

1.20 Rua 06 529,00  M -11,429555 -    52,184897 -  11,432651 52,188586-      

1.21 Rua 07 444,00  M -11,433756 -    52,187630 -  11,431148 52,184541-      

1.22 Rua 08 444,00  M -11,435585 -    52,187606 -  11,432914 52,184567-      

1.23 Rua 09 443,00  M -11,436683 -    52,186692 -  11,434026 52,183657-      

1.25 Rua 10 361,00  M -11,437763 -    52,185673 -  11,435575 52,183219-      

1.26 Rua 12 279,00  M -11,438803 -    52,184855 -  11,437287 52,182814-      

1.27 Rua 13 96,00  M -11,438918 -    52,183197 -  11,438379 52,182502-      

1.28 Rua 14 109,00  M -11,439928 -    52,183873 -  11,439287 52,183110-      

1.29 Rua Belo Horizonte 623,00  M -11,425358 -    52,188875 -  11,429680 52,185153-      

1.30 Rua Curitiba 1505,00  M -11,426266 -    52,192248 -  11,436575 52,183245-      

1.31 Rua Lisboa 120,00  M -11,430089 -    52,192541 -  11,429304 52,191803-      

1.32 Rua Xingu 975,00  M -11,42861 -    52,193101 -  11,435211 52,187252-      

1.33 Rua A 118,00  M -11,434651 -    52,188482 -  11,433872 52,187749-      

1.34 Rua B 109,00  M -11,433682 -    52,189365 -  11,433064 52,188586-      

1.35 Rua C 123,00  M -11,432812 -    52,190122 -  11,432083 52,189268-      

1.36 Rua D 120,00  M -11,430945 -    52,191797 -  11,430312 52,190880-      

1.37 Rua E 105,00  M -11,428782 -    52,193431 -  11,428206 52,192667-      

27.446,00      M 

Inicial Final
RUAS E AVENIDAS A SEREM IRRIGADAS

Total de metros a irrigar  
  
ITEM DESCRIÇÃO DO VEICULO UN

D 
QTD VALOR 

MÁXIMO 
MENSAL 
(a ser 
pago) 

VALOR 
MÁXIMO 
ANUAL 
(a ser 
pago) 

COD 
TCE-MT 
E UF 

01 LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM 
EQUIPAMENTO PARA TRANSPORTE E 
ASPERÇÃO DE ÁGUA EM RUAS E 
AVENIDAS DO MUNICIPIO E 
LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONSIDERADO 
“CARRO PIPA”, CAPACIDADE MINIMA DE 

01 12 
MESES 

R$ 
16.012,50 

R$ 
192.150,00 

0001717
9 
 

UF 
1092 
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15.000 LITROS, EQUIPADO COM BOMBA 
MULTIPLICADORA DE ROTAÇÃO COM 
ESGUICHO NA TRASEIRA DO PIPA, EM 
BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, 
(DISTRITO ESPIGÃO DO LESTE). 

- O CAMINHÃO DEVERÁ POSSUIR 
MANGUEIRA APROPRIADA DE NO MÍNIMO 
50 METROS, BOMBA D’ÁGUA E BARRA 
CHUVEIRO LAVA ESTRADA, INSTALADA 
NA TRASEIRA DO TANQUE; 
*AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, 
OBRIGAÇÃO TRABALHISTA 
(EMPREGATICIA) COM O MOTORISTA E 
TODO O CUSTO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEL 
SERÃO POR CONTA DA CONTRATADA. 

 

3.1. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS 
3.1. As despesas com manutenção, combustível, operador e motorista e 
demais encargos sociais, correrão por conta do 
proprietário/contratado; 
3.2. A conduta inadequada do condutor ou o desempenho insatisfatório 
dos equipamentos locados poderá ensejar a rescisão contratual; 
3.3. A contratada se responsabilizará para que as prestações de 
serviços aqui licitadas bem como seu motorista atendam a todas as 
exigências do Código Nacional de Trânsito; 
3.4. A inexecução total ou parcial do objeto licitado, bem como 
quaisquer atos que impliquem em desobediência ou indisciplina, 
acarretará a aplicação das penalidades previstas em lei e no 
instrumento convocatório; 
3.5. As instruções para realização dos serviços serão feitas pela 
equipe técnica da Secretaria Municipal de Obras Viação e Serviços 
urbanos e Secretaria de Educação. 
 
4. DA QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS 
4.1. A cada emissão de Ordem de Serviço, os equipamentos apresentados 
pela CONTRATADA estarão sujeitos à aceitação pela Secretaria 
Requisitante, a qual caberá o direito de recusá-los, caso os mesmos 
não estejam de acordo com as especificações contidas neste Termo; 
 
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
5.1. A contratada deverá, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas da notificação emitida pela Secretaria, caso ocorra a 
paralisação do veículo por problema mecânico, colisão, etc, 
substituí-los por outros com as mesmas características e utilidade; 
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5.2. A contratada deverá sempre manter o veículo em perfeito estado 
de uso, fazendo as manutenções necessárias e obrigatórias, para não 
prejudicar o andamento das atividades junto à Contratante; 
5.3. A contratada deverá prestar serviços de segunda à sexta-feira, 
nos horários estipulados pela Secretaria Municipal de Requisitante, 
bem como em casos extraordinários aos sábados, domingos e feriados, 
caso o Departamento necessite dos serviços nestes dias. 
5.4. A contratada deverá cumprir o horário de trabalho diário que 
será definido pela Contratante de acordo com as atividades a serem 
desenvolvidas nos locais que deverá ser, com no mínimo 08 (oito) 
horas diárias; 
5.5. A contratada, através de seu representante, deverá se apresentar 
diariamente ao setor responsável sobre sua ordenação no horário 
marcado e somente encerrará o expediente com a anuência do mesmo; 
5.6. A contratada deverá deixar o veículo e o motorista à disposição 
da Secretaria Municipal de Requisitante, durante toda vigência do 
contrato, inexistindo sob qualquer pretexto o pagamento de 
remunerações extraordinárias; 
5.7. A contratada deverá apresentar no ato da contratação a Carteira 
Nacional de Habilitação - CNH do condutor para os veículos de acordo 
com as exigências do Código Nacional de Trânsito. 
5.8. A contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, 
às suas expensas, a regularidade tributária e demais exigências do 
Código de Trânsito Brasileiro (CTB), para o condutor e veículos e 
suas alterações posteriores. 
5.9. A contratada será responsável pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo órgão 
interessado, conforme estabelecido no Art. 70 da Lei nº 8.666/93; 
5.10. A contratada será responsável pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do 
contrato, conforme o Art. 71 da Lei nº 8.666/93; 
5.11. Em caso de avaria dos veículos/equipamentos que impeça a 
execução da locação a contento, deverão estes ser substituídos no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas por outro (s) similar (es), de 
maneira a não interromper o correto andamento da locação durante o 
tempo necessário aos reparos; 
5.12. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições da 
habilitação e de qualificação exigidas na licitação; 
 
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
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8.1. Exigir o cumprimento do objeto desta licitação, segundo suas 
especificações (nas ruas não pavimentadas), prazos e demais 
condições; 
8.2. Acompanhar a execução da locação e avaliar a prestação dos 
serviços, sem prejuízo da responsabilidade da contratada, podendo 
rejeitá-los, mediante justificativa; 
8.3. Fornecer as instruções necessárias à execução dos serviços, tais 
como: localização, percurso de ruas não pavimentadas e tais como as 
localidades dos assentamentos e comunidades rurais e cumprir com os 
pagamentos nas condições dos preços pactuados; 
8.4. Proceder a mais ampla fiscalização sobre o fiel cumprimento do 
objeto deste instrumento, sem prejuízo da responsabilidade da 
Contratada; 
8.5. Indicar os responsáveis pela fiscalização e acompanhamento dos 
serviços de locação; 
8.6. A Contratante deverá, a seu critério, e através de servidor das 
Secretarias Municipais requisitantes dos serviços ou de pessoas 
previamente designadas, exercer ampla, irrestrita e permanente 
fiscalização da execução do serviço em questão; 
8.7. Solicitar à Contratada e seus prepostos, tempestivamente, todas 
as providências necessárias ao bom andamento dos serviços; 
8.8. Documentar as ocorrências havidas no decorrer da execução do 
contrato, em registro próprio; 
8.9. A Contratante não responderá por quaisquer compromissos 
assumidos pela contratada com terceiros, ainda que vinculados a 
execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a 
terceiros em decorrência de ato da contratada e de seus empregados, 
prepostos ou subordinado. 
 
9. DA FISCALIZAÇÃO E PAGAMENTO:  
9.1. A fiscalização do andamento dos serviços será realizada pelo 
fiscal de Contrato a ser designado automaticamente após a homologação 
do processo, à qual compete:  

9.1.1. Acompanhar a execução dos serviços, com o objetivo de 
garantir o fiel cumprimento do Contrato;  

9.1.2. Receber em definitivo os serviços executados e atestar as 
notas fiscais, em todos os Itens, como condição para o 
pagamento; condicionado à apresentação do relatório do fiscal do 
contrato.  
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9.1.3. Informar a ocorrência de descumprimento de cláusula 
contratual ou qualquer fato que prejudique a execução dos 
serviços, solicitando, quando for o caso, a aplicação das 
penalidades cabíveis;  

 
10. DA VIGÊNCIA E GESTÃO DO CONTRATO: 
10.1 O contrato da Locação de Caminhão Pipa, terá vigência de 
12(doze) meses, e duração de execução de serviços no PERÍODO DA SECA 
a contar da data de assinatura, podendo, no interesse da 
administração, ser prorrogado mediante termo aditivo.  

 
 

São Félix do Araguaia – MT 04 de junho de 2021. 
 
 

Domingo Fernandes Goes. 
Secretario Municipal de Obras e Serv. Urbanos. 

Port. nº 064/2021.  
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ANEXO II – PROPOSTA FINANCEIRA  
 

Modelo de Proposta Financeira (Papel timbrado da empresa). 
 
Ao Sra. Pregoeira da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT. 
Sr. ____________________________. 
Ref.: Licitação na modalidade PREGAO PRESENCIAL Nº 025/2021. 
 
Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, 
referente ao PREGAO PRESENCIAL Nº 025/2021, cujo objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E FRACIONADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA COM 
EQUIPAMENTO PARA TRANSPORTE E ASPERÇÃO DE ÁGUA EM RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE 
ESPIGÃO DO LESTE (COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUSO), PARA ATENDIMENTO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS 
DISPOSIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE O INTEGRAM E COMPLEMENTAM, PARA TODOS OS 
EFEITOS JURÍDICOS LEGAIS. 
 
ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO E DO 

VEICULO 
UND QTD VALOR 

MÁXIMO 
MENSAL 
(POR 

VEÍCULO) 

VALOR  
GLOBAL 

 
 
 

     

 
Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno 
conhecimento dos serviços objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato 
impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as 
cláusulas e condições previstas neste edital.  
 

Empresa proponente:  

Endereço:  

Banco: Agência Conta 

Representante Legal:  

E-mail Tel: 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 
 

Local e data 
Assinatura do representante legal 

Carimbo de CNPJ da empresa 
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PREGAO PRESENCIAL Nº 025/2021. 
ANEXO III – CARTA DE CREDENCIAMENTO. 

 
Modelo de Declaração (Empregador Pessoa Jurídica). 

 
(Papel timbrado da empresa). 

 
 
Ao Sra. Pregoeira da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT. 
Sr.__________. 
Ref.: Licitação na modalidade PREGAO PRESENCIAL Nº 025/2021. 
 
 
 
Indicamos o (a) Sr. 
(a)......................................................................, Portador 
(a) da cédula de identidade n°.........................................., órgão 
expedidor.................................., como nosso representante legal na 
Licitação em referencia, podendo rubricar a documentação de HABILITAÇÃO e das 
PROPOSTAS, manifestar, prestar todos os esclarecimentos à nossa Proposta, interpor 
recursos, desistir de prazos e recursos, enfim, praticar todo os atos necessários 
ao fiel cumprimento do presente Credenciamento.  
 
Informações Importantes:  
 
CNPJ n.   
Inscrição Estadual n.  
Razão Social:  
Nome de Fantasia:  
 

 
Local e data 

 
 

Assinatura do representante legal 
CPF: 

Carimbo de CNPJ da empresa: 
 

 
 
OBS: Em caso de representação por meio de procuração particular, a mesma deverá ter 
firma reconhecida em cartório. 
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PREGAO PRESENCIAL Nº 025/2021. 
ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS E 

DECLARAÇÃO (EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA). 
 

(Papel timbrado da empresa). 
 
A Sra. Pregoeira da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT. 
Sr.___________. 
Ref.: Licitação na modalidade PREGAO PRESENCIAL Nº 025/2021. 
 
(Nome da Empresa) -----------------------------------, CNPJ N. --------------------
----, sediada na Rua --------------------------------------, n. -----------, 
bairro, -----------------------, CEP-------------- Município ----------------------
---, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no 
Edital do Pregão Presencial n. 025/2021, DECLARA, sob as penas da lei, que: 
 

 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. 

 
 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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PREGAO PRESENCIAL Nº 025/2021. 

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO. 
 

 
Declaramos, para todos os efeitos legais, que a empresa ......................, 
CNPJ .........., reúne todos os requisitos de habilitação exigidas no Edital, 
quanto às condições de qualificação jurídica, fiscal, técnica e econômico-
financeira, bem como de que está ciente e concorda com o disposto em Edital de 
Pregão Presencial nº 025/2021, tudo de acordo com a Lei n. 10.520/02, subsidiada 
pela Lei n. 8.666/93.  
 
 
 
 

Local e data 
 
 

Assinatura do representante legal 
CPF: 

Carimbo de CNPJ da empresa: 
 
 
 
 
 
 
Obs.: No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 
123/06, possuir alguma restrição na documentação referente à regularidade fiscal, 
esta deverá ser mencionada, como ressalva, na supracitada declaração, além de 
juntar o documento com restrição no envelope de habilitação. 
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PREGAO PRESENCIAL Nº 025/2021. 

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE SUPERVENIENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO. 
 
 
A empresa _______________, CNPJ ___________, sediada na rua ______, bairro 
__________, cidade __________, neste ato representada pelo Sr.(a) ______________, 
portador do RG n. ______________ e inscrito no CPF sob o n. ______________, no uso 
de suas atribuições legais, comprometendo-se nos termos da legislação reguladora da 
matéria, a informar a qualquer tempo, sob pena das penalidades cabíveis, a 
inexistência de fatos supervenientes impeditivos a habilitação para este certame 
licitatório no Município de _______/MT – Pregão Presencial n. 025/2021, na forma 
determinada no § 2º, do artigo 32, da Lei n. 8.666/93 e alterações, devidamente 
assinada pelo representante legal da empresa participante. 
 
 
 

Local e data 
 
 

Assinatura do representante legal 
CPF: 

Carimbo de CNPJ da empresa: 
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PREGAO PRESENCIAL Nº 025/2021. 

ANEXO VII – DECLARAÇÃO ME E EPP. 
 

Modelo da Declaração para ME e EPP (Empregador Pessoa Jurídica). 
 

(Papel timbrado da empresa). 
 
 
 
Ao Sra. Pregoeira da Prefeitura Municipal ________/MT 
Sr.__________ 
Ref. : Licitação na modalidade Pregão Presencial n. 025/2021. 
 
 
 
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.  
 
 
 

Local e data 
 
 

Assinatura do representante legal 
CPF: 

Carimbo de CNPJ da empresa: 
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                      ANEXO VIII                          
                           MINUTA CONTRATO Nº ____________ 
 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE 
....................., COM A EMPRESA 
....................................................., 
PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA: 

 
O Município de.........., pessoa jurídica de direito público interno, com sede 
.............., s/n, Centro, ......................., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
........................, neste ato representada pelo prefeito municipal 
Sr................................, doravante denominada de CONTRATANTE e, do outro 
lado, a empresa ................................, com endereço na Rua 
........................., Nº ........, bairro ..............., em 
......................., Estado do ....................., inscrita no CNPJ sob o nº 
............................., representada por ................................, 
CPF nº ..........................., ao fim assinado, doravante denominada de 
CONTRATADA, de acordo com o Edital de Pregão Presencial nº 025/2021, Processo 
Licitatório nº 045/2021, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal nº 
8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, a Lei Federal nº 
10.520/02, de 17 de julho de 2002, sujeitando-se os contratantes às suas normas e 
às cláusulas e condições a seguir ajustadas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1- Processo de Licitação, na modalidade Pregão Presencial, em conformidade com a 
Lei Federal Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, a Lei Federal nº 10.520, de 
17/07/2002, devidamente homologado pelo(a) Ordenador(a) de Despesas da Secretaria 
de __________ da Prefeitura Municipal do Município de 
......................./........... 
 
CLAÚSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
2.1- O presente contrato tem por objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL, 
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT, NOS SERVIÇOS DE AGUAMENTO DE RUAS E AVENIDAS NÃO 
PAVIMENTADAS DO DISTRITO DE ESPIGÃO DO LESTE E DEMAIS SERVIÇOS, DE ACORDO COM 
ESPECIFICAÇÕES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ATO CONVOCATORIO. 
  
ITEM DESCRIÇÃO DO VEICULO UND QTD VALOR 

MÁXIMO 
MENSAL 
(a ser 
pago) 

VALOR 
MÁXIMO 
ANUAL 
(a ser 
pago) 

COD 
TCE-MT 
E UF 

01 LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM 
EQUIPAMENTO PARA TRANSPORTE E 
ASPERÇÃO DE ÁGUA EM RUAS E 
AVENIDAS DO MUNICIPIO E 
LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONSIDERADO 
“CARRO PIPA”, CAPACIDADE MINIMA DE 
15.000 LITROS, EQUIPADO COM BOMBA 
MULTIPLICADORA DE ROTAÇÃO COM 
ESGUICHO NA TRASEIRA DO PIPA, EM 
BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, 
(DISTRITO ESPIGÃO DO LESTE). 

 O CAMINHÃO DEVERÁ POSSUIR 
MANGUEIRA APROPRIADA DE NO MÍNIMO 
50 METROS, BOMBA D’ÁGUA E BARRA 
CHUVEIRO LAVA ESTRADA, INSTALADA 
NA TRASEIRA DO TANQUE; 

01 12 
MESES 

R$ 
XXXXXX 

R$ XXXXX 000171
79 
 
UF 
1092 
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*AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, 
OBRIGAÇÃO TRABALHISTA 
(EMPREGATICIA) COM O MOTORISTA E 
TODO O CUSTO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEL 
SERÃO POR CONTA DA CONTRATADA. 

 

1 LATITUDE  LONGITUDE LATITUDE  LONGITUDE 

1.1 Av. Alberto Nunes da Silveira 796,00  M -11,437225 -    52,186204 -  11,434863 52,183450-      

1.2 Av. Araguaia 1420,00  M -11,428826 -    52,191775 11,424681-  52,186830-      

1.4 Av. Dom Bosco 778,00  M -11,434333 -    52,187107 11,432056-  52,184394-      

1.5 Av. Dos Baianos 640,00  M -11,42775 -    52,192834 -  11,425840 52,190623-      

1.6 Av. Espigão 3702,00  M -11,427238 -    52,193425 11,439971-  52,182420-      

1.7 Avenida Marginal 2000,00  M -11,426999 -    52,195353 11,441112-  52,182905-      

1.8 Av. Nossa Senhora Aparecida 998,00  M -11,433231 -    52,188096 11,430290-  52,184625-      

1.9 Av. Olavo Rezende 578,00  M -11,438338 -    52,185222 11,436670-  52,183189-      

1.10 Av. Rio Fontoura 2248,00  M -11,425818 -    52,190596 11,433517-  52,183898-      

1.11 Av. São Vicente 1138,00  M -11,432141 -    52,189012 11,428755-  52,185080-      

1.12 Av. Suiá Missú 1414,00  M -11,429952 -    52,190908 11,425824-  52,185954-      

1.13 Av. Três Pontas 1542,00  M -11,431855 -    52,190867 11,427280-  52,185552-      

1.14 Av. Urbano Miranda 948,00  M -11,436168 -    52,187100 11,433333-  52,183842-      

1.15 Rua 01 255,00  M -11,428014 -    52,194227 11,426488-  52,248500-      

1.16 Rua 02 495,00  M -11,428321 -    52,192303 11,425372-  52,188894-      

1.17 Rua 03 715,00  M -11,429382 -    52,191432 -  11,425244 52,186409-      

1.18 Rua 04 672,00  M -11,43042 -    52,190463 -  11,426575 52,185705-      

1.19 Rua 05 604,00  M -11,431584 -    52,189555 -  11,428050 52,185335-      

1.20 Rua 06 529,00  M -11,429555 -    52,184897 -  11,432651 52,188586-      

1.21 Rua 07 444,00  M -11,433756 -    52,187630 -  11,431148 52,184541-      

1.22 Rua 08 444,00  M -11,435585 -    52,187606 -  11,432914 52,184567-      

1.23 Rua 09 443,00  M -11,436683 -    52,186692 -  11,434026 52,183657-      

1.25 Rua 10 361,00  M -11,437763 -    52,185673 -  11,435575 52,183219-      

1.26 Rua 12 279,00  M -11,438803 -    52,184855 -  11,437287 52,182814-      

1.27 Rua 13 96,00  M -11,438918 -    52,183197 -  11,438379 52,182502-      

1.28 Rua 14 109,00  M -11,439928 -    52,183873 -  11,439287 52,183110-      

1.29 Rua Belo Horizonte 623,00  M -11,425358 -    52,188875 -  11,429680 52,185153-      

1.30 Rua Curitiba 1505,00  M -11,426266 -    52,192248 -  11,436575 52,183245-      

1.31 Rua Lisboa 120,00  M -11,430089 -    52,192541 -  11,429304 52,191803-      

1.32 Rua Xingu 975,00  M -11,42861 -    52,193101 -  11,435211 52,187252-      

1.33 Rua A 118,00  M -11,434651 -    52,188482 -  11,433872 52,187749-      

1.34 Rua B 109,00  M -11,433682 -    52,189365 -  11,433064 52,188586-      

1.35 Rua C 123,00  M -11,432812 -    52,190122 -  11,432083 52,189268-      

1.36 Rua D 120,00  M -11,430945 -    52,191797 -  11,430312 52,190880-      

1.37 Rua E 105,00  M -11,428782 -    52,193431 -  11,428206 52,192667-      

27.446,00      M 

Inicial Final
RUAS E AVENIDAS A SEREM IRRIGADAS

Total de metros a irrigar  
 
CLAÚSULA TERCEIRA - DO VALOR 
3.1- A CONTRATANTE pagará ao (à) CONTRATADO (A) pela execução do objeto deste 
contrato o valor mensal de R$ ___________ (_________________), totalizando o valor 
global em R$ _________(___________) 
 
CLAÚSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
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4.1- A Contratante se obriga a proporcionar ao(à) Contratado(a) todas as condições 
necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, 
consoante estabelece a Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores;  
 
4.2- Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual, bem como o pagamento 
das taxas e impostos, empregados e demais despesas necessárias ao bom andamento dos 
serviços; 
 
4.3- Comunicar ao(à) Contratado(a) toda e qualquer ocorrência relacionada com a 
execução do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências 
corretivas; 
 
4.4- Providenciar os pagamentos ao(à) Contratado(a) até 30 (trinta) dias após 
apresentação das Notas Fiscais /Faturas devidamente atestadas pelo Setor 
Competente. 
 
4.5- Arcar com as despesas de combustíveis durante a execução dos serviços 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO(A) CONTRATADO(A) 
5.1- Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos 
estabelecidos no Pregão Presencial Nº ......./........, neste Termo Contratual e na 
proposta vencedora do certame; 
 
5.2- Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
Lei de Licitações; 
 
5.3- Utilizar profissionais devidamente habilitados na execução do objeto 
contratual; 
 
5.4- Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestando, 
prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE; 
 
5.5- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ ou irregularidades 
apontadas pela Contratante; 
 
5.6- Manter os veículos absolutamente quitados com as suas taxas e impostos 
estipulados em Lei, afim de que não cause prejuízo a contratante ou a terceiros 
pela falta de pagamento das mesmas; 
 
5.7- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua 
responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, 
incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições 
previdenciárias fiscais e para fiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de 
acidentes de trabalho, etc, ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura 
Municipal de ...................por eventuais autuações administrativas e/ou 
judiciais uma vez que a inadimplência do(a) contratado(a), com referência às suas 
obrigações, não se transfere a Prefeitura Municipal de 
........................................; 
 
5.8- Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem 
causados à União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos 
serviços; 
 
5.9- Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na 
Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente; 
 
5.10 – Disponibilizar para vistoria, prontamente, conforme solicitação da 
contratante o veículo utilizado para prestação dos serviços; 
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5.11- Responsabilizar-se totalmente pela manutenção dos veículos, e demais custos 
referentes à boa prestação dos serviços; 
 
5.12 – O contratado terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentar o 
veículo junto a Secretaria Contratante. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS 
6.1- Os serviços objeto desta licitação deverão ser executados e concluídos até 
____2021, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
 
6.2- Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que 
notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela Prefeitura 
Municipal, não serão considerados como inadimplemento contratual; 
 
CLAÚSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
7.1- A fatura relativa aos serviços efetivamente prestados deverá ser apresentada à 
Prefeitura Municipal, para fins de conferência e atestação da execução dos 
serviços. 
 
7.2- Caso a fatura acima referida seja devidamente aprovada pela Prefeitura 
Municipal, o pagamento será efetivado em favor da CONTRATADA, no prazo de até 15 
(quinze) dias corridos, a contar da data da respectiva aprovação desta. 
 
CLAÚSULA OITAVA - DA FONTE DE RECURSOS 
8.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da(s) dotação(ões) 
orçamentária(s).  
 
04 - Órgão Secretaria Municipal de Obras Viação e Serviços urbanos; 
01 – Departamento Adm. De Obras e Serviços Urbanos; 
Projeto/Atividade: 2075 – Manutenção e Encargos com a Secretaria de Obras; 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; 
Despesa: 134; 
 
 
04 - Órgão Secretaria Municipal de Obras Viação e Serviços urbanos; 
01 – Departamento Adm. De Obras e Serviços Urbanos; 
Projeto/Atividade: 2095 – Manutenção de Rodovias Municipais; 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; 
Despesa: 172; 
 
CLAÚSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO 
9.1- Os preços são firmes e irreajustáveis; 
 
CLAÚSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
10.1- O(A) CONTRATADO(A) fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o 
disposto no § 1o, art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS SANÇÕES 
11.1- O Contratado que falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de 
modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito 
prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com o 
município de .............................., pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo 
das multas previstas no edital e no termo de contrato e das demais cominações 
legais. 
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11.2- O(a) contratado(a) ficará, ainda, sujeita às seguintes penalidades, em caso 
de inexecução total ou parcial do contrato, erro de execução, execução imperfeita, 
mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações 
prestadas, garantida a prévia defesa: 
 
I - Advertência, sanção de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.º 8.666/93, 
poderá ser aplicada nos seguintes casos: 
a) descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na licitação; 
b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos 
serviços da Contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave. 
 
II - Multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede 
Arrecadadora de Receitas Municipais, por meio de Documento de Arrecadação Municipal 
– DAM, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela Contratante): 
a) de 1,0% (um por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na prestação 
dos serviços ou indisponibilidade do mesmo, limitada a 10% do mesmo valor; 
b) de 2,0% (dois por cento) sobre o valor contratual, por infração a qualquer 
cláusula ou condição do contrato, não especificada nas demais alíneas deste inciso, 
aplicada em dobro na reincidência; 
c) de 5,0% (cinco por cento) do valor contratual, pela recusa em corrigir qualquer 
serviço rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 
05 (cinco) dias que se seguirem à data da comunicação formal da rejeição;  
 
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com o Município de .................., por prazo não superior a 05 (cinco) anos; 
 
IV - 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 autoridade que aplicou a penalidade, depois do 
ressarcimento à Secretaria de Contratante pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
 
11.3- No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao 
contraditório e à ampla defesa, garantida nos prazos de 05 (cinco) dias úteis para 
as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 11.2 supra e 10 (dez) dias 
corridos para a sanção prevista no inciso IV do mesmo item. 
 
11.4- O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo 
de 05 (cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recurso. Se o valor da 
multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a 
que o(a) contratado(a) fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de 
crédito do(a) contratado(a), o valor devido será cobrado administrativamente ou 
inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de execução 
fiscal, com os encargos correspondentes. 
 
11.5- As sanções previstas nos incisos III e IV do item 11.2 supra, poderão ser 
aplicadas às empresas que, em razão do contrato objeto desta licitação: 
a) praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 
b) demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, 
em virtude de atos ilícitos praticados; 
c) sofrerem condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos. 
 
11.6- As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 11.2 supra, poderão ser 
aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do 
interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
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11.7- A licitante adjudicatária que se recusar, injustificadamente, em firmar o 
Contrato dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da realização do 
certame, estará sujeita à multa de 5,0% (cinco por cento) do valor total 
adjudicado, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis, por caracterizar 
descumprimento total da obrigação assumida. 
 
11.8- As sanções previstas no item 11.7 supra não se aplicam às demais licitantes 
que, apesar de não vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de 
Contrato, de acordo com este edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas 
comunicarem seu desinteresse. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA RESCISÃO 
12.1- A rescisão contratual poderá ser: 
a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados 
nos incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, 
desde que haja conveniência da Secretaria de contratante; 
 
12.2- Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei nº 
8.666/93, sem que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos 
regulamentares comprovados, quando os houver sofrido; 
 
12.3- A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as 
conseqüências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS DISPOSICOES FINAIS 
13.1- Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, 
completa e exclusiva, do acordo entre elas celebrado; 
 
13.2- Obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DO FORO 
14.1- Fica eleito o foro da Comarca de São Félix do Araguaia -MT, para conhecimento 
das questões relacionadas com o presente Contrato que não forem resolvidos pelos 
meios administrativos. 
E, assim, inteiramente acordados nas cláusulas e condições retro-estipuladas, as 
partes contratantes assinam o presente instrumento, em duas vias, para que surtam 
seus jurídicos e legais efeitos. 

_____________, ___ de ____________ de 2021. 
 

 
JANAILZA TAVEIRA LEITE 

CONTRATANTE 
 

Nome do Representante Legal 
Nome da Empresa 

CONTRATADA 
TESTEMUNHAS: 
1. ______________________________ 
Nome: 
CPF: 
 
2. ______________________________ 
Nome: 
CPF: 
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ANEXO IX 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. ___/2021 

 
Aos .......... dias do mês de ................. do ano de dois mil e dezessete, o 
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGAUAIA, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede administrativa na Av. Araguaia nº 248 Centro São 
Félix do Araguaia - MT, devidamente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 03.918.869/0001-
08, neste ato representado, na forma de sua Lei Orgânica, pela Prefeita Municipal a 
Sra. JANAILZA TAVEIRA LEITE, brasileira, casada, Advogada, residente e domiciliado 
nesta cidade, portadora da Carteira de Identidade RG n. _____________SSP/__ e 
inscrito no CPF sob o n. _______ a seguir denominada simplesmente ÓRGÃO 
GERENCIADOR, institui a presente Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da 
licitação na modalidade PREGAO PRESENCIAL Nº 025/2021 da Prefeitura Municipal de 
São Félix do Araguaia, cujo objetivo Registro de preços para futura e fracionada a 
qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, conforme o 
disposto no art. 15 da Lei nº 8.666/93, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 
019/2013, segundo as cláusulas e condições seguintes:  
 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais 
para o registro de preços referente à aquisição, preços, e fornecedores foram 
previamente definidos através do procedimento licitatório em epígrafe. REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT, NOS SERVIÇOS DE 
AGUAMENTO DE RUAS E AVENIDAS NÃO PAVIMENTADAS NO DISTRITO DE ESPIGÃO DO LESTE, E 
DEMAIS SERVIÇOS, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ATO 
CONVOCATORIO. 
 
Relação:  
ITEM DESCRIÇÃO DO VEICULO UND QTD VALOR 

MÁXIMO 
MENSAL 
(a ser 
pago) 

COD TCE-
MT 

E UF 

01 LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO 
PARA TRANSPORTE E ASPERÇÃO DE ÁGUA 
EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO E 
LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONSIDERADO 
“CARRO PIPA”, CAPACIDADE MINIMA DE 
15.000 LITROS, EQUIPADO COM BOMBA 
MULTIPLICADORA DE ROTAÇÃO COM 
ESGUICHO NA TRASEIRA DO PIPA, EM 
BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, 
(DISTRITO ESPIGÃO DO LESTE. 

- O CAMINHÃO DEVERÁ POSSUIR 
MANGUEIRA APROPRIADA DE NO MÍNIMO 
50 METROS, BOMBA D’ÁGUA E BARRA 
CHUVEIRO LAVA ESTRADA, INSTALADA 
NA TRASEIRA DO TANQUE; 
*AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, 
OBRIGAÇÃO TRABALHISTA 
(EMPREGATICIA) COM O MOTORISTA E 
TODO O CUSTO DE PEÇAS, COMBUSTÍVEL 
SERÃO POR CONTA DA CONTRATADA. 

01 12 
MESES 

R$ 
xxxxxxxxxx 

00017179 
 

 UF  
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RELAÇÃO DE RUAS E AENIDAS ESPIGÃO DO LESTE/DISTRITO SFA/MT. 

1 LATITUDE  LONGITUDE LATITUDE  LONGITUDE 

1.1 Av. Alberto Nunes da Silveira 796,00  M -11,437225 -    52,186204 -  11,434863 52,183450-      

1.2 Av. Araguaia 1420,00  M -11,428826 -    52,191775 11,424681-  52,186830-      

1.4 Av. Dom Bosco 778,00  M -11,434333 -    52,187107 11,432056-  52,184394-      

1.5 Av. Dos Baianos 640,00  M -11,42775 -    52,192834 -  11,425840 52,190623-      

1.6 Av. Espigão 3702,00  M -11,427238 -    52,193425 11,439971-  52,182420-      

1.7 Avenida Marginal 2000,00  M -11,426999 -    52,195353 11,441112-  52,182905-      

1.8 Av. Nossa Senhora Aparecida 998,00  M -11,433231 -    52,188096 11,430290-  52,184625-      

1.9 Av. Olavo Rezende 578,00  M -11,438338 -    52,185222 11,436670-  52,183189-      

1.10 Av. Rio Fontoura 2248,00  M -11,425818 -    52,190596 11,433517-  52,183898-      

1.11 Av. São Vicente 1138,00  M -11,432141 -    52,189012 11,428755-  52,185080-      

1.12 Av. Suiá Missú 1414,00  M -11,429952 -    52,190908 11,425824-  52,185954-      

1.13 Av. Três Pontas 1542,00  M -11,431855 -    52,190867 11,427280-  52,185552-      

1.14 Av. Urbano Miranda 948,00  M -11,436168 -    52,187100 11,433333-  52,183842-      

1.15 Rua 01 255,00  M -11,428014 -    52,194227 11,426488-  52,248500-      

1.16 Rua 02 495,00  M -11,428321 -    52,192303 11,425372-  52,188894-      

1.17 Rua 03 715,00  M -11,429382 -    52,191432 -  11,425244 52,186409-      

1.18 Rua 04 672,00  M -11,43042 -    52,190463 -  11,426575 52,185705-      

1.19 Rua 05 604,00  M -11,431584 -    52,189555 -  11,428050 52,185335-      

1.20 Rua 06 529,00  M -11,429555 -    52,184897 -  11,432651 52,188586-      

1.21 Rua 07 444,00  M -11,433756 -    52,187630 -  11,431148 52,184541-      

1.22 Rua 08 444,00  M -11,435585 -    52,187606 -  11,432914 52,184567-      

1.23 Rua 09 443,00  M -11,436683 -    52,186692 -  11,434026 52,183657-      

1.25 Rua 10 361,00  M -11,437763 -    52,185673 -  11,435575 52,183219-      

1.26 Rua 12 279,00  M -11,438803 -    52,184855 -  11,437287 52,182814-      

1.27 Rua 13 96,00  M -11,438918 -    52,183197 -  11,438379 52,182502-      

1.28 Rua 14 109,00  M -11,439928 -    52,183873 -  11,439287 52,183110-      

1.29 Rua Belo Horizonte 623,00  M -11,425358 -    52,188875 -  11,429680 52,185153-      

1.30 Rua Curitiba 1505,00  M -11,426266 -    52,192248 -  11,436575 52,183245-      

1.31 Rua Lisboa 120,00  M -11,430089 -    52,192541 -  11,429304 52,191803-      

1.32 Rua Xingu 975,00  M -11,42861 -    52,193101 -  11,435211 52,187252-      

1.33 Rua A 118,00  M -11,434651 -    52,188482 -  11,433872 52,187749-      

1.34 Rua B 109,00  M -11,433682 -    52,189365 -  11,433064 52,188586-      

1.35 Rua C 123,00  M -11,432812 -    52,190122 -  11,432083 52,189268-      

1.36 Rua D 120,00  M -11,430945 -    52,191797 -  11,430312 52,190880-      

1.37 Rua E 105,00  M -11,428782 -    52,193431 -  11,428206 52,192667-      

27.446,00      M 

Inicial Final
RUAS E AVENIDAS A SEREM IRRIGADAS

Total de metros a irrigar  
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES 
Integra a presente ARP a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, 
localizada na Av. Araguaia nº 248 Centro, em São Félix do Araguaia - MT, na 
qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR;  
Parágrafo único – qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal 
poderá solicitar a utilização da presente ARP, independentemente da participação ou 
não na licitação em epígrafe, observadas as exigências contidas no Decreto 
Municipal nº 019/2013.  
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
O ÓRGÃO GERENCIADOR, através da Seção de Licitação e Contratos, obriga-se a:  
a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, os nomes dos 
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fornecedores, os preços, os quantitativos disponíveis e as especificações dos 
materiais registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação;  
b) convocar os particulares via fax, telefone ou e-mail, para assinatura da ARP e 
retirada da nota de empenho;  
c) observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas 
certidões ou documentos vencidos;  
d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços 
registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação 
de penalidades;  
e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a 
familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;  
f) consultar os fornecedores registrados (observada a ordem de classificação) 
quanto ao interesse em fornecimento do (s) serviços a outro (s) órgão (aos) da 
Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente ARP;  
g) comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas 
na presente ARP;  
h) coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos 
participantes;  
i) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da 
licitação, na presente ARP.  
 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE E NÃO 
PARTICIPANTE 
O ÓRGÃO PARTICIPANTE e o ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE, através de gestor próprio 
indicado, obrigam-se a:  
a) tomar conhecimento da presente ARP, inclusive às respectivas alterações, para 
fins de utilização de forma correta da mesma;  
b) consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das 
informações necessárias à aquisição pretendida;  
c) verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao 
mercado local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR, eventuais desvantagens verificadas;  
d) encaminhar ao ÓRGÃO GERENCIADOR a respectiva nota de empenho;  
e) enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, as informações sobre a 
contratação efetivamente realizada;  
f) acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da 
licitação e na presente ARP, informando ao ÓRGÃO GERANCIADOR qualquer 
irregularidade ou inadimplemento do particular.  
 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
O FORNECEDOR obriga-se a:  
a) assinar a ARP, retirar a respectiva nota de empenho e assinar o contrato no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação, no que couber;  
b) informar, no prazo máximo de 01 (um) dia, quanto à aceitação ou não do fornecimento a 
outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o 
interesse de utilizar a presente ARP;  
c) Prestar os serviços solicitados nos prazos estabelecidos e conforme autorização de 
fornecimento, conforme solicitado no edital; 
d) Prestar os serviços conforme especificações e preços registrados na presente ARP;  
e) Prestar os serviços solicitados no respectivo endereço do órgão participante ou não 
participante da presente ARP, sem nenhum ônus adicional ao Município de São Félix do 
Araguaia;  
f) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERANCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;  
g) Prestar, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;  
h) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da 
data da assinatura da presente ARP;  
i) ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão gerenciador e participante (s) 
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e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução 
das obrigações assumidas na presente ARP;  
j) pagar, pontualmente, o (s) fornecedor (es) e cumprir com as obrigações fiscais, 
relativos ao(s) serviços(ais) entregue(s), com base na presente ARP, exonerando a 
Administração Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;  
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA 
A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de um ano, a contar da data da sua 
assinatura, vigorando até o dia ..... de .......... de 20XX. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PREÇOS REGISTRADOS 
Os preços, as quantidades, o(s) fornecedor (es) e as especificações do(s) serviço(s) 
registrados nesta Ata encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem 
de classificação obtida no certame licitatório:  
EMPRESA:  
CNPJ: ______________________________ FONE/FAX: _______________ 
END.: ______________________________ EMAIL: _____________ 
ITEM: _______    
Especificação - Valor Unitário - Quantidade   
 

CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado 30 (trinta) dias condicionado à entrega do objeto e 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura. Para tanto, o FORNECEDOR deverá apresentar Nota 
Fiscal/Fatura à qual deverá ser atestada pelo (a) setor de compras, ou outro servidor 
formalmente designado;  
Parágrafo primeiro – o pagamento só se efetivará depois de confirmada a situação de 
regularidade fiscal para com a seguridade social (INSS), com o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS) e com a Fazenda Federal através da Certidão Conjunta Negativa de 
Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; com a Fazenda 
Municipal, através da Certidão Negativa de débitos. 
Parágrafo segundo – o pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas 
na presente ARP. 
 

CLÁUSULA NONA – DA CONDIÇÃO ESPECÍFICA 
A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga o ÓRGÃO GERENCIADOR, nem o ÓRGÃO 
PARTICIPANTE, se for o caso, a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a 
realização de procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao 
particular cujo preço foi registrado, em caso de igualdade de condições, a preferência.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICIDADE 
Os preços, os quantitativos, o(s) fornecedor (es) e as especificações resumidos(s) do 
objeto, como também as possíveis alterações da presente ARP, serão publicadas no Diário 
Oficial do Município, na forma de extrato, em conformidade com o disposto no parágrafo 
único do artigo 61 da Lei nº 8.666/93.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA REVISÃO DE PREÇOS 
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas 
no art. 65, da Lei 8.666/93;  
Parágrafo único – a qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência 
de eventual redução ocorrido no mercado, ou de fato novo que eleve o seu custo, cabendo 
ao ÓRGÃO GERENCIADOR promover as necessárias negociações junto aos fornecedores para 
negociar o novo valor compatível ao mercado.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR 
O FORNECEDOR terá seu registro cancelado nos seguintes casos:  
I – Por iniciativa da Administração, quando:  
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório da licitação supracitada e as 
condições da presente ARP;  
b) recusarem-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo 
devidamente justificado e aceito pela Administração;  
c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;  
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativa ao presente 
Registro de Preços;  
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e) não manutenção das condições de habilitação e compatibilidade;  
f) não aceitar a redução dos preços registrados, nas hipóteses previstas na legislação;  
g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.  
II – Por iniciativa do próprio FORNECEDOR, quando mediante solicitação por escrito, 
comprovar a impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de 
Preços, tendo em vista fato superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que 
comprovadamente venha a comprometer a perfeita execução contratual;  
Parágrafo único – o cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla 
defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho 
fundamentado do Prefeito Municipal, gestor do ÓRGÃO GERENCIADOR.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES 
Em casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas na presente ata, 
garantida a prévia defesa e o contraditório, ficará o particular sujeito às seguintes 
sanções, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que seu(s) ato(s) ensejar 
(em):  
a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a 
Administração;  
I - Multa, que será deduzida dos respectivos créditos, ou cobrada administrativamente ou 
judicialmente, correspondente a: 
a) multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na 
realização dos serviços; 
b) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a 
quaisquer das cláusulas do Contrato e itens deste Edital e pela recusa da assinatura do 
Contrato; 
c) multa de 2% (dois por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do Contrato 
nos casos previstos em Lei, por culpa da contratada, sem prejuízo da responsabilidade 
civil ou criminal incidente e da obrigação de ressarcir das perdas e danos que der 
causa; 
II - De acordo com o art. 7°, da Lei Federal n° 10.520, de 17.07.2002, o licitante e/ou 
contratado, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, ficará impedido de 
licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e suspenso 
Cadastro Central de Fornecedores do Município de São Félix do Araguaia, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos: 
Parágrafo único – os valores resultantes da aplicação de multas serão cobrados pela via 
administrativa, devendo ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a 
contar da data de recebimento da comunicação, ou, se não atendido, judicialmente, pelo 
rito e com os encargos da execução fiscal, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DOCUMENTAÇÃO 
A presente Ata de Registro de Preços vincula-se às disposições contidas nos documentos a 
seguir especificados, cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes:  
a) Edital do PREGAO PRESENCIAL Nº XXX/2021 e anexos;  
b) Proposta Comercial da (s) FORNECEDORA(S).  
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 
Para dirimir as questões decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, fica eleito 
o foro da Comarca de São Félix do Araguaia - MT, com renúncia expressa a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja.  
 
Nada mais havendo a tratar eu, ____________________ (JEAN), Pregoeiro, lavrei a presente 
Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR 
e pelo(s) particular (es) fornecedor (es).  
 

 
Janailza Taveira Leite 

Prefeita Municipal 
Órgão Gerenciador 

 
 

EMPRESA(S) FORNECEDORA(S): 
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ATENÇÃO: 
 
 

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

 
**** A empresa que não conseguir apresentar copia autenticas em cartório, 

será exigida a apresentação dos documentos originais para realizar a autenticação 
pela equipe de licitação, durante a manutenção do estado de calamidade pública, 
proporcionando alternativas administrativas ao combate dos efeitos da pandemia 
COVID-19, podendo ainda dar prazo para apresentação de documentos; 
 
 
 
O envelope referente à habilitação deverá conter os documentos em originais 
atualizados, ou cópia de cada documento individualmente autenticada, ou ainda, 
cópias simples que poderão ser autenticadas pelo Pregoeiro ou sua Equipe de Apoio 
no ato de abertura da documentação de habilitação, devendo estar acompanhadas dos 
respectivos originais, não se aplicando aos documentos que puderem ser extraídos 
via internet. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


