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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2022. 
 

 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE ESPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,INSTALAÇAO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR 
CONDICIONADO MODELOS GAVETA/JANELA E SPLIT E CLIMATIZADOR DE AR DE TODAS AS MARCAS”. 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTE MUNICÍPIO 
DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT. CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO I - 
TERMO DE REFERENCIA EDITAL E DEMAIS ANEXOS INTEGRANTE DO PROCESSO. 
 
DADOS DA EMPRESA: 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 
ENDEREÇO COMPLETO:                                                                                                                                               
CIDADE:                                                    ESTADO:                   
CEP: 
TELEFONE:                                                       E-MAIL: 

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI CÓPIA DO EDITAL E ANEXOS REFERENTE AO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022 - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2022. 

 
DADOS DO RESPONSÁVEL EMPRESA OU PELA RETIRADA DO EDITAL: 
NOME: 
CPF:                                                                                  
RG: 
TELEFONE:                                                                       E-
MAIL: 
 
          Local:___________________________ , _______, de _____________ de 2022. 
 
 

________________________________________ 
Assinatura do Responsável 

 

Senhor Licitante, 
 
Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura Municipal e sua empresa, 
solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo 
à Seção de Licitações, pelo e-mail pregaosfa@outlook.com. 

 

A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia – MT, 
da comunicação, por meio de tel ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e 
retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer 
informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação. 

 
Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e ou 
esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório. 

 
 
 

JEAN FLÁVIO DOS SANTOS MILHOMEM 
Pregoeiro Oficial. 

Portaria nº 016/2021. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2022. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022. 
“REGISTRO DE PREÇOS“. 

 
Í N D I C E 
 
 

ITEM ASSUNTO 

   PREÂMBULO 

   DO OBJETO E REALIZAÇÃO 

   DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 

   DA PARTICIPAÇÃO 

   DO REGISTRO DE PREÇOS 

   DO CREDENCIAMENTO 

   DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

   DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “PROPOSTA COMERCIAL” 

   DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

   DOS LANCES 

   DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

   CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS P/HABILITAÇÃO” 

   DO RECURSO 

   DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

   DA FORMA DE PAGAMENTO 

   DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA 

   DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA 

   DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

   DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO 

   DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2022. 
                 
 
ANEXOS QUE INTEGRAM O PRESENTE EDITAL: 
 
 

ANEXO I a)   TERMO DE REFERÊNCIA / PROJETO BÁSICO 

ANEXO II 
b) MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS (Apresentar dentro do 
envelope I de Proposta) 

ANEXO III 
 MODELO DE DECLARAÇÕES INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 

E SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

ANEXO IV 
d) MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO E PROPOSTA INDEPENDENTE. (Apresentar no 
credenciamento, fora dos envelopes) 

ANEXO V 
e) MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO (ME ou EPP) COM RESTRIÇÃO NA REGULARIDADE FISCAL 
(Apresentar no credenciamento, fora dos envelopes) 

ANEXO VI 
f) MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO (Apresentar no 
credenciamento, fora dos envelopes) 

ANEXO VII 
g) MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO LEI COMPLEMENTAR 
123/2006 (ME ou EPP) (Apresentar no credenciamento, fora dos 
envelopes) 

ANEXO VIII 
h) MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA (Só apresentará o 
licitante declarado vencedor) 

ANEXO IX i) MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ANEXO X j) MINUTA DO CONTRATO A SER FIRMADO 

ANEXO XI k) MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENUNCIA 

ANEXO XII l) MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE BALANÇO 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2022. 

SITEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
 – PREÂMBULO 
 
1.1 - A Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT, através de seu Pregoeiro 
Oficial Sro. Jean Flávio dos Santos Milhomem e Equipe de Apoio, torna público para 
conhecimento dos interessados que na data, horário e local abaixo indicado, com 
obediência a Lei Nº 10.520 de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente à Lei Nº. 
8.666/93 (e suas alterações posteriores), Decreto Federal 3.555 de 08 de Agosto de 
2000 que regulamenta o Pregão Presencial, 3.931 de 19 de Setembro de 2001 que 
regulamenta o SPR e Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006 que Institui o 
Estatuto Nacional da ME e EPP (e suas alterações posteriores) e Decreto nº. 7.892, de 
23 de Janeiro de 2013 (e suas alterações posteriores), e Decreto Municipal nº 
019/2013, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO 
DE PREÇOS do tipo MENOR PREÇO, o critério de Julgamento MENOR PREÇO POR ITEM,conforme 
descrito neste Edital e seus anexos. 
 
1.2 - Entende-se por Micro Empresas ou Empresas de Pequeno Porte aptas a participar 
do presente certame aquelas definidas no Artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 e 
que não se enquadram em nenhuma das situações previstas no § 4º deste mesmo Artigo 3º 
da Lei Complementar 123/2006 c/ alterações pela Lei Complementar 147/2014. 
 
1.3 - O presente edital atenderá as disposições contidas no Decreto Federal nº 
7.892/2013, de 23/01/2013 e suas alterações posteriores pelo Decreto Federal 
8.250/2014 de 23/05/2014, e, diante disso está sujeito à autorizar a adesão por 
outros órgãos ou entidades Municipais, Estaduais ou Distritais, à Ata de Registro de 
Preços a ser firmada,  devendo obedecer o que determina o Art. 22, parágrafos 1º ao 
9º do Decreto Federal acima mencionado e diante disso, o quantitativo decorrente das 
adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo 
do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não 
participantes que aderirem. 
 
 - DO OBJETO. 
 
2.1 – REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE ESPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,INSTALAÇAO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR 
CONDICIONADO MODELOS GAVETA/JANELA E SPLIT E CLIMATIZADOR DE AR DE TODAS AS MARCAS”. 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTE MUNICÍPIO 
DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT. CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO I - 
TERMO DE REFERENCIA EDITAL E DEMAIS ANEXOS INTEGRANTE DO PROCESSO. 
 
DATA DA REALIZAÇÃO: 05/05/2022.  
HORARIO:    09h00min (horário oficial de Brasilia). 
CREDENCIAMENTO:        09h00min às 09h20min. 
LOCAL DA SESSÃO:        Avenida Araguaia, 248 Centro,Sala de Licitações Prefeitura          
                        Municipal de São Félix do Araguaia - MT. 
 
2.2 – O Edital completo está à disposição dos interessados, na 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 17h00min, através ainda do e-mail 
pregaosfa@outlook.com ou no endereço eletrônico www.saofelixdoaraguaia.mt.gov.br. 
 
2.3 - Todas as informações que o Pregoeiro julgar importantes serão disponibilizado 
em sites oficiais no campo Licitações: (Adiamento, Revogação, Retificação ou 
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Esclarecimento), razão pela qual as empresas interessadas deverão consultá-lo 
obrigatoriamente até a data prevista para abertura da sessão. 
 
2.4 - 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. 
 
2.5 - No local acima indicado, serão realizadosos procedimentos pertinenteeste 
Pregão, com respeito ao: 
 

a. Credenciamento dos representantes legais dos licitantes interessados em 
participar deste Pregão; 
b. Recebimento da declaração de habilitação e dos envelopes “Proposta de Preços” 
e “Documentação de Habilitação”; 
c. Abertura dos envelopes “Proposta de Preços” e exame da conformidade das 
propostas; 
d. Divulgação dos licitantes classificados e dos desclassificados; 
e. Condução dos trabalhos relativos aos lances verbais; 
f. Abertura do envelope “Documentação de Habilitação” do licitante detentor do 
menor preço e exame da habilitação e verificação da situação dos licitantes 
perante as exigências contidas neste Edital; 
g. Outros que se fizerem necessários à realização deste Pregão. 

 
 - DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 
 
3.1 - Conforme previsto no Art. 12 do Dec. nº 3.555/00, até 02 (dois) úteis antes da 
data fixada para recebimento das propostas, ou seja, até as 17h00min do dia 29 de 
abril de 2022, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos,providências ou 
impugnar o ato convocatório do pregão, devendo fazê-lo por escrito, dirigido ao 
Pregoeiro, o qual deverá ser protocolado no Setor de Licitações da PMSFA, sito a 
Avenida Araguaia, 248 Centro, São Félix do Araguaia  – MT, em dias úteis no horário 
das das13h00min às 17h00min. 
 
3.1.1. Serão aceitas petições encaminhadas por e-mail (pregaosfa@outlook.com), por 
outro meio de comunicação, desde que chegue até o Setor de Licitações ou pessoalmente 
na sala de licitações. 
 
3.1.2 -As petições deverão estar instruídas com a razão social, endereço, assinatura, 
telefone paracontato e ainda, número do processo e do Pregão ao qual se referem 
acompanhado de documentos dos representantes legais e comprovantes de existência do 
impugnante. 
 
3.2 - Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24h (vinte e quatro) 
horas. 
 
3.3 - A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim 
oretardamento de execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado 
ocontraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7 da Lei nº 
10.520/2002e legislação vigente. 
 
3.4 - Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de 
publicaçãoem que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido, exceto quando,inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação 
das propostas. 
 
3.5 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designado nova data para a 
realizaçãodo certame. 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO 
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4.1 - Poderão participar do certame todas as empresas que comprovarem através de 
documentação que a atividade econômica é pertinente e compatível com o objeto a ser 
licitado e para os itens exclusivos as empresas enquadradas como MICRO EMPREENDEDORES 
INDIVIDUAIS (MEI), MICRO-EMPRESAS (ME) e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP), 
classificadas como tais no artigo 3º da lei federal nº 123/2006, com alterações pela 
Lei Complementar nº 147/2014. 
 
4.1.1 - Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou 
empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa 
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da 
Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no 
Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o 
caso, desde que: 
 
I - no caso de microempreendedor individual (MEI), aufira, em cada ano-calendário, 
receita bruta igual ou inferior a R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais); e, 
 
II - no caso da microempresa (ME), aufira, em cada ano-calendário, receita bruta 
igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e. 
 
III - no caso da empresa de pequeno porte (EPP), aufira, em cada ano-calendário, 
receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou 
inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais). 
 
4.2 - A participação nesta licitação significa: 
 

a - Que a empresa e as pessoas que a representam leram este edital, conhecem e 
concordam plenamente com as instruções, deveres e direitos aqui descritos; 
b - Conhecem a legislação desta modalidade de licitação, bem como àquelas que 
indiretamente a regulam; 
c - Conhecem e entendem a dinâmica e operacionalização do pregão em sua forma 
presencial; 
d - Tem plena ciência de que não cabe, após sua abertura, alegação de 
desconhecimento de  de seus itens, das condições de fornecimento ou participação 
ou questionamento quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as 
licitantes deverão ler atentamente todo o edital, e demais documentos anexos. 

 
4.3 - SERÁ VEDADA A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS: 
 

a - Que por quaisquer motivos, tenham sidas declaradas inidôneas ou punidas com 
suspensão por Órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas 
Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na Imprensa 
Oficial, conforme o caso, pelo Órgão que o praticou enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição; 
b - Sob processo de falência, recuperação judicial ou insolvência civil; 
c - Impedidas de licitar e contratar com a Administração e quaisquer de seus 
órgãos descentralizados; 
d - Sub-empreitadas quais seja sua modalidade de serviços e/ou aquisições; 
e - Enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações; 
f - Que tenham em seu quadro servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada a 
PMSFA/MT, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou 
responsável técnico; 
g - Que não atendam a todos os termos e condições do edital e legislação 
pertinente. 
h - Reunidas em Consórcio que não cumprirem as exigências constantes no artigo 
33 da Lei Federal 8.666/93 e seus respectivos incisos e parágrafos. 

 
5 - DO REGISTRO DE PREÇOS 
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5.1 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP) – conjunto de procedimentos para registro 
formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para 
contratações futuras. 
 
5.2 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – documento vinculativo, obrigacional, 
comcaracterística de compromisso para futura contratação, onde se registram os 
preços,fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as 
disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas. 
 
5.3 - Após a homologação da presente licitação, será assinada a ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOSentre as partes, conforme modelo em Anexo do edital, com prazo de validade de 
12 (doze) meses,contados a partir da publicação da respectiva ata. 
 
5.4 - O preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão 
publicadostrimestralmente na imprensa oficial. 
 
5.5 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 
contrataçõesque deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação 
específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro 
a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
 
5.6 - A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, durante a sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame 
licitatório,mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente 
comprovada avantagem. 
 
5.7 - ÓRGÃO PARTICIPANTE é(são) a(s) Secretaria(s) que participa(m) dos procedimentos 
iniciais do SRP e integra(m) a Ata de Registro de Preços. 
 
5.8 - ÓRGÃO GERENCIADOR é o Órgão da Administração responsável pela condução do 
conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata 
deRegistro de Preços. 
 
6 - DO CREDENCIAMENTO 
 
6.1 - O credenciamento é condição obrigatória para a participação dos licitantes na 
etapa deapresentação de lances verbais, bem como se manifestar sobre outros atos 
pertinentes ao presente procedimento licitatórios (artigo 4º, inciso VI, da Lei nº 
10.520/2002 e artigo 11,inciso IV do Decreto nº 3.555/2000). 
 
6.2 - Para o credenciamento deverão ser apresentados fora dos envelopes I e II os 
seguintes documentos: 
 
6.2.1 – POR SÓCIO OU EMPRESÁRIO: 
 

a – Cópia do Estatuto Social, Contrato Social, Requerimento de Empresário, 
Certificado na condição de MEI – Micro Empreendedor Individual ou outro 
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 do RG e CPF do sócio ou empresário; 

 
**** quando os documentos supra citados forem apresentados no credenciamento, não há 
necessidade de apresentar novamente no envelope de documentação; 
 
6.2.2 - POR PROCURADOR: 
 

a - Procuração por instrumento público ou particular, da qual constem poderes 
específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos, desistir de 
sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. 
b - Cópia  do RG e CPF do representante; 
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c – Cópia  do Estatuto Social, Contrato Social, Requerimento de Empresário, 
Certificado na condição de MEI – Micro Empreendedor Individual ou outro 
instrumento de registro comercial, devidamente registrados na Junta Comercial, 
no qual estejam expressos seus poderes para em decorrência de tal investidura. 
 
**** Poderá ser usado alternativamente o Termo de Credenciamento conforme modelo 
no Anexo VI ao Edital. 
 
**** A Procuração ou Termo de Credenciamento deverá ser apresentado com firma 
reconhecida em cartório. 

 
6.2.3 – DECLARAÇÕES: 
 

a - DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO de acordo com 
modelo no Anexo IV ao Edital ou de acordo com modelo no Anexo V ao Edital,neste 
caso somente para as Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte que porventura 
estiverem com alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal. 
b - DECLARAÇÃODE RENUNCIA. Modelo anexo XI; 
b.1 - A apresentação do disposto no subitem anterior é facultativa, visando 
unicamente agilizar o andamento do processo na hipótese do licitante interessada 
não se fazer representar por pessoa devidamente credenciada, sendo que a sua 
ausência de apresentação, não implicará na inabilitação da proponente, podendo o 
referido Termo ser apresentado no transcurso das sessões; 

 
6.2.4 - A microempresa ou empresa de pequeno porte que desejar optar pela fruição dos 
benefícios estabelecidos na Lei Complementar Federal n.º 123/2006 com alerações pela 
Lei Complementar 147/2014, deverá apresentar: 
 

a- DECLARAÇÃO ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL E CONTADOR RESPONSÁVEL DA 
EMPRESA sob as penas da Lei, indicando se a empresa participante se enquadra 
como ME e EPP (ANEXO VII); 
a.1 – Apresentar juntamente com a Declaração, Certidão Simplificada emitida pela 
Junta Comercial do respectivo Estado com data de emissão não superior a 90 
(noventa) dias, ou documento substitutivo idôneo emitido por entidade/órgão 
público idôneo capaz de comprovar de que está enquadrada como Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte. 
a.2 – fica dispensadade apresentar a certidão simplicada e a declaração assinada 
pelo contador constante na alínea “A” acima mencionada a empresa na condição de 
MEI/SIMEI, a qual deverá neste caso apresentar a comprovação de opção pelo 
simples nacional emitidolink abaixo: 
http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21, 
juntamente com a declaração assinada pelo representante legal. 

 
6.3 - O descumprimento das exigências do item 6.2.4, alíena “a”, significa renúncia 
expressa e consciente, desobrigando o Pregoeiro, dos benefícios da Lei Complementar 
123/2006 aplicável ao presente certame. 
 
6.4 - A responsabilidade pela declaração de enquadramento como microempresa ou 
empresa de pequeno porte é única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita 
a todas as conseqüências legais que possam advir de um enquadramento falso ou 
errôneo. 
 
6.5 - A ausência de representante da empresa licitante ou a falta dos poderes do 
representante presente para formulação de propostas e/ou oferta de novos preços, 
impedirá a empresa de participar dos lances verbais. Ficando registrado o preço 
constante na proposta escrita. 
 
6.6 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, 
sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 
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6.7 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, poderá importar a 
imediata exclusão do licitante por ele representado, salvo autorização expressa do 
Pregoeira. 
 
7 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
7.1 - Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos 
na sessão pública do Pregão, das 09h00min às 09h20min. 
 
7.2 - A sessão será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, 
designados nos autos do processo em epígrafe. 
 
7.3 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, 
separadamente em envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa,os 
seguintes dizeres: 
 

ENVELOPE Nº. 01 
PROPOSTA DE PREÇOS 

EMPRESA:XXXXXX 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO 

ARAGUAIA - MT 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2022. 

ENVELOPE Nº. 02 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

EMPRESA:XXXXXX 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO 

ARAGUAIA - MT 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2022. 
 
7.4 - A ausência de dizeres na parte externa do envelope não constituirá motivo para 
desclassificação da licitante que poderá regularizá-lo no ato da entrega; 
 
7.4.1 - Caso eventualmente ocorra a abertura do Envelope 02 (Habilitação) antes do 
Envelope de Proposta de Preços, este será novamente lacrado sem análise de seu 
conteúdo e rubricado o lacre por todos os presentes; 
 
7.5 - Os envelopes de habilitação não abertos, ficarão à disposição dos licitantes 
para retirada, na Seção de Licitações, pelo prazo de até 60 dias, após a homologação 
do certame; 
 
7.5.1 - Os envelopes que não forem retirados no prazo e local supracitados poderão 
ser inutilizados pela Administração. 
 
8 – DO ENVELOPE I -  “PROPOSTA DE PREÇOS” 
 

8.1 – As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório 
e anexoS, que dele fazem parte integrante. 

8.2 - A proposta deverá ser preferencialmente em papel timbrado da empresa, se 
possível, impressa, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e 
assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador juntando-se a 
procuração (quando não apresentada no credenciamento). Ou DE ACORDO AO ITEM 8.7.3. 

8.3 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 

a - Preço unitário, MARCA(“se necessário for”) e preço total para cada item, 
expressos em moeda corrente nacional com até duas casas decimais; 

b - Preço global, expressos em moeda corrente nacional; 

c - Especificação completa do produto cotado, de acordo com as características 
apresentadas no Termo de Referencia; 

d - Prazo de entrega estabelecido no Termo de Referencia; 

8.4 - A apresentação da proposta implicará na plena aceitação por parte do proponente 
das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

8.5 - É permitido aos licitantes cotarem um, alguns itens deste edital. 
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8.6 - A Proposta Comercial apresentada em desacordo com este Edital ou o 
preenchimento incorreto dos itens necessários para o julgamento implicará na 
desclassificação. 

d) Os valores dos itens deverão estar obrigatoriamente iguais ou abaixo dos 
valores de balizamento, sob pena de desclassificação da proposta para o item. 

 

8.7. Após apresentação e aceitação da proposta, não caberá desistência, salvo por 
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

8.7.1. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação por parte do 
proponente das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

8.7.2. A Proposta Comercial apresentada em desacordo com este Edital ou o 
preenchimento incorreto dos itens necessários para o julgamento implicará na 
desclassificação. 

8.7.3. Para a formalização da proposta de preços, a licitante DEVERÁ preencher sua 
proposta diretamente no sistema cotação e apresentá-la em disco removível (pen-drive 
ou cd), juntamente com sua proposta de preços impressa no padrão do Sistema 
C:\Fiorilli\SCPI_8\PROPOSTAS\, OU de acordo com o modelo anexo II. 

8.7.4. Para digitar a proposta, o setor de licitação disponibilizará o arquivo com o 
programa, o qual poderá ser obtido e baixado no endereço eletrônico  
http://www.fiorilli.com.br/cotacaoexe e nele deverá ser devidamente elaborada a 
proposta pelo licitante. 

8.7.5  Para ter acesso ao programa o licitante deverá apresentar no ato da retirada 
do edital completo um pen-drive para a cópia ou solicitar por e-mail no endereço: 
pregaosfa@outlook.com. 

8.8 – As empresas que por ventura tiverem alguma dificuldade na formalização das 
propostas através do sistema Fiorillis deverão procurar o setor de licitações da 
Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT que estará à disposição para 
esclarecer todas as dúvidas necessárias. 

8.8.1 – Se no ato da sessão quando do lançamento no sistema houver algum erro na 
gravação do arquivo da empresa participante para importar a proposta, o setor de 
licitações disponibilizará um computador para que o representante possa solucionar o 
problema, sem qualquer prejuízo para a empresa participante. 

 
9 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
 
9.1 - A presente licitação tem por objetivo SELECIONAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA 
A ADMINISTRAÇÃO, tendo como critério de julgamento o MENOR PREÇO POR ÍTEM, conforme 
especificado no anexo I deste edital. 
 
9.2 - No dia, horário e local indicado no item 2.1 acima, a comissão receberá os 
envelopes deproposta de preços e habilitação e posteriormente iniciará o 
credenciamento dos interessadosem participar do certame. 
 
9.3 - No credenciamento, os licitantes entregarão o ao Pregoeiro a DECLARAÇÃO DE 
PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, de acordo com os Anexos IV ou V. 
 
9.4 - Encerrado o horário da entrega dos envelopes de proposta e habilitação, 
estabelecido nos itens 2.1 e 7.1 deste edital, não haverá a possibilidade de admissão 
de novos participantes no certame. 
 
9.5 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
a - Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no Edital. 
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9.6 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das 
operaçõesaritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções 
no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. 
 
9.7 - As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. 
 
9.8 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais 
licitantes. 
 
9.9 - As propostas que atenderem aos requisitos do edital, no exame de conformidade, 
serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios: 
a.Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) 
superiores àquela; 
 
b.Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, 
serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 
(três). 
 
c.Em caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas 
empatadas,independentemente do número de licitantes. 
 
10 - DOS LANCES 
 
10.1 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas classificadas a 
formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e 
os demais em ordem decrescente, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate. 
 
10.2 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos, sucessivos e 
decrescentes. 
 
10.3 – O Pregoeiro poderá estabelecer, nesta fase, o intervalo, bem como, o valor 
mínimo entre os lances. 
 
10.4 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes 
dessa etapa declinar da formulação de lances. 
 
10.5 - A desistência em apresentar lances verbais, quando convocado pelo Pregoeiro, 
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço 
apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. Caso não se 
realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de 
menor preço e o valor estimado para acontratação. 
 
10.6 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente 
desistente as penalidades constantes na legislação vigente. 
 
10.7 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e 
não sendo selecionadas, sendo verificada a ocorrência de empate técnico, através dos 
termos do art. 44 da Lei Complementar nº. 123/06, será assegurada, como critério de 
desempate, preferênciade contratação para as microempresas e empresas de pequeno 
porte, para a etapa de lances,na ordem crescente dos valores, considerando-se para as 
selecionadas o último preço ofertado. 
 
10.7.1 -Entende-se por empate técnico aquela situação em que as propostasapresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por 
cento) superiores à proposta mais bem classificada. 
 
10.7.2 - Para efeito do disposto no item acima, ocorrendo o empate técnico, serão 
adotados os seguintes procedimentos: 
 

a - microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada será 
convocada para, em querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela 
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considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 05 (cinco)minutos após o 
encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação emque será adjudicado 
em seu favor o objeto licitado; 

 
b - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte,na 
forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem na hipótese do subitem 10.7.1 acima, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito; 
c - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas 
eempresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 
10.7.1 acima, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 
que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 
10.8 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à 
redução do preço. 
 
10.9 - Após a negociação, se houver o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor 
preço. 
 
10.10 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências 
para a habilitação, o Pregoeira examinará a oferta subseqüente de menor preço, 
negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, 
verificará as condições dehabilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma 
oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será 
declarado vencedor. 
 
10.11 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o Envelope nº. II, 
contendo os documentos de habilitação. 
 
11 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
 
11.1 - A documentação poderá ser apresentada em original, por qualquer processo de 
cópia  por tabelião de notas ou por membro da Equipe de Apoio do Pregão, ou, 
ainda,por publicação em órgão de imprensa oficial. Conforme Determinação do TCE- MT, 
que determinou a flexibilização de exigências para habilitação de empresas em 
licitação durante enfrentamento ao coronavírus( a flexibilização da regra prevista no 
artigo 32 da Lei Federal nº 8666, assim como dos incisos I e II do artigo 3º da Lei 
Federal nº 13.726/2018, por via reflexa, e a relativização da vinculação dos atos 
praticados pela administração ao instrumento convocatório, revesti-se de caráter 
temporário durante a manutenção do estado de calamidade pública, proporcionando 
alternativas administrativas ao combate dos efeitos da pandemia COVID-19, tendo como 
finalidade precípua resguardar os cofres públicos, viabilizando maior competitividade 
e, consequentemente a obtenção da proposta mais vantajosa”). 
 
**** A empresa que não conseguir apresentar copias autenticas em cartório, será 
exigida a apresentação dos documentos originais para realizar a autenticação pela 
equipe de licitação, durante a manutenção do estado de calamidade pública, 
proporcionando alternativas administrativas ao combate dos efeitos da pandemia COVID-
19, podendo ainda dar prazo para apresentação de Documentos; 
 
11.1.1 - Os documentos emitidos via internet somente serão aceitos quando 
apresentados em sua via original, e será verificada a sua autenticidade via internet;  
 
11.2 - As MICROEMPRESAS e EMPRESAS de PEQUENO PORTE, por ocasião da participação em 
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito 
decomprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
 

a - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal do item 
acima, será assegurado o prazo de 05 (CINCO) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá aomomento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 



 

 
ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT 
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08 

SECRETARA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  

 
 

AVENIDA ARAGUAIA, Nº 248 – CENTRO – SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT - CEP: 78.670-000 

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

prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 
regularização da documentação;  

 
b - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 daLei nº. 8.666/93 e art. 7º da Lei nº. 10.520/02, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura docontrato a ser firmado, ou revogar a 
licitação. 

 
11.3 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, 
aAdministração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias 
imediatamenteanteriores à data de apresentação das propostas. 
 
11.4 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para a habilitação 
deverão estar em nome da licitante e com número do CNPJ, com o endereço respectivo, 
ou seja, se alicitante for a Matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
Matriz; ou se a licitantefor a filial, todos os documentos deverão estar em nome da 
filial, salvo: 
 
11.4.1 - Serão dispensados da Filial aqueles documentos que, pela própria 
natureza,comprovadamente, forem emitidos somente em nome da Matriz. 
 
11.5 - Poderá o Pregoeiro declarar qualquer fato formal, desde que não implique 
desobediência à legislação e evidente a vantagem para a Administração, devendo 
também, se necessário promover diligência para dirimir a dúvida, cabendo, inclusive 
estabelecer um prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas para a solução. 
 
11.6 - Constatada através da diligência o não atendimento ao estabelecido, o 
Pregoeira considerará o proponente inabilitado e prosseguirá a sessão. 
 
11.7 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, 
a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame. 
 
12 - DO ENVELOPE II - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
 
12.1 - O Pregoeira reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer 
documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário. 
 
12.2 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documentos em 
substituiçãoaos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 
 
12.3 - Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas. 
 
12.4 - A Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia/MT poderá utilizar os sites 
oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões para comprovação da 
regularidade do licitante. 
 
12.5 -  O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos 
preferencialmente em ordem, a seguir relacionados os quais dizem respeito a: 
 
12.5.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 

a – cédula de identidade (RG) e CPF dos sócios; 
b -Cópia do Certificado da Condição de MEI ou Registro comercial no caso de 
empresa individual; 
c -Ato constitutivo em vigor (contrato social), devidamente registrado, para as 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos 
documentos comprobatórios de eleição de seus administradores; 
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d - 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. 
 
**** deverá apresentar o documento de constituição da empresa e as alterações 
posteriores quando houver, exceto se a ultima alteração for consolidada. 
 
****quando os documentos supra citados forem apresentados no credenciamento, não 
há necessidade de apresentar novamente no envelope de documentação; 

 
12.5.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
 

a – Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (Cartão do 
CNPJ); 
b – Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal 
relativa ao domicílio ou sede do proponente, pertinente ao seu ramo de atividade 
e compatível com o objeto contratual; 
c - Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional(Dívida Ativa da União e 
Contribuições Federais)eà Seguridade Social(INSS), emitida pela receita Federal 
do Brasil de acordo com a Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, DE 02/10/2014; 
d - Prova de regularidade junto ao (FGTS); 
e - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (SEFAZ), sendo a certidão 
conjunta p/ participação em Licitações públicas; 
f - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da 
empresa participante ou outra equivalente, na forma de lei. 
g -Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

 
A prova de regularidade deverá ser feita por Certidão Negativa ou Certidão Positiva 
com efeitos de Negativa; 
 
Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Certidão de que conste a existência 
de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada 
a 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. 
 
12.5.3 – QUALIFICAÇÃO ECONOMICO FINANCEIRA: 
 

a - Certidão negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica (prazo máximo de 90 dias). 

 
12.5.3.1.DOCUMENTAÇÕES QUANTO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 
 

a) – A documentação relativa à Qualificação Técnica consistirá na apresentação 
dos seguintes documentos: 
b) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de capacidade técnica, fornecido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, para as quais tenha fornecido 
bens com características semelhantes às do objeto desta licitação, capazes de 
aferir efetivamente a capacidade técnica do licitante. 
c) Se o atestado de capacidade for fornecido por empresa privada, o mesmo 
deverá ter assinatura reconhecida em cartório. 
d) empresa deverá comprovar, também, que possui técnicos em refrigeração para 
execução de serviços de características semelhantes ao do objeto do certame. 

 
12.5.4 – DECLARAÇÕES: 
 

a - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL,ATESTANDO A INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE SUA 
HABILITAÇÃO e DE CIÊNCIA, conforme Modelo no Anexo III. 

 



 

 
ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT 
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08 

SECRETARA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  

 
 

AVENIDA ARAGUAIA, Nº 248 – CENTRO – SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT - CEP: 78.670-000 

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

13 - DO RECURSO 
 
13.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata 
e motivadamente a sua intenção com registro em ata da síntese das suas razões, 
abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as 
demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número 
de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos. 
 
13.2 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou 
encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente. 
 
13.3 - A alegação de preço inexeqüível por parte de uma licitante com relação à 
proposta de preços de outra licitante, deverá ser devidamente comprovada sob pena de 
não conhecimentodo recurso interposto. 
 
13.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos procedimentos 
praticados, a autoridade competente Homologará à adjudicatária para determinar a 
contratação. 
 
13.5 - O recurso tempestivamente interposto terá efeito suspensivo e o seu 
acolhimento importará apenas a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
13.6 - Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados, 
na sede da Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT, em poder do Pregoeiro 
e equipe de apoio. 
 
13.7 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a 
decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à 
licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a 
homologação. 
 
14 - DA EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
14.1 - Os Serviços deverão ser prestados de acordo com as necessidades de cada 
Secretaria Municipal, de acordo com a necessidade, mediante a autorização por 
escrito. 
 
14.2 – Os serviços deverão ser realizados no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas após o recebimento da Ordem de Fornecimento/Serviço, ainda, tendo em vista a 
necessidade de urgência, quando solicitados pelas secretarias e gabinete, esse prazo 
poderá ser reduzido para 12 (doze) horas, pois, os serviços de manutenção dos 
aparelhos nas unidades ligadas, por exemplo, às secretarias municipais de saúde e 
educação não podem ter longa espera. Quando não possível realizar a manutenção ou 
reparo no aparelho no local, sendo necessário a retirada do mesmo, fica estipulado 
prazo de até 48 horas para devolução, tendo em vista que tal aparelho é de 
fundamental importância para o desenvolvimento do trabalho de cada secretaria. 
 
14.2.1 – A empresa vencedora deverá fornecer os serviços de acordo com a necessidade, 
como por exemplo: “a prefeitura poderá solicitar apenas 01 Manutenção, ou instalação 
,ou desinstalação, portanto, a empresa participante estará ciente da forma de 
execução não podendo futuramente questionar a forme de fornecimento.” 
 
14.2.2 – A secretaria Municipal de Administração através do setor de compras 
disponibilizará para a VENCEDORA além da autorização de fornecimento, uma lista com 
todos os serviços a serem prestados por Secretaria e/ou Departamento e nomeará em 
cada um deles, 01 (um) representante que em conjunto com o fiscal do contrato será o 
responsável pelo conferência dos serviços prestados; 
 
14.3 - Constatadas irregularidades no Termo de Fornecimento, o Contratante poderá: 
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a. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, 
determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis; 
b. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis. 

 
15 - DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
15.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota 
Fiscal,contendo a modalidade e o nº. da licitação, agência e conta corrente em nome 
da proponente do banco a ser depositado. 
 
15.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 
Contratada e seu vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua 
apresentação válida. 
 
15.3 - Será considerado como inadimplemento o atraso superior a 30 (Trinta) dias. 
 
15.4 - Só haverá compensações financeiras e penalizações por eventuais atrasos e 
descontos por eventuais antecipações de pagamentos se houver acordo entre as partes. 
 
16 - DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA 
 
16.1 - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias de até 25% (vinte e cinco por 
cento) conforme trata o § 1º do art. 65, da Lei nº. 8.666/93. 
 
16.2 - Assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de até 02 (DOIS) dias úteis, a 
contar da notificação. 
 
16.3 - Uma vez comunicada de que a Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia 
efetivará a contratação, a licitante vencedora deverá comparecer em até 02 (dois) 
dias úteis seguintes à comunicação, para assinatura de contrato e/ou retirada da 
Ordem de Fornecimento, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital. Assinado o contrato e/ou recebida a Ordem de 
Fornecimento, a empresa vencedora do certame obriga-se a: 
 
16.3.1 - Proceder ao fornecimento, dentro das condições, prazos e preços ajustados na 
Ata de Registro de Preços; 
 
16.3.2 - Encaminhar a Nota Fiscal à Secretaria para atesto e posterior encaminhamento 
a Contabilidade a fim de efetivação do pagamento devido; 
 
16.3.3 - Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela Secretaria Municipal de 
Administração, Setor de Compras ou outro Órgão fiscalizador, cujas reclamações se 
obrigam a atender prontamente; 
 
16.3.4 - Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações 
estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrência 
da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos fornecimentos dos 
produtos; 
 
16.3.5 - Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser 
contratado, sem a devida anuência da Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - 
MT; 
 
16.3.6 - Reparar, corrigir, refazer ou substituir, no todo ou em parte, em até 
05(cinco) dias útil após a notificação, os produtos que apresentarem qualquer 
impropriedade, sem implicar custos adicionais aos preços contratados; 
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16.3.7 - Arcar com todas as despesas diretas ou indiretas, decorrentes as obrigações 
assumidas sem qualquer ônus para a PMSFA; 
 
16.3.8 - Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas para a sua 
contratação; 
 
16.3.9 - Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade 
com a indicação do Contratante, imediatamente contados da notificação por escrito, 
mantidos o preço inicialmente contratado; 
 
16.3.10 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo. 
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA 
 
17.1 - Uma vez firmada a contratação, a Prefeitura se obriga a: 
 
17.1.1 - Convocar a licitante vencedora, em conformidade com o art. 64 da Lei nº. 
8.666/93, para retirar a Ordem de Fornecimento; 
 
17.1.2 - Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos 
que venham a ser solicitadas relativamente ao objeto deste Edital; 
 
17.1.3 - Efetuar o pagamento nas condições de preço e prazo estabelecidos neste 
Edital; 
 
17.1.4 - Notificar por escrito, à contratada, toda e qualquer irregularidade 
constatada durante a execução e no recebimento dos produtos; 
 
17.1.5 - Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela contratada, bem 
como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 
 
17.1.6 - Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas 
obrigações dentro das normas e condições deste processo de venda; 
 
17.1.7 Rejeitar, no todo ou em parte, as mercadorias e/ou produtos entregues em 
desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor; 
 
18 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
 
18.1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo 
de até 05(cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a 
pessoa que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520, 
de 17 de julho de2002. 
 
18.2 - A penalidade será obrigatoriamente registrada no SICAF e no caso de suspensão 
delicitar, a CONTRATADA deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízos 
das multas previstas neste Edital, no Contrato e demais cominações legais. 
 
18.3 - As sanções de que tratam o item 18.1 serão aplicadas pela Secretaria de 
Administração e Planejamento,salvo a de declaração de inidoneidade, a qual deverá ser 
proposta a Excelentíssima Senhora Prefeita, mediante parecer fundamentado. 
 
18.4 - A aplicação das sanções será efetuada mediante processo administrativo 
instaurado paraesta finalidade, aberto mediante requerimento devidamente fundamentado 
apresentado pelo Setor de Compras da Prefeitura, observado o contraditório e a ampla 
defesa no âmbito administrativo, observando-se ainda as disposições da Lei nº 
8.666/93 e suas alteraçõesposteriores e demais legislações vigentes, no que couber. 
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18.5 - Após instauração do processo administrativo, será comunicado ao representante 
da empresa contratada a ocorrência e a intenção de aplicação da penalidade, abrindo-
se o prazode 5 (cinco) dias úteis para oferecimento de defesa prévia. 
 
18.6 - No caso de aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade para licitar 
com aAdministração Pública, o prazo para o oferecimento de defesa prévia será de 10 
(dez) dias úteis, a contar da comunicação e abertura de vista dos autos na sede do 
órgão licitador. 
 
18.7 - Pela inexecução total ou parcial do contrato ou pelo atraso injustificado na 
execução docontrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no Art. 
86 e Art. 87 da Leinº. 8.666/93; a Administração poderá garantida a prévia defesa, 
aplicar ao Contratado asseguintes sanções: 
 
I - ADVERTÊNCIA 
 
18.7.1 - A aplicação da sanção administrativa de advertência pode ser efetuada 
nosseguintes casos: 
 

a - Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na 
licitação,desde que não acarretem prejuízos para a CONTRATANTE, 
independentementeda aplicação de multa; 
b - Execução insatisfatória ou inexecução dos fornecimentos e/ ou serviços 
oracontratado, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos 
de suspensão temporária ou inidoneidade; 
c - Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos 
aodesenvolvimento dos fornecimentos dos produtos da CONTRATANTE, a seu critério, 
desde que nãosejam passíveis de sanção mais grave; 
d - Atraso na entrega do bem ou na prestação do serviço contratado, pelo prazo 
não superior ao estipulado no contrato. 

 
II - MULTA 
 
18.7.2 - Conforme disposto no (Art. 86 da Lei 8.666/93), na forma prevista 
noinstrumento convocatório ou no contrato; neste caso a Contratante aplicará a 
MULTACONTRATUAL correspondente a: 
 

a - 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no prazo de entrega 
dosprodutos/materiais ou serviços, calculado sobre o valor correspondente à 
parteinadimplida; 
1. O atraso para efeito de cálculo, mencionado no item anterior será 
contadoem dias corridos, a partir do 1º dia útil subseqüente ao término do prazo 
ajustado em até 20 (vinte) dias; 
b - 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pela inexecução 
total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis; 
c - 15% (quinze por cento) sobre o valor da Ordem de Fornecimento/Empenho,pelo 
descumprimento de qualquer clausula contratual exceto prazo de entrega; 
d - 3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta, se decorrido o 
prazoestabelecido no item 16.2, dentro do prazo de validade da proposta e não 
comparecendo à Prefeitura o proponente convocado para a assinatura do contrato.  

 
18.7.3 - A adjudicada/Contratada não incorrerá em multa quando houver prorrogação 
doprazo, previamente autorizado pela CONTRATANTE, em decorrência de impedimentos 
efetivamente verificados sem que a ela seja imputável a culpa, ou em decorrência de 
acréscimos ou modificações no objeto inicialmente ajustado, respeitado o limite 
legal.   
 
18.7.4 - A multa será descontada dos créditos constantes da Fatura, ou outra forma 
decobrança Administrativa ou Judicial.  
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18.7.5 - Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução 
dosserviços ou fornecimento advir de caso fortuito ou motivo de força maior. 
 
III - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTODE CONTRATAR COM 
A ADMINISTRAÇÃO. 
 
18.7.6 - A suspensão do direito de licitar e contratar com a Contratante pode ser 
aplicada aos inadimplentes culposos que prejudicarem a execução do Contrato por fatos 
graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis da data do 
recebimentoda respectiva intimação eou convocação. 
 
18.7.7 - A sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar 
econtratar com a CONTRATANTE poderá ser aplicada nos seguintes prazos e situações: 
 

1 - por 06 (seis) meses nos seguintes casos: 
a - atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenham 
acarretado prejuízos para a CONTRATANTE; 
b - execução insatisfatória dos fornecimentos e/ ou serviços contratados; 
2 - por 02 (dois) anos, quando a ADJUDICADA/CONTRATADA: 
a - não concluir os fornecimentos e/ ou os serviços contratados; 
b - se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las 
inadequadamente, no que diz respeito à sua fruição, qualidade e riscos 
deoperacionalização; 
c - prestar o fornecimento ou serviço em desacordo com as normas aplicáveis à 
execução do objeto deste ajuste; 
d - cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo ao órgão 
licitador, ensejando a rescisão do contrato. 

 
IV - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM AADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 
18.7.8 - Enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
queserá concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sansão aplicada com base no inciso anterior. 
 
18.7.9 - A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a 
AdministraçãoPública será proposta pela Seção Administrativa e Financeira para 
aplicação à ADJUDICADA/CONTRATADA nos casos a seguir indicados: 
 

1 - condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
2 - prática de atos ilícitos, visando frustrar a execução do contrato; 
3 - demonstração de não possuir idoneidade para licitar e contratar com o órgão 
contratante, em virtude de atos ilícitos praticados, tais como: 
a - praticar ação maliciosa e premeditada em prejuízo da Contratante ou ações 
que evidenciem interesses excusos ou má-fé; 
b - apresentar qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte; 
c - reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de 
terceiros,quaisquer informações de que tenha tomado conhecimento em razão 
daexecução dos fornecimentos dos produtos objeto deste contrato sem o 
consentimento da Contratante, por escrito. 

 
18.8 - Independentemente das sanções administrativas a que se refere o item 18 do 
Edital, aCONTRATADA está sujeita ao pagamento de indenização por perdas e danos, 
quando a inadimplência acarretar prejuízos ao órgão contratante. 
 
18.9 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê 
defesa previa do interessado e recurso dos prazos definidos em lei, sendo-lhe 
franqueada vista ao processo. 
 
19 - DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO 
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19.1 - O resultado de julgamento será submetido à Autoridade Competente para 
homologação.  
 
19.2 - A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato. 
 
19.3 - Fica facultado a Administração, quando o convocado não comparecer no prazo de 
até 02(dois) dias para assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, não apresentar 
situação regularno ato da assinatura ou, ainda, recusar-se a assiná-la, 
injustificadamente, dentro do prazo econdições estabelecidos, convocar os LICITANTES 
remanescentes, na ordem de classificaçãosem prejuízo das multas previstas no edital, 
no contrato e das demais cominações legais. 
 
19.4 - Uma vez assinada a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, assume o REGISTRADO ocompromisso 
de atender durante o prazo de sua vigência os pedidos realizados, quando entãoserá 
celebrado o contrato, específico para tal, estabelecendo quantidades, prazo de 
entrega,etc. 
 
19.5 - O contrato poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis, tais como 
Ordem de Serviços/Nota de Empenho, elaborada pelo Setor de Compras da PMSFA/MT em 
conformidade com o disposto no Art. 62 da Lei 8.666/93. 
 
19.6 - O contrato poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas 
no Art. 65da Lei  
8666/93. 
 
19.7 - O preço registrado manter-se-á inalterado pelo período da vigência da presente 
Ata. 
 
19.8 - A Prefeitura monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dOs 
serviços/materiais e/ou mercadorias, de forma aavaliar os preços praticados no 
mercado, podendo rever os preços registrados a qualquertempo, em decorrência da 
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve oscustos dos objetos 
registrados, visando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro daAta. 
 
19.9 - Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar 
ospreços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o 
valororiginalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado a 
época doregistro – equação econômico-financeira. 
 
19.10 - O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor 
destecertame, farão parte integrante do Contrato ou Instrumento equivalente, 
independente detranscrição. 
 
19.11 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem 
convocação para a contratação, ficam as Licitantes não contratadas liberadas dos 
compromissos assumidos. 
 
20 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
20.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação dadisputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e 
desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da 
contratação. 
 
20.2 - No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros 
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 
jurídica,mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhesvalidade e eficácia para fins de habilitação e classificação. (Art. 26 
§ 3º Dec. nº 5.450/05) 
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20.3 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas 
expressamente na própria ata. 
 
20.4 - Os Licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas para este certame, sendo responsável por esses custos, independentemente do 
resultado do processo licitatório. 
 
20.5 - Os licitantes não terão direito a nenhum tipo de indenização em decorrência de 
adiamento, prorrogação, suspensão, revogação ou anulação do procedimento licitatório. 
 
20.6 - Os Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações 
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
20.7 - Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa, arealização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de 
detenção de 06(seis) meses a 02 (dois) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da Lei 
8.666/93. 
 
20.8 - O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, 
fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla 
defesa, ficaráimpedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 
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 noedital e no contrato e das demais cominações legais. 
 
20.9 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão 
divulgados no Mural de Licitações e no sítio da Prefeitura e demais meio de 
publicidade usado anteriormente. 
 
20.10 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes 
ficarão à disposição para retirada no setor de Licitação da Prefeitura Municipal de 
São Félix do Araguaia/MT após a celebração do contrato com as licitantes vencedoras. 
 
20.11 - Declarado vencedor abre-se o prazo de até 02 (dois) dias úteis para o 
encaminhamento da proposta de preços ajustada (com preços finais) ao último lance 
ofertado.  
 
20.12 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro de 
acordo comas Leis vigentes. 
 
20.13 - A adjudicação do resultado desta licitação não implicará direito à 
homologação e, a homologação do resultado não implicará direito à contratação. 
 
20.14 -Como condição para celebração do contrato e pagamento, o licitante vencedor. 
 
20.15 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na 
esfera administrativa, será competente o foro da Comarca do Município de São Félix do 
Araguaia /MT. 

São Félix do Araguaia– MT, 18 de abril de 2022. 
 

JEAN FLÁVIO DOS SANTOS MILHOMEM 
Pregoeiro Oficial. 

Portaria nº 016/2021. 
 

EDMUNDO SOUSA BRITO 
Assessor Administrativo. 

PORT. Nº 063/2022. 
Visto: Janailza Taveira Leite 
Prefeita Municipa 
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA 
PREGAO PRESENCIAL SRP Nº 013/2022. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2022. 
 
1 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS TENDO COMO 
OBJETIVO PRINCIPAL: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 
DE AR CONDICIONADO MODELOS GAVETA/JANELA E SPLIT E CLIMATIZADOR DE AR DE 
TODAS AS MARCAS”. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E 
DEPARTAMENTOS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT. 

 
ITEM COD TCE 

MT 
UF 

UF TCE- 
MT 

UND QTDE DESCRIÇÃO/SERVIÇOS VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

01 00024063 
UF 
1 

01 SERV 7.000 
BTUS = 7  

7.500 
BTUS = 11 
Total=18. 

 

RECARGA DE GAS PARA TODAS 
AS MARCAS DE AR CONDICIONADO 
DE 7.000 BTUS A 7.500 BTUS. R$ 

280,00 
R$ 

5.040,00 

02 00024064 
UF 
1 

01 SERV 9.000 
BTUS = 25 

10.000 
BTUS = 1 
Total = 

26. 
 

RECARGA DE GAS PARA TODAS 
AS MARCAS DE AR CONDICIONADO 
DE 9.000 BTUS A 10.000 BTUS. R$ 

312,50 
R$ 

8.125,00 

03 00024065 
 
UF 
1 

01 SERV 12.000 
BTUS = 53 

Total = 
53. 

CARGA DE GAS PARA TODAS AS 
MARCAS DE AR CONDICIONADO DE 
12.000 BTUS. 

R$ 
330,00 

R$ 
17.490,00 

04 00056187 
UF 
 1 

01 SERV 18.000 
BTUS = 34 

Total = 
34. 

RECARGA DE GAS PARA TODAS 
AS MARCAS DE AR CONDICIONADO 
DE 18.000 BTUS. 

R$ 
342,50 

R$ 
11.645,00 

05 00035962 
UF 
1 

01 SERV 22.000 
BTUS = 09 

Total = 
09. 

RECARGA DE GAS PARA TODAS 
AS MARCAS DE AR CONDICIONADO 
DE 22.000 BTUS. 

R$ 
375,00 

R$ 
3.375,00 

06 00024068 
UF 
 1 

01 SERV 24.000 
BTUS = 06 

Total = 
06. 

RECARGA DE GAS PARA TODAS 
AS MARCAS DE AR CONDICIONADO 
DE 24.000 BTUS. 

R$ 
387,50 

R$ 
2.325,00 

07 00024069 
UF 
1 

01 SERV 30.000 
BTUS = 02 

Total = 
02. 

RECARGA DE GAS PARA TODAS 
AS MARCAS DE AR CONDICIONADO 
DE 30.000 BTUS. 

R$ 
435,00 

R$ 870,00 

08 222762-2 
UF 
01 

01 SERV 18.000 A 
22.000 
BTUS 

Total = 
43. 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA, DE 
APARELHOS DE AR CONDICIONADO 
(MARCAS DIVERSAS), 
SPLIT/JANELA DE 18.000 A 22.000 
BTUS. COM MATERIAL. 

R$ 
307,50 

R$ 
13.222,50 

09 00023522 
UF 
1 

01 SERV 24.000 A 
30.000 
BTUS 

Total = 
08. 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA, DE 
APARELHOS DE AR CONDICIONADO 
(MARCAS DIVERSAS), 
SPLIT/JANELA DE 24.000 A 30.000 
BTUS. COM MATERIAL. 

R$ 
202,50 

R$ 
1.620,00 

10 00035170 
UF 

01 SERV 7.000 A 
12.000 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA, DE 
APARELHOS DE AR CONDICIONADO 

R$ 
147,50 

R$ 
14.307,50 
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01 BTUS  
Total = 

97. 

(MARCAS DIVERSAS), 
SPLIT/JANELA DE 7.000 A 12.000 
BTUS – COM MATERIAL. 

11 0004143 
UF 
01 

01 SERV 7.000 A 
9.000 
BTUS 

Total = 
43. 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
LIMPEZA GERAL COM PRODUTO 
DESINCRUSTANTE, LUBRIFICAÇÃO 
EM CLIMATIZADOR DE AR, DE 
7.000 A 9.000 BTUS DE TODAS AS 
MARCAS E MODELOS.  

R$ 
140,00 

R$ 
6.020,00 

12 0004142 
UF 
1 
 

01 SERV 12.000 A 
18.000 
BTUS 

Total = 
87. 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
LIMPEZA GERAL COM PRODUTO 
DESINCRUSTANTE, LUBRIFICAÇÃO 
EM CLIMATIZADOR DE AR, DE 
12.000 A 18.000 BTUS DE TODAS 
AS MARCAS E MODELOS.  

R$ 
175,00 

R$ 
15.225,00 

13 00011501 
UF 
1 

01 SERV 22.000 A 
30.000 
BTUS 

Total = 
17. 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
LIMPEZA GERAL COM PRODUTO 
DESINCRUSTANTE, LUBRIFICAÇÃO 
EM CLIMATIZADOR DE AR, DE 
22.000 A 30.000 BTUS DE TODAS 
AS MARCAS E MODELOS. 

R$ 
167,50 

R$ 
2.847,50 

14 TCEMT0000151 
UF 
1 

 

01 SERV 18.000 A 
22.000 
BTUS 

Total = 
01. 

SERVICO DE INSTALACAO EM 
GERAL - DO TIPO INSTALACAO, DE 
CONDICIONADOR DE AR, 18.000 A 
22.000 BTUS. 

R$ 
220,00 R$ 220,00 

15 TCEMT0000152 
UF 

1 

01 SERV 24.000 A 
30.000 
BTUS 

Total = 
08. 

SERVICO DE INSTALACAO EM 
GERAL - DO TIPO INSTALACAO, DE 
CONDICIONADOR DE AR, 24.000 A 
30.000 BTUS. 

R$ 
260,00 

R$ 
2.080,00 

16 TCEMT000154 
UF 
1 

01 SERV 7.000 A 
12.000 
BTUS 

Total = 
97. 

SERVICO DE INSTALACAO EM 
GERAL - DO TIPO INSTALACAO, DE 
CONDICIONADOR DE AR, 7.000 A 
12.000 BTUS. 

R$ 
195,00 

R$ 
18.915,00 

17 00028538 
UF 
1 

01 SERV 18.000 A 
22.000 
BTUS 

Total = 
43. 

SERVICO DE DESINSTALAÇAO 
EM GERAL - DE CONDICIONADOR 
DE AR, 18.000 A 22.000 BTUS. 

R$ 
175,00 

R$ 
7.525,00 

18 00053987 
UF 
1 

01 SERV 24.000 A 
30.000 
BTUS 

Total = 
08 

SERVICO DE DESINSTALAÇAO 
EM GERAL - DE CONDICIONADOR 
DE AR, 24.000 A 30.000 BTUS. R$ 

160,00 
R$ 

1.280,00 

19 00028534 
UF 
1 

01 SERV 7.000 A 
12.000 
BTUS 

Total = 
94. 

SERVICO DE DESINSTALAÇAO 
EM GERAL - DE CONDICIONADOR 
DE AR, 7.000 A 12.000 BTUS. R$ 

167,50 
R$ 

15.745,00 

20 222762-2 
UF 
01 

01 SERV 18.000 A 
22.000 
BTUS 

Total = 
43. 

MANUTENÇÃO CORRETIVA, DE 
APARELHOS DE AR CONDICIONADO 
(MARCAS DIVERSAS), 
SPLIT/JANELA DE 18.000 A 22.000 
BTUS. COM MATERIAL. 

R$ 
337,50 

R$ 
14.512,50 

21 00023522 
UF 
1 

01 SERV 24.000 A 
30.000 
BTUS 

Total = 
08. 

MANUTENÇÃO CORRETIVA, DE 
APARELHOS DE AR CONDICIONADO 
(MARCAS DIVERSAS), 
SPLIT/JANELA DE 24.000 A 30.000 
BTUS. COM MATERIAL. 

R$ 
385,00 

R$ 
3.080,00 
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22 00035170 
UF 
01 

01 SERV 7.000 A 
12.000 
BTUS  

Total = 
97. 

MANUTENÇÃO CORRETIVA, DE 
APARELHOS DE AR CONDICIONADO 
(MARCAS DIVERSAS), 
SPLIT/JANELA DE 7.000 A 12.000 
BTUS – COM MATERIAL. 

R$ 
232,50 

R$ 
22.552,50 

23 00022446 
UF 
1 
 

01 SERV 7.000 A 
12.000 
BTUS 

Total = 
97. 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 
APARELHO / SISTEMA DE 
REFRIGERAÇÃO - DO TIPO DE AR 
CONDICIONADO SPLIT/JANELA DE 
7.000 A 12.000 BTUS, COM 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA, 
CORRETIVA E REVISÃO GERAL 
ELETRO MECÂNICO E REPOSIÇÃO 
DE PECAS. OBS: PEÇAS POR 
CONTA DA CONTRATANTE. 

R$ 
205,00 

R$ 
19.885,00 

24 217716-1 
UF 
1 

 
 
 

 

01 SERV 18.000 A 
22.000 
BTUS 

Total = 
43. 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 
APARELHO / SISTEMA DE 
REFRIGERAÇÃO - DO TIPO DE AR 
CONDICIONADO SPLIT/ JANELA 
DE 18.000 A 22.000 BTUS, COM 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA, 
CORRETIVA E REVISÃO GERAL 
ELETRO MECÂNICO E REPOSIÇÃO 
DE PECAS. OBS: PEÇAS POR 
CONTA DA CONTRATANTE. 

R$ 
245,00 

R$ 
10.535,00 

25 220528-9 
UF 
1 

01 SERV 24.000 A 
30.000 
BTUS 

 Total = 
08. 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 
APARELHO / SISTEMA DE 
REFRIGERAÇÃO - DO TIPO DE AR 
CONDICIONADO SPLIT/ JANELA 
DE 24.000 A 30.000 BTUS, COM 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA, 
CORRETIVA E REVISÃO GERAL 
ELETRO MECÂNICO E REPOSIÇÃO 
DE PECAS. OBS: PEÇAS POR 
CONTA DA CONTRATANTE. 

R$ 
250,00 

R$ 
2.000,00 

26 00050685 
UF 
1 

01 SERV Total = 
09. 

SERVICO DE MANUTENCAO DE 
APARELHO/SISTEMA DE 
REFRIGERACAO - DO TIPO 
LIMPEZA DE CLIMATIZADOR DE 
AR DE 55.000 A 57.000 M3H, 
COM MANUTENCAO 
CORRETIVA. 

R$ 
350,00 

R$ 
3.150,00 

27 00050684 
UF 
1 

01 SERV Total = 
09. 

SERVICO DE MANUTENCAO DE 
APARELHO/SISTEMA DE 
REFRIGERACAO - DO TIPO 
LIMPEZA DE CLIMATIZADOR DE 
AR DE 55.000 A 57.000 M3H, 
COM MANUTENCAO 
PREVENTIVA. 

R$ 
285,00 

R$ 
2.565,00 

28 418620-6 
UF 
1 

01 SERV Total = 
09. 

SERVICO DE INSTALACAO E 
DESINSTALACAO EM GERAL - 
DE CLIMATIZADOR DE AR. 

R$ 
260,00 

R$ 
2.340,00 

 
2    -   JUSTIFICATIVA: Considerando que a Prestação serviço de manutenção preventiva e corretiva, com 
reposição de peças, componentes/acessórios, se necessários, incluindo a instalação de aparelhos de ar condicionado 
tipo SPLIT, JANELA OU OUTROS EQUIPAMENTOS (diversas marcas) a serem instalados nas dependências 
designadas por todas as Secretarias e Departamento Públicos Municipais, justifica a necessidade visto que: 
 
2.1. A qualidade do ar é diretamente afetada pelo estado de conservação dos equipamentos do sistema de 
climatização, portanto, uma manutenção preventiva deve ser planejada e procedida por pessoas qualificadas.  
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2.2. Outro fator importante é a limpeza que se, por um lado, é necessária para a remoção de sujeiras, por outro, 
pode piorar a qualidade do ar caso produtos inadequados sejam utilizados, por isso, é importante conscientizar os 
funcionários responsáveis pela limpeza para a qualidade dos produtos usados, seu armazenamento e sua 
manipulação.  
 
2.3. Assim, verifica-se que a manutenção preventiva além de ser uma necessidade indispensável ao equipamento é, 
também, uma exigência normativa de caráter obrigatório.  
 
2.4. Tais equipamentos são imprescindíveis ao desenvolvimento das atividades de todos os órgãos municipais, uma 
vez que proporciona o bem estar, saúde e conforto térmico aos servidores e alunos das Instituições de Ensino e 
demais usuários.  
 
2.5. Desta forma é muito importante à conservação dos equipamentos de condicionamento e distribuição do ar, 
visto que a má qualidade da climatização pode causar graves problemas de saúde a todos que fizerem uso do 
mesmo.  
 
3 -      DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
3.1 - Os Serviços deverão ser prestados de acordo com as necessidades de cada Secretaria Municipal, mediante a 
autorização por escrito. 
 
3.2 – Os serviços deverão ser realizados no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento da 
Ordem de Fornecimento/Serviço, ainda, tendo em vista a necessidade de urgência, quando solicitados pelas 
secretarias e gabinete, esse prazo poderá ser reduzido para 12 (doze) horas, pois, os serviços de manutenção dos 
aparelhos nas unidades ligadas, por exemplo, às Secretarias Municipais de Saúde e Educação não podem ter longa 
espera. Quando não possível realizar a manutenção ou reparo no aparelho no local, sendo necessária a retirada do 
mesmo, fica estipulado prazo de até 48 horas para devolução, tendo em vista que tal aparelho é de fundamental 
importância para o desenvolvimento do trabalho de cada secretaria. 
 
3.2.1 – A empresa vencedora deverá fornecer os serviços de acordo com a necessidade, como por exemplo: “a 
prefeitura poderá solicitar apenas 01 Manutenção, ou instalação, ou desinstalação, portanto, a empresa participante 
estará ciente da forma de execução não podendo futuramente questionar a forma de fornecimento”. 
 
3.2.2 – A secretaria Municipal de Administração através do setor de compras disponibilizará para a VENCEDORA 
além da autorização de fornecimento, uma lista com todos os serviços a serem prestados por Secretaria e/ou 
Departamento e nomeará em cada um deles, 01 (um) representante que em conjunto com o fiscal do contrato será 
o responsável pela conferência dos serviços prestados; 
 
3.3 - Constatadas irregularidades no Termo de Fornecimento, o Contratante poderá: 
 

a. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou 
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
b. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a 
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

 
3.3.1 - A execução dos serviços deverá receber o emprego de materiais adequados e condizentes com a boa técnica, 
bem como ser executado em conformidade com as determinações das normas da ANVISA, ABNT e dispositivos 
previstos em Leis específicas, através de técnicos habilitados em contingente suficiente ao atendimento da demanda 
com a utilização de ferramentas e equipamentos apropriados, de acordo com as recomendações do fabricante, de 
modo a garantir a conservação da vida útil dos equipamentos e o seu perfeito funcionamento; 
 
3.4. Os técnicos deverão se apresentar sempre uniformizados, devendo ostentar de forma bem visível, o crachá da 
empresa; 
 
3.4.1.  A execução periódica dos serviços consiste de: inspeção, lubrificação, limpeza geral, verificação das 
condições técnicas dos equipamentos e térmicas dos ambientes, monitoração das partes sujeitas a maiores 
desgastes, ajustes ou substituição de componentes em períodos predeterminados, exame dos componentes antes 
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do término de suas respectivas garantias, testar e manter as instalações elétricas dos equipamentos, constatação e 
correção de falhas, reparos e substituição de peças visando manter os equipamentos em perfeito estado de 
funcionamento. 
 
3.4.2. A Contratada deverá emitir relatórios técnicos circunstanciado, mencionando a situação dos 
equipamentos, as ocorrências verificadas no ato da visita técnica, assim como as providências adotadas na execução 
dos serviços, contendo inclusive, a relação das peças substituídas, as quais deverão ser obrigatoriamente originais e, 
a rotina de trabalho empregado (manutenção preventiva ou corretiva), devendo o relatório ser assinado pelo 
Responsável Técnico dos Serviços e, entregue juntamente com a apresentação da Nota Fiscal de Serviços. 
 
3.5. Os serviços serão executados sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço global, no 
horário de 07h30min as 11h00min e das 13h30 as 17h00min de 2ª a 6ª feira, ou, alternativamente, em horários e 
dias previamente acordados conforme conveniência do Contratante e, caráter eventual quando surgirem ocorrências 
de defeitos nos equipamentos, observando as condições deste Termo, as normas técnicas e as recomendações do 
fabricante. 
 
3.6. A Contratada se responsabilizará pelo fornecimento, sem ônus para a Prefeitura de São Félix do Araguaia - MT, 
de todo o material de consumo instrumental, equipamentos de proteção – EPI’s, ferramentas e demais aparelhagens 
necessárias para a execução dos serviços. 
 
3.7. A Contratada deverá disponibilizar arquivo contendo ficha individual para cada equipamento atendido por este 
Termo, contendo, no mínimo, as seguintes informações: 
 
• modelo, capacidade de refrigeração e fabricante (marca); 
• número de patrimônio e número de série; 
• localização; 
• a data das manutenções preventivas e corretivas solicitadas, listando peças substituídas, regulagens e ajustes 
efetuados; 
• identificação do funcionário responsável pela manutenção; 
• informações sobre a garantia dos serviços e peças substituídas. 
 
3.8. No caso de necessidade de instalação de novos equipamentos ou, de reinstalação em local diferente do que 
hoje se encontram instalados, as substituições/complementações de peças, serão executadas pela Contratada, 
mediante autorização expressa do Contratante, precedida de aprovação do orçamento e empenho prévio do valor 
correspondente. 
 
3.9. A Contratada deverá manter organizada, limpos e em bom estado de higiene o local onde estiverem executando 
os serviços de manutenção, especialmente as vias de circulação, passagens, coletando e removendo as sobras de 
materiais, entulhos e detritos em geral. 
 
4 -   DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
 
4.1. Consiste em procedimentos visando prevenir situações que possam gerar falhas, defeitos ou até mesmo à 
conservação da vida útil dos equipamentos, bem como recomendar ao Contratante eventuais providências para 
solução de problemas que possam estar e/ou vir a interferir no desempenho e eficiência dos mesmos.  
 
4.2. Deverá ser executado em obediência a um Plano ou Programa de Manutenção, baseado em rotinas e 
procedimentos periodicamente aplicados. 
 
4.2.1. A Manutenção Preventiva compreende, no mínimo, o desempenho dos seguintes procedimentos: 
 
• Limpeza geral do equipamento; 
• Verificação dos isolamentos das tubulações; 
• Eliminar focos de ferrugem; 
• Limpeza dos filtros de ar; 
• Verificação dos compressores; 
• Limpeza interna e externa dos evaporadores; 



 

 
ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT 
CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08 

SECRETARA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  

 
 

AVENIDA ARAGUAIA, Nº 248 – CENTRO – SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT - CEP: 78.670-000 

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

• Limpeza interna e externa dos condensadores; 
• Limpeza da serpentina dos evaporadores; 
• Ajuste dos termostatos; 
• Medição da vazão do ar; 
• Verificação e correção do alinhamento e fixação das polias dos ventiladores e motores; 
• Medição de amperagem e voltagem dos motores e ventiladores; 
• Verificação dos quadros elétricos, referente ao super aquecimento e aperto dos terminais reparando 
irregularidades; 
• Medir, completar e repor a carga de gás refrigerante, bem como corrigir vazamento na tubulação frigorígena de 
modo a garantir a carga térmica necessária ao perfeito rendimento dos equipamentos; 
• Manutenção mecânica, elétrica e eletrônica dos equipamentos; 
• Manutenção dos circuitos de força e comando elétrico dos equipamentos; 
• Manutenção de todas as peças e componentes periféricos inerentes ao perfeito funcionamento dos equipamentos; 
• Manutenção de todo o sistema de drenagem da água de condensação; 
• Leitura de todas as grandezas elétricas, mecânicas e de temperatura necessárias para caracterizar o bom ou mau 
funcionamento dos equipamentos; 
• A Manutenção Preventiva deverá ser executada, obrigatoriamente, em intervalos que não poderão ultrapassar 6 
(seis) meses, de acordo com um planejamento prévio, em caráter espontâneo e não em decorrência de atendimento 
a chamados ou reclamações. 
• Os serviços de manutenção preventiva deverão ocorrer independentemente de ter havido ou não manutenção 
corretiva no período.  
 
5    –   DA MANUTENÇÃO CORRETIVA 
 
5.1. Consiste no atendimento às solicitações do Contratante, quantas vezes forem necessárias, sem qualquer ônus 
adicional, sempre que houver paralisação do equipamento ou quando for detectada a necessidade de recuperação, 
substituição de peças ou para a correção de defeitos que venham prejudicar o perfeito funcionamento dos 
equipamentos. 
 
5.2. A Manutenção Corretiva compreende, no mínimo, o desempenho dos seguintes procedimentos: 
 
• correção de falhas e/ou defeitos detectados pelo fiscal do contrato; 
• correção de falhas e/ou defeitos constatados através de inspeções periódicas nos equipamentos e registrado em 
Planilha de Inspeção; 
• correção e falhas e/ou defeitos detectados pela Contratada por ocasião da execução de outros serviços e, 
• substituição de peças. 
 
5.3. A conclusão dos serviços ficará condicionada à sua extensão, não podendo ultrapassar o prazo máximo de 03 
(três) dias, salvo anuência por escrito do contratante. 
 
5.3.1. Os serviços que, por sua natureza técnica, não possam ser executados nas dependências das unidades 
escolares e dos prédios públicos desta secretaria, a Contratada deverá solicitar por escrito, autorização para remover 
o equipamento, partes dele ou peças, não acarretando nessa remoção qualquer ônus para a Contratante, assim 
como, não podendo ultrapassar o prazo estipulado no item anterior. 
 
5.3.2. A contratada deverá apresentar justificativa por escrito, sempre que o conserto dos equipamentos, partes ou 
peças removidas, exija prazo superior ao disposto neste Termo.  
 
6 – DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO  
 
6.1. A Contratada não será responsável pelo fornecimento das peças de reposição, originais. As despesas oriundas 
desta responsabilidade deverão ser apresentadas a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento para 
abertura de ordem de compra e proceder com o processo de pagamento.  
 
6.2. Constatada a necessidade de reposição de peças e que as não estejam cobertas pela garantia do fabricante dos 
equipamentos, deverá a Contratada apresentar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o 
atendimento técnico que lhe deu origem, um orçamento detalhado e quantificado por unidade, com clareza nas 
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especificações, de modo a permitir que a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento aferir a 
compatibilidade do custo através de pesquisa de preço junto a empresas do ramo pertinente;  
 
6.3. Será de responsabilidade da Contratada o fornecimento dos materiais de consumo necessários à execução dos 
serviços, tais como: de limpeza, lubrificação, graxas, estopas, soldas, produtos de pintura, nitrogênio, oxigênio, 
acetileno, gás, etc.  
 
7   -   DA GARANTIA DOS SERVIÇOS  
 
7.1. A garantia dos serviços executados será de 90 (noventa) dias, contados a partir do recebimento. 
 
8 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
a) Fornecer todos os instrumentos, ferramentas e mão-de-obra necessária à execução dos serviços contratados, sem 
nenhum ônus adicional a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento;  
b) Responsabilizar-se pelo bom comportamento se seus prepostos, podendo a Contratante solicitar a substituição de 
qualquer técnico cuja permanência seja, a critério da Contratante, considerada inadequada na área de trabalho;  
c) Executar os serviços contratados observando as normas adotadas pela Contratante, quando prévia e 
expressamente formalizada à Contratada;  
d) Zelar para que seus prepostos envolvidos na prestação dos serviços contratados se apresentem 
convenientemente trajados e devidamente identificados;  
e) Orientar o Contratante quanto ao melhor uso dos equipamentos;  
f) Manter técnicos habilitados em serviço;  
g) Ter responsabilidade técnica pelos serviços realizados;  
h) Responsabilizar-se pela estrita observância das normas de segurança interna, bem como atender ás normas e 
portarias sobre segurança e saúde no trabalho e providenciar os seguros exigidos em Lei, na condição de única 
responsável por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas físicas e jurídicas direta ou indiretamente 
envolvidas na execução dos serviços;  
i) Não subcontratar, sob nenhum pretexto ou hipótese, os serviços objeto do Contrato;  
j) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social e 
trabalhista em vigor, especialmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços objeto do contrato;  
l) Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir 
sobre o objeto do contrato;  
m) Executar os serviços conforme o estabelecido no Contrato e de acordo com as necessidades do Contratante, 
devendo ainda fiscalizar o nível de qualidade, visando manter a eficiência e eficácia dos serviços prestados;  
n) Executar os serviços com equipamentos e vestuário apropriados, respeitando as normas referentes à segurança e 
acidente do trabalho;  
o) Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, conforme previsto neste Termo, sem 
interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, greve, licença falta ao serviço e demissão de empregados.  
p) A demissão não terá em hipótese alguma, qualquer relação de emprego com a Contratante, sendo de exclusiva 
responsabilidade da Contratada as despesas com todos encargos e obrigações sociais, trabalhistas e fiscais;  
q) Apresentar sugestões que viabilizem a melhoria, expansão ou adequação do sistema e seus componentes, 
devendo o acatamento ser de responsabilidade da Contratante;  
r) Reparar, corrigir, remover ou substituir o material, no total ou em parte, objeto do Contrato, quando constatados 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do serviço;  
s) Apresentar relação dos empregados que prestarão serviços nas dependências da Contratante, mantendo-a 
atualizada, bem como indicar os nomes, endereços, números de telefones do (s) técnico (s) responsável (is) pelo 
atendimento;  
t) A Contratada deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da fiscalização, permitindo o 
acesso aos serviços em execução, bem como atendendo prontamente as solicitações que lhe forem efetuadas;  
u) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  
 
9 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
a) Fornecer à Contratada todas as informações relacionadas ao objeto deste Termo;  
b) Designar representante para exercer a fiscalização dos serviços contratados e atestá-los;  
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c) Notificar por escrito a Contratada, a respeito de qualquer irregularidade constatada na prestação dos serviços;  
d) Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o contrato; 
e) Não permitir o manuseio de equipamento para constatação de defeito no sistema de climatização, por pessoas 
que não sejam os técnicos da contratada.  
f) Efetuar o pagamento à empresa contratada, no máximo, em 30 (trinta) dias úteis após a certificação da execução 
dos serviços pelos diretores das unidades escolares ou responsáveis pelos prédios públicos desta municipalidade, de 
acordo com as condições de preço e pagamento estabelecidos neste Termo de Referência;  
 
10 - DA FISCALIZAÇÃO  
 
10.1. A execução dos serviços será acompanhada pelos diretores das unidades publicam municipais e escolares e ou 
responsável legal pelos prédios públicos desta municipalidade, que promoverá o acompanhamento e a fiscalização 
da sua execução e o seu prazo, recebendo e certificando a nota fiscal/fatura do serviço correspondente, ficando a 
contratada responsável por todo e qualquer dano causado ao patrimônio das unidades escolares e/ou prédios 
públicos desta municipalidade ou a terceiros, decorrente do não cumprimento das observações constantes neste 
Termo;  
 
10.2. O responsável pela fiscalização deverá observar na íntegra os procedimentos descritos nos §§ 1º e 2º do Art. 
67 da Lei nº 8.666/93 e alterações; Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente 
aos trabalhos, incluindo o Contrato, Projeto Básico e Rotina de Execução, Orçamentos, Cronogramas, 
Correspondências e Relatórios de Serviços;  
 
10.3. Obter da Contrata a garantia explícita dos serviços executados, assim como das peças substituídas de modo a 
verificar a sua efetiva utilização;  
 
10.3.1. Esclarecer das dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços em execução, bem 
como às interferências e interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades de outras empresas ou 
profissionais eventualmente contratados pelo Contratante;  
 
10.3.2. Paralisar e/ou solicitar a correção de qualquer serviço que não seja executado em conformidade com plano 
ou programa de manutenção, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato; 
 

- Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou 
inaplicáveis aos serviços;  
- Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade 
dos serviços objeto do contrato;  

 
10.3.4. Exercer rigoroso controle sobre a periodicidade de execução dos serviços, aprovando os eventuais ajustes 
que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos; Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços 
executados, bem como atestar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela Contratada;  
-Verificar e aprovar os relatórios de execução dos serviços, elaborados em conformidade com os requisitos 
estabelecidos neste Termo de Referência;  
 
10.3.5. Verificar e aprovar eventuais acréscimos de serviços necessários ao perfeito atendimento do objeto do 
Contrato; Solicitar a substituição de qualquer empregado da Contratada de embarace ou dificulte a ação da 
fiscalização ou cuja presença no local dos serviços seja considerada prejudicial ao andamento dos serviços;  
 
10.6. A atuação ou a eventual omissão da fiscalização durante a realização dos trabalhos não poderá ser invocada 
para eximir a Contratada da responsabilidade pela execução dos serviços;  
 
10.7. A comunicação entre a fiscalização e a Contratada será realizada através de correspondência oficial e 
anotações ou registros no Relatório de Serviços;  
 
10.8. O Relatório de Serviços será destinado ao registro de fatos e comunicações pertinentes à execução dos 
serviços, conclusão e aprovação, indicações sobre a necessidade de trabalho adicional, autorização para substituição 
de materiais e equipamentos, irregularidades e providencias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalização;  
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10.9. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus 
superiores em tempo hábil para a aprovação das medidas convenientes;  
 
11 - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  
 
11.1. Somente poderão ser considerados para efeito de recebimento e pagamento, os serviços solicitados por meio 
de ordem de compra e efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela fiscalização, respeitada a rigorosa 
correspondência com este Termo de Referência previamente aprovado pelo Contratante e ao instrumento 
contratual; -O recebimento dos serviços será baseado em relatórios periódicos elaborados pela Contratada, 
registrando os elementos necessários à discriminação e determinação dos serviços efetivamente executados; 
  
11.2. A discriminação dos serviços considerados no recebimento deverá respeitar rigorosamente o estipulado neste 
Termo de Referência, ao Contrato e aos critérios de pagamento;  
 
11.3. O Contratante deverá efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base no recebimento 
dos serviços aprovados pela fiscalização, obedecidas as condições estabelecidas no contrato;  
 
11.3.1. O Recebimento dos serviços executados pela Contratada será efetivado mediante uma inspeção realizada 
pela Fiscalização mediante a entrega do relatório de execução dos serviços previsto neste Termo de Referência;  
 
11.3.4. Nesta inspeção, a fiscalização deverá indicar as eventuais correções e complementações, caso existam, 
consideradas necessárias ao recebimento dos serviços;  
 
12 - PREÇOS ESTIMADOS DA CONTRATAÇÃO  
 
12.1. A contratação está estimada no valor de R$ 228.447,50 (Duzentos e Vinte e Oito Mil, Quatrocentos e Quarenta 
e Sete Reais e Cinquenta Centavos). 
 
12.2. As quantidades acima representam apenas estimativas efetuadas pelo município, o qual não está obrigada a 
consumir as referidas quantidades, podendo demandar quantidades menores, sem que a licitante vencedora 
detentora do contrato possa pleitear qualquer custo. 
 
13 – DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
13.1. A documentação relativa à Qualificação Técnica consistirá na apresentação dos seguintes documentos: 
 
a) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, para as quais tenha fornecido bens com características semelhantes às do 
objeto desta licitação, capazes de aferir efetivamente a capacidade técnica do licitante. 
b) Se o atestado de capacidade for fornecido por empresa privada, o mesmo deverá ter 
assinatura reconhecida em cartório. 
c) Empresa deverá comprovar, também, que possui técnicos em refrigeração para execução de 
serviços de características semelhantes ao do objeto do certame. 
 
14 - DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
14.1. As rotinas, especificações, localizações e quantitativos constantes deste projeto, são apenas referencia de 
serviços a serem verificados de uma forma geral. Indispensavelmente deve ser executado por profissionais 
habilitados.  
 
14.2. Em alguns modelos ou marcas, a verificação ou outro serviço preventivo pode diferir da descrição e 
periodicidade aqui especificadas.  
 
14.3. Assim, este termo jamais é exaustivo, havendo sempre a possibilidade de exceções, que justificadas, serão 
prontamente acatadas.  
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14.3.1. A contratação vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser 
prorrogada nos termos do art. 57, da Lei n. 8.666/93, por até 60 meses. 
 
14.3.1.2. A Ata de Registro de Preços a ser firmada será de 12 meses. 

 
15. Condições de pagamento 

 
15.1. O pagamento será efetuado mensalmente após a aferição da prestação dos serviços e mediante apresentação 
da nota fiscal de serviços executados, em até 30 (trinta) dias após a apresentação da nota fiscais. 

 
15.2. Das formas de atendimentos 

 
15.2.1. Os trabalhos a serem desenvolvidos pelas empresas contratadas só será efetuado o pagamento após a 
emissão de relatórios dos serviços executados ao Fiscal de Contrato designado pela Prefeitura Municipal de São Félix 
do Araguaia - MT. 
 

SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT em 12 de abril de 2022 
 

 

EDMUNDO SOUSA BRITO 
Assessor Administrativo. 

PORT. Nº 063/2021. 
 

LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CLIMATIZADOR DE 
AR. 

 
 
QTE DESCRIÇÃO SECRETARIA R.P LOCALIZAÇÃO 
01 AR CONDICIONADO PHILCO 18.000 BTUS GABINETE DA PREFEITA 014449 GABINETE DA 

PREFEITA 
02 AR CONDICIONADO ELGIN 24.000 BTUS GABINETE DA PREFEITA 014458 GABINETE DA 

PREFEITA 
01 AR CONDICIONADO AGRATTO 18.000 BTUS GABINETE DA PREFEITA  014479 GABINETE DA 

PREFEITA 
     
 ADMINISTRAÇÃO    
01 AR CONDICIONADO PHILCO 18.000 BTUS SEC ADMINISTRAÇÃO 014445 WEMES LEITE 
01 AR CONDICIONADO ELGIN 12.000 BTUS SEC ADMINISTRAÇÃO 014438 EDMUNDO BRITO 
     
 FROTAS    
01 AR CONDICIONADO LG 9000 BTUS SEC ADMINISTRAÇÃO 013620 FROTAS 
     
 JURIDICO    
01 AR CONDICIONADO PHILCO 18.000 BTUS GABINETE DA PREFEITA 014447 SETOR JURIDICO 
01 AR CONDICIONADO ELECTROLUX  12.OOO BTUS GABINETE DA PREFEITA 012619 SETOR JURIDICO 
     
 CONTABILIDADE    
01 AR CONDICIONADO PHILCO 18.000 BTUS GABINETE DA PREFEITA 014448 CONTABILIDADE 
01 AR CONDICIONADO ELGIN 12.000 BTUS GABINETE DA PREFEITA 014481 CONTABILIDADE 
     
 COMPRAS    
01 AR CONDICIONADO PHILCO 18.000 BTUS ADMINISTRAÇÃO 014748 COMPRAS 
     
 SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL    
01 AR CONDICIONADO ELETROLUX 12.000 BTUS GABINETE ASSISTENCIA 013700 AÇÃO SOCIAL 
01 AR CONDICIONADO CONSUL 12.000 BTUS GABINETE ASSISTENCIA 013403 AÇÃO SOCIAL 
01 AR CONDICIONADO ELETROLUX 9.000 BTUS SALA DOS CONSELHOS 013908 AÇÃO SOCIAL 
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 AGRICULTURA    
01 AR CONDICIONADO ELGIN 9.000 BTUS AGRICULTURA 013669 AGRICULTURA.  
01 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS AGRICULTURA 014631 AGRICULTURA 
01 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS AGRICULTURA 014632 AGRICULTURA 
     
 RECURSOS HUMANOS    
01  AR ELETROLUX 12.000 BTUS ADMINISTRAÇÃO 013705 RECURSOS 

HUMANOS 
01 AR SANSUMG 12.000 BTUS ADMINISTRAÇÃO 012291 RECURSOS 

HUMANOS 
01 AR SANSUMG 9.000 BTUS ADMINISTRAÇÃO 012290 RECURSOS 

HUMANOS  
     
 TESOURARIA    
01 AR CONDICIONADO ELETROLUX  12.000 BTUS ADMINISTRAÇÃO 014107 TESOURARIA 
01 AR CONDICIONADO ELETROLUX 9.000 BTUS ADMINISTRAÇÃO 013864 TESOURARIA 
     
 TRIBUTOS    
01  AR CONDICIONADO SANSUMG 24.000 BTUS GABINETE DA PREFEITA 012431 TRIBUTOS 
01 AR CONDICIONADO SANSUMG 24.000 BTUS GABINETE DA PREFEITA 012432 TRIBUTOS 
01 AR CONDICIONADO COMFEE 12.000 BTUS GABINETE DA PREFEITA 014405 TRIBUTOS 
     
 SETOR DE TECNOLOGIA    
01 AR CONDICIONADO YORK 9.000 BTUS ADMINISTRAÇÃO 09588 TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 
01 AR COMFE 12.000 BTUS ADMINISTRAÇÃO 014776 TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 
01 AR COMFE 12.000 BTUS ADMINISTRAÇÃO 013918 TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 
     
 CONTROLADOR INTERNO/EURIMAR    
01 AR CONDICIONADO ELGIN 12.000 BTUS ADMINISTRAÇÃO 014291 CONTROLE 

INTERNO/EURIMAR 
     
 ADMNISTRAÇÃO    
01  AR CONDICIONADO PHILCO 12.000 BTUS ADMINISTRAÇÃO 012493 LICITAÇÃO 
01 AR CONDICIONADO LG 9.000 BTUS ADMINISTRAÇÃO 012040 LICITAÇÃO 
01 AR CONDICIONADO SANSUMG 9.000 BTUS ADMINISTRAÇÃO 013619 LICITAÇÃO 
01 AR CONDICIONADO SANSUMG 9.000 ADMINSTRAÇÃO 014891 LICITAÇÃO 
     
 COMUNICAÇÃO    
01 AR CONDICIONADO ELETROLUX  X.000 BTUS ADMINISTRAÇÃO 012619 SETOR DE 

COMUNICAÇÃO 
     
 DEPARTAMENTO DE TURISMO    
01 01 AR CONDICIONADO 9.000 BTUS TURISMO 013693 TURISMO 
     
 CONVÊNIOS    
01 AR CONDICIONADO SANSUMG 9.000 BTUS SEC ADMINISTRAÇÃO 013907 CONVÊNIOS 
01 AR CONDICIONADO SANSUMG 9.000 BTUS SEC ADMINISTRAÇÃO 013865 CONVÊNIOS 
 PROTOCOLO    
01 AR CONDICIONADO ELGIN 18.000 BTUS SEC ADMINISTRAÇÃO 014466 PROTOCOLO/VALÉRI

A 
01 AR CONDICIONADO ELETROLUX 9.000 BTUS SEC. ADMINISTRAÇÃO 013842 PROTOCOLO/CONCE

IÇÃO 
     
 CONTROLE INTERNO    
01 ARCONDICIONADO 12.000 BTUS LG SEC. ADMINISTRAÇÃO 013702 CONTROLE 

INTERNO/MARCELIN
O 
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 ARQUIVO GERAL DA CONTABILIDADE    
01 AR CONDICIONADO 7.000 BTUS (YORK) SEC. ADMINISTRAÇÃO 009589 ARQUIVO 

GERAL/ÉDNA 
     
 DEPARTAMENTO DE TERRAS    
01  AR SANSUNG 24.000 BTUS SEC. ADMINISTRAÇÃO  012434  
     
 RECEPÇÃO    
01 AR CONDICIONADO 18.000 BTUS 

(CONSUL) 
SEC. ADMINISTRAÇÃO 014769 RECEPÇÃO 

     
 EXT. OSVALDO BORGES (PONTINOPOLIS)    
01 AR CONDICIONADO 24.000 BTUS SANSUNG SEC. EDUCAÇAO 013985  
     
 BANDA MUNICIPAL    
01 AR CONDICIONADO 7.500 BTUS SPRINGER SEC EDUCAÇAO 006836 SEC. EDUCAÇAO 
    SEC. EDUCAÇAO 
 ERMPG NOVA SUIA    
01 AR CONDICIONADO 9.000 BTUS AGRATO SEC. EDUCAÇAO 014267 SEC. EDUCAÇAO 
01 AR CONDICIONADO 9.000 BTUS AGRATO SEC. EDUCAÇAO 014268 SEC. EDUCAÇAO 
     
01 DAE 

AR CONDICIONADO 9.000 BTUS COMFEE FRIO 
SEC ADMINISTRAÇAO 0114150 DAE 

     
01 GARAGEM 

AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ELETROLUX 
SEC OBRAS 013701 SEC OBRAS 

     
 MUSEU    
01 AR CONDICIONADO 30.000 BTUS ELETROLUX SEC CULTURA 009322 MUSEU 
     
 ERMPG VILA SÃO SEBASTIAO    
01 AR CONDICIONADO 22.000 BTUS ELGIN SEC. EDUCAÇAO 013954 SEC. EDUCAÇAO 
01 AR CONDICIONADO 22.000 BTUS ELGIN SEC. EDUCAÇAO 013954 SEC. EDUCAÇAO 
01 AR CONDICIONADO 22.000 BTUS ELGIN SEC. EDUCAÇAO 013954 SEC. EDUCAÇAO 
01 AR CONDICIONADO 22.000 BTUS ELGIN SEC. EDUCAÇAO 013954 SEC. EDUCAÇAO 
01 CLIMATIZADOR DE AR EVAPORATIVO P/7000 

POLO CLIMA 
SEC. EDUCAÇAO 012390 SEC. EDUCAÇAO 

01 CLIMATIZADOR DE AR EVAPORATIVO P/7000 
POLO CLIMA 

SEC. EDUCAÇAO 012392 SEC. EDUCAÇAO 

01 CLIMATIZADOR DE AR EVAPORATIVO P/7000 
POLO CLIMA 

SEC. EDUCAÇAO 012394 SEC. EDUCAÇAO 

     
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO    
01 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SANSUNG SEC. EDUCAÇAO 012276 SEC. EDUCAÇAO 
01 AR CONDICIONADO 18.000 BTUS SANSUNG SEC. EDUCAÇAO 012277 SEC. EDUCAÇAO 
01 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ELETROLUX SEC. EDUCAÇAO 012620 SEC. EDUCAÇAO 
01 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ELETROLUX SEC. EDUCAÇAO 012623 SEC. EDUCAÇAO 
01 AR CONDICIONADO 18.000 BTUS HIGHT WALL SEC. EDUCAÇAO 013018 SEC. EDUCAÇAO 
01 AR CONDICIONADO  18.000 BTUS HIGHT WALL SEC. EDUCAÇAO 013019 SEC. EDUCAÇAO 
01 AR CONDICIONADO 18.000 BTUS HIGHT WALL SEC. EDUCAÇAO 013020 SEC. EDUCAÇAO 
01 AR CONDICIONADO 18.000 BTUS HIGHT WALL SEC. EDUCAÇAO 013021 SEC. EDUCAÇAO 
01 AR CONDICIONADO 18.000 BTUS HIGHT WALL SEC. EDUCAÇAO 013022 SEC. EDUCAÇAO 
01 AR CONDICIONADO 18.000 BTUS HIGHT WALL SEC. EDUCAÇAO 013031 SEC. EDUCAÇAO 
01 AR CONDICIONADO 18.000 BTUS HIGHT WALL SEC. EDUCAÇAO 013032 SEC. EDUCAÇAO 
01 AR CONDICIONADO 18.000 BTUS FRIO ECOPLUS SEC. EDUCAÇAO 013660 SEC. EDUCAÇAO 
01 CLIMATIZADOR DE AR EVAPORATIVO P/7000 

MAX CLIMA 
SEC. EDUCAÇAO 011386 SEC. EDUCAÇAO 

01 CLIMATIZADOR DE AR EVAPORATIVO P/7000 
MAX CLIMA 

SEC. EDUCAÇAO 011387 SEC. EDUCAÇAO 

01 CLIMATIZADOR DE AR EVAPORATIVO P/7000 SEC. EDUCAÇAO 011388 SEC. EDUCAÇAO 
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MAX CLIMA 
     
 PRE ESCOLA - CRECHE    
01 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ELETROLUX SEC. EDUCAÇAO 012631 SEC. EDUCAÇAO 
01 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ELETROLUX  SEC. EDUCAÇAO 012633 SEC. EDUCAÇAO 
01 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ELETROLUX SEC. EDUCAÇAO 012634 SEC. EDUCAÇAO 
01 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ELETROLUX SEC. EDUCAÇAO 012635 SEC. EDUCAÇAO 
01 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ELETROLUX SEC. EDUCAÇAO 012636 SEC. EDUCAÇAO 
01 AR CONDICIONADO  12.000 BTUS ELETROLUX SEC. EDUCAÇAO 013844 SEC. EDUCAÇAO 
01 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ELETROLUX SEC. EDUCAÇAO 013845 SEC. EDUCAÇAO 
     
 CRECHES DONA TUNICA E DONA ELZA    
01 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ELETROLUX SEC. EDUCAÇAO 012622 SEC. EDUCAÇAO 
01 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ELETROLUX  SEC. EDUCAÇAO 012624 SEC. EDUCAÇAO 
01 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ELETROLUX SEC. EDUCAÇAO 012625 SEC. EDUCAÇAO 
01 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ELETROLUX SEC. EDUCAÇAO 012626 SEC. EDUCAÇAO 
01 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ELETROLUX SEC. EDUCAÇAO 012627 SEC. EDUCAÇAO 
01 AR CONDICIONADO  12.000 BTUS ELETROLUX SEC. EDUCAÇAO 012628 SEC. EDUCAÇAO 
01 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ELETROLUX SEC. EDUCAÇAO 012632 SEC. EDUCAÇAO 
01 AR CONDICIONADO  18.000 BTUS HIGHT WALL SEC. EDUCAÇAO 013023 SEC. EDUCAÇAO 
01 AR CONDICIONADO 18.000 BTUS HIGHT WALL SEC. EDUCAÇAO 013024 SEC. EDUCAÇAO 
01 AR CONDICIONADO 18.000 BTUS HIGHT WALL SEC. EDUCAÇAO 013025 SEC. EDUCAÇAO 
01 AR CONDICIONADO 22.000 BTUS HIGHT WALL SEC. EDUCAÇAO 013958 SEC. EDUCAÇAO 
     
 ERMPG ALBERTO NUNES DA SILVEIRA    
01 CLIMATIZADOR DE AR EVAPORATIVO P/7000 

POLO CLIMA 
SEC. EDUCAÇAO 012383 SEC. EDUCAÇAO 

01 CLIMATIZADOR DE AR EVAPORATIVO P/7000 
POLO CLIMA 

SEC. EDUCAÇAO 012389 SEC. EDUCAÇAO 

01 CLIMATIZADOR DE AR EVAPORATIVO P/7000 
POLO CLIMA 

SEC. EDUCAÇAO 012391 SEC. EDUCAÇAO 

01 EVAPORIZADOR  18.000 BTUS ELGIN POWER 
FRIO 

SEC. EDUCAÇAO 014506 SEC. EDUCAÇAO 

01 EVAPORIZADOR  12.000 BTUS  SEC. EDUCAÇAO 014508 SEC. EDUCAÇAO 
01 AR CONDICIONADO  18.000 BTUS HIGHT WALL SEC. EDUCAÇAO 013026 SEC. EDUCAÇAO 
01 AR CONDICIONADO  18.000 BTUS HIGHT WALL SEC. EDUCAÇAO 013027 SEC. EDUCAÇAO 
01 AR CONDICIONADO  18.000 BTUS HIGHT WALL SEC. EDUCAÇAO 013028 SEC. EDUCAÇAO 
01 AR CONDICIONADO  18.000 BTUS HIGHT WALL SEC. EDUCAÇAO 013029 SEC. EDUCAÇAO 
01 AR CONDICIONADO  18.000 BTUS HIGHT WALL SEC. EDUCAÇAO 013030 SEC. EDUCAÇAO 
01 AR CONDICIONADO  18.000 BTUS ELGIN POWER 

FRIO 
SEC. EDUCAÇAO 014507 SEC. EDUCAÇAO 

01 AR CONDICIONADO  18.000 BTUS ELGIN POWER 
FRIO 

SEC. EDUCAÇAO 014517 SEC. EDUCAÇAO 

01 AR CONDICIONADO  18.000 BTUS ELGIN POWER 
FRIO 

SEC. EDUCAÇAO 014518 SEC. EDUCAÇAO 

01 AR CONDICIONADO  18.000 BTUS ELGIN POWER 
FRIO 

SEC. EDUCAÇAO 014519 SEC. EDUCAÇAO 

01 AR CONDICIONADO  12.000 BTUS  SEC. EDUCAÇAO 014509 SEC. EDUCAÇAO 
01 AR CONDICIONADO  22.000 BTUS  SEC. EDUCAÇAO 014512 SEC. EDUCAÇAO 
01 AR CONDICIONADO  22.000 BTUS  SEC. EDUCAÇAO 014513 SEC. EDUCAÇAO 
01 AR CONDICIONADO  22.000 BTUS ELGIN SEC. EDUCAÇAO 013953 SEC. EDUCAÇAO 
01 AR CONDICIONADO  09.000 BTUS SANSUNG SEC. EDUCAÇAO 013618 SEC. EDUCAÇAO 
     
 SECRETARIA DE SAUDE    
01 AR CONDICIONADO 7.000 BTUS LG SECRETARIA DE SAUDE 010003 SEC. SAUDE 
01 AR CONDICIONADO 7.000 BTUS LG SECRETARIA DE SAUDE 010004 SEC. SAUDE 
01 AR CONDICIONADO 7.500 BTUS LG SECRETARIA DE SAUDE 012157 SEC. SAUDE 
01 AR CONDICIONADO 7.500 BTUS LG SECRETARIA DE SAUDE 012158 SEC. SAUDE 
01 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS PHILCO SECRETARIA DE SAUDE 014012 SEC. SAUDE 
01 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS PHILCO SECRETARIA DE SAUDE 014013 SEC. SAUDE 
01 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS PHILCO SECRETARIA DE SAUDE 014016 SEC. SAUDE 
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01 AR CONDICIONADO 18.000 BTUS ELGIN SECRETARIA DE SAUDE 014713 SEC. SAUDE 
      

SALA DE ODONTOLOGIA PSF I    
01 AR CONDICIONADO 09.000 BTUS LG SECRETARIA DE SAUDE  SEC. SAUDE 
   012365  
 SALA DOS MEDICOS PSF II    
01 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SANSUNG SECRETARIA DE SAUDE 012827 SEC. SAUDE 
     
 SALA DOS ENFERMEIROS PSF II    
01 AR CONDICIONADO 7.500 BTUS ELETROLUX SECRETARIA DE SAUDE 012166 SEC. SAUDE 
     
 SALA DE VACINAÇAO PSF II    
 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS LG SECRETARIA DE SAUDE 012287 SEC. SAUDE 
     
 PSF III EM FRENTE AO GINASIO DE 

ESPORTES 
   

01 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS KOMECO SECRETARIA DE SAUDE 012856 SEC. SAUDE 
01 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS KOMECO SECRETARIA DE SAUDE 012857 SEC. SAUDE 
01 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS KOMECO SECRETARIA DE SAUDE 012858 SEC. SAUDE 
01 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS KOMECO SECRETARIA DE SAUDE 012859 SEC. SAUDE 
01 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS KOMECO SECRETARIA DE SAUDE 012860 SEC. SAUDE 
    SEC. SAUDE 
 SALA DE VACINAÇAO PSF III EM FRENTE 

AO GINANSIO 
  

 

01 AR CONDICIONADO 7.000 BTUS ELETROLUX SECRETARIA DE SAUDE 010845 SEC. SAUDE 
     
 SALA DE ODONTOLOGIA   

 

01 AR CONDICIONADO 7.000 BTUS ELETROLUX SECRETARIA DE SAUDE 012826 SEC. SAUDE 
     
 PSF I VILA SANTO ANTONIO   

 

01 AR CONDICIONADO 7.000 BTUS  LG SECRETARIA DE SAUDE 012155 SEC. SAUDE 
01 AR CONDICIONADO 7.500 BTUS LG SECRETARIA DE SAUDE 012161 SEC. SAUDE 
01 AR CONDICIONADO 7.500 BTUS LG SECRETARIA DE SAUDE 012162 SEC. SAUDE 
01 AR CONDICIONADO 9.000 BTUS LG SECRETARIA DE SAUDE 012371 SEC. SAUDE 
01 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS KOMECO SECRETARIA DE SAUDE 012861 SEC. SAUDE 
01 AR CONDICIONADO  12.000 BTUS KOMECO SECRETARIA DE SAUDE 012862 SEC. SAUDE 
01 AR CONDICIONADO 18.000 BTUS KOMECO SECRETARIA DE SAUDE 012867 SEC. SAUDE 
01 AR CONDICIONADO  12.000 BTUS AGRATTO SECRETARIA DE SAUDE 014736 SEC. SAUDE 
01 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ELGIN SECRETARIA DE SAUDE 014505 SEC. SAUDE 
     
 CAPS SEC SAUDE    
01 AR CONDICIONADO  X.000 BTUS  SECRETARIA DE SAUDE 012135 SEC. SAUDE 
01 AR CONDICIONADO X.000 BTUS  SECRETARIA DE SAUDE 012136 SEC. SAUDE 
01 AR CONDICIONADO  12.000 BTUS PHILCO SECRETARIA DE SAUDE 014651 SEC. SAUDE 
01 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS CONFEE SECRETARIA DE SAUDE 014652 SEC. SAUDE 
     
 CENTRO DE REABILITAÇAO    
01 AR CONDICIONADO  9.000 BTUS LG SECRETARIA DE SAUDE 012363 SEC. SAUDE 
01 AR CONDICIONADO 9.000 BTUS LG SECRETARIA DE SAUDE 012364 SEC. SAUDE 
01 AR CONDICIONADO  18.000 BTUS SHEFFER SECRETARIA DE SAUDE 014624 SEC. SAUDE 
     
 CENTRO DE DIAGNOSTICO    
01 AR CONDICIONADO  10.000 BTUS CONSUL SECRETARIA DE SAUDE 003927 SEC. SAUDE 
01 AR CONDICIONADO 7.500 BTUS SPINGER SECRETARIA DE SAUDE 004952 SEC. SAUDE 
01 AR CONDICIONADO 7.500.000 BTUS  LG SECRETARIA DE SAUDE 012163 SEC. SAUDE 
01 AR CONDICIONADO 7.500 BTUS LG SECRETARIA DE SAUDE 012164 SEC. SAUDE 
01 AR CONDICIONADO 7.500 BTUS LG SECRETARIA DE SAUDE 012165 SEC. SAUDE 
01 AR CONDICIONADO 9.000 BTUS LG SECRETARIA DE SAUDE 013690 SEC. SAUDE 
     
 CENTRO DE DIAGNOSTICO - PSCOLOGIA    
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01 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ELGIN SECRETARIA DE SAUDE 013697 SEC. SAUDE 
 
 
AR CONDICIONADO DE  7.000 BTUS (07) 
AR CONDICIONADO DE  7.500 BTUS (11) 
AR CONDICIONADO DE  9.000 BTUS (25) 
AR CONDICIONADO DE  10.000 BTUS  (1) 
AR CONDICIONADO DE  12.000 BTUS (53) 
AR CONDICIONADO DE  18.000 BTUS (34) 
AR CONDICIONADO DE  22.000 BTUS (09) 
AR CONDICIONADO DE  24.000 BTUS (06) 
AR CONDICIONADO DE  30.000 BTUS (02) 
CLIMATIZADOR DE AR EVAPORATIVO P/7000 (09) 
  

 
 

São Félix do Araguaia – MT 12 de abril de 2022. 
 
 

 
 

EDMUNDO SOUSA BRITO 
Assessor Administrativo. 

PORT. Nº 063/2022. 
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS  

                                  (papel timbrado da empresa) 
 

1. Razão Social da Empresa: ................................... 
2. CNPJ Nº: .................................... 
3. Endereço Completo: ........................................ 
4.Validade da Proposta: .......dias (no mínimo 60 (sessenta)dias) 
5.Prazo de Pagamento: em até 30 (TRINTA)dias 
6. Banco: ................... Agência: .................. Conta Corrente: 
.................................... 
7.Email:............................ 
 
Apresentamos nossa Proposta para fornecimento do objeto do PREGAO PRESENCIAL Nº 
013/2022,acatando todas as estipulações consignadas no Edital,conforme demonstrativo 
de preços a seguir: 

  
ITEM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANT. UNIDADE VALOR 

UNIT R$ 
VALOR TOTAL 

 TOTAL R$ 
      
      
 
 
Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o 
cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos todas as condições 
doEdital. 
 
Declaramos ainda para os devidos fins que estão inclusas no valor cotado todas as 
despesas necessárias para a perfeita execução do objeto, tais como, fretes, carga, 
descarga e todos os tributos e encargos fiscais, sociais,trabalhistas, 
previdenciários ecomerciais. 
 
 

Data: ......../ ........./ ......... 
 

Nome e Assinatura do Representante da Empresa 
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ANEXO II-A 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
– MODELO 

DA PROPOSTA DE PREÇOS DO SISTEMA FIORILLI PROPOSTA PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022 
 
 

OBS: O MODELO ACIMA SOMENTE É ILUSTRATIVO DO SISTEMA 
 

FIORLLI COTAÇÃO PROPOSTA - SERÃO NO TOTAL DE 28 (vinte e oito) ITENS DE ACORDO COM O 
TERMO DE REFERENCIA – ANEXO I 
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÕES 

(papel timbrado da empresa) 
 

 
Ref>PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2022. 
 
 
 
A Empresa ______________, inscrita no CNPJ nº.___________, localizada à __________, 
por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)________________, portador(a) a 
Cédula de Identidade nº_________________ e do CPF nº._______________________, declara 
para os devidos fins que: 
 
 
 INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES: em conformidade com o art. 32, parágrafo 2º 
da Lei n.º 8.666/93, não existem fatos supervenientes ao seu credenciamento na 
Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaiaque sejam impeditivos de sua habilitação 
para este certame: 
 
 SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO: em atendimento ao previsto no 
inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal e inciso V, artigo, 27 da Lei 
8666/93 e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Federal nº. 9.854/99 que 
não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados com menos de 18 (dezoito) anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores de 16 (dezesseis) anos, em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz e em nenhuma hipótese, menores de 14 
(quatorze) anos. 
 
Obs.: Se o licitante possuir menores de 16 (dezesseis) anos na condição de aprendiz 
deverá declarar expressamente. 
 
1. DE CIÊNCIA: Estamos de pleno acordo e concordamos expressamente com todas as 
condições especificadas no EDITAL E ANEXOS DO PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2022, relativo 
a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, tomamos conhecimento de todas 
as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações, objeto desta 
licitação, bem como aceitamos na integra todas as condições deste edital, ressalvado 
o nosso direito recursal e que garantimos a entrega dos produtos no(s) prazo(s) e 
quantidades estabelecidos na licitação. 
 

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente. 
 
 

Data: ......../ ........./ ......... 
 

Nome e Assinatura do Representante da Empresa 
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ANEXO IV – MODELO DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 

AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
(papel timbrado da empresa) 

 
 
 
Ref>PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2022. 
 
 
 
 
A Empresa ______________, inscrita no CNPJ nº.___________, localizada à __________, 
por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)________________, portador(a) a 
Cédula de Identidade nº_________________ e do CPF nº._____________, em conformidade 
com a Lei n.º 10.520/02 e art. 299 do Código Penal Brasileiro, declaramos sob as 
penas da lei, que: 
 
1. Cumprimos com todos os requisitos de habilitação para este certame. 
 
2. A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira 
independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato 
desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa. 
 
 

 
Data: ......../ ........./ ......... 

 
Nome e Assinatura do Representante da Empresa 
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ANEXO V – MODELO DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 

AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
(papel timbrado da empresa) 

 
 
 
 
Ref>PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2022. 
 
 
 
LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 - ART. 43 c/ ALTERAÇÕES PELA LEI COMPLEMENTAR 147/2014 
 
 
 
A Empresa ______________, inscrita no CNPJ nº.___________, localizada à __________, 
por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)________________, portador(a) a 
Cédula de Identidade nº_________________ e do CPF nº._____________declara, em 
conformidade com a Lei n.º 10.520/02, que cumpre todos os requisitos de habilitação 
para este certame licitatório, exceto os documentos de regularidade fiscal com as 
restrições a seguir: 
 
__________________________________validade_________________ 
__________________________________validade_________________ 
__________________________________validade_________________ 
 
 

 
Data: ......../ ........./ ......... 

 
Nome e Assinatura do Representante da Empresa 

 
 
 
Apenas para: MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE com alguma restrição na 
comprovação da regularidade fiscal 
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ANEXO VI – MODELO 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 
(papel timbrado da empresa) 

 
 
 
 
 
Ref>PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2022. 
 
 
 
A Empresa ______________, inscrita no CNPJ nº.___________, localizada à __________, 
por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)________________, portador(a) a 
Cédula de Identidade nº_________________ e do CPF nº._____________,nomeia e constitui 
seu bastante procurador o(a) Sr(a) _________, portador(a) da cédula de identidade RG 
nº __________, expedida pela _________ e do CPF nº ________, para os fins previstos 
no Edital deste Pregão Presencial, podendo formular proposta,apresentar lances 
verbais, bem como interpor recursose/ou deles desistir, negociar e efetuar as 
providências necessárias para que a outorgante mantenha-se satisfatoriamente neste 
procedimento, renunciar direitos e praticar todos osatos inerentes a este certame. 

 
 

Data: ......../ ........./ ......... 
 

Nome e Assinatura do Representante da Empresa 
 
 

 
 
 

(assinatura com firma reconhecida em cartório) 
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ANEXO VII – MODELO DECLARAÇÃO PARA MICRO EMPRESA 
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
(papel timbrado da empresa) 

 
 
Ref>PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2022. 
 
 
 
A Empresa _________________, comsede na _______________(endereço 
completo),constituída na Junta Comercial em_____ / _____/ ______, sob NIRE 
nº___________ e inscrita no CNPJ sob nº__________________, por intermédio de seu 
representante legal, o(a)Sr(a)_______________________, portador(a) da Cédula 
deIdentidade nº_________________ e do CPF nº _________________________, declara 
paraos devidos fins, sob pena das sanções administrativas e penais cabíveis, que o 
valor da receita bruta anual da empresa não excedeu, no ano anterior, ao limite 
fixado no inciso I do art. 3° daLei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, 
que está apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42º ao 49º 
da referida Lei e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão 
relacionadas 4º do art. 3º da Lei Complementar nº123/06 e se enquadra na condição de: 
 
(   )  Microempresa (ME); 

(   )  Empresa de Pequeno Porte (EPP); 

(   )  Outras. 

 
Data: ......../ ........./ ......... 
 
Nome e Assinatura do Representante da Empresa 
 
Nome, assinatura e nº do CRc do Contador 
 
 
 
OBS: 
1) Assinalar com um “X” a condição da empresa. 
 
2) Deverá ser apresentada juntamente com esta Declaração, Certidão Simplificada 
emitida pela Junta Comercial do respectivo Estado ou documento substitutivo idôneo 
emitido por entidade/órgão público idôneo capaz de comprovar de que está enquadrada 
como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 
 
3) Esta declaração, assim como a Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial 
ou documento substitutivo, deverão ser entregues ao pregoeiro e Equipe de Apoio, 
durante o credenciamento, exigidos nesta licitação, pelas empresas que pretenderem se 
beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei 
Complementar nº 123/2006. 
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ANEXO VIII– MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA 
(papel timbrado da empresa) 

 
 
 
A Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia 
Att: Pregoeiro XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Ref>PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2022. 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossa Senhoria nossa proposta de preços 
ajustada, conforme lances oferecidos no certame em epígrafe, para fornecimento dos 
seguintesprodutos: 
 

Ite
m 

Unid Quant Especificação detalhada do objeto 
MARCA 
“se 

necessário” 
Valor Unit Valor Total 

   Descrever o item em que foi 
vencedor 

 
  

 
Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o 
cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos todas as exigencias 
do Edital. 
 
Declaramos ainda para os devidos fins que estão inclusas no valor cotado todas as 
despesas necessárias para a perfeita execução do objeto, tais como, fretes, carga, 
descarga e todos os tributos e encargos fiscais, sociais,trabalhistas, 
previdenciários e comerciais. 
 

Data: ......../ ........./ ......... 
 

Nome e Assinatura do Representante da Empresa 
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ANEXO XI – MODELO DE TERMO DE RENÚNCIA DE RECURSO 
 

 
 
À 
Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia-MT 
Pregoeira e equipe de Apoio 
 
 
TERMO DE RENÚNCIA 
 
 
 
 
A Empresa ____________________, inscrita no CNPJ Nº______________ e Insc. Estadual 
Nº______________, sediada __________________, por intermédio do seu representante 
legal o Srº(a) __________________, portador(a) da Cédula de Identidade RG Nº 
______________________ e do CPF Nº _____________________, participante da licitação 
da modalidade PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2022, por seu representante credenciado, 
declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei n.º 8666/93, de 21 de junho de 
1993 e suas alterações, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer 
da decisão do Pregoeiro e Equipe de Apoio, que julgou a proposta de preços e 
habilitação, RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo 
respectivo, e concordando, em conseqüência, com o curso do procedimento licitatório. 
 

 
Data: ......../ ........./ ......... 

 
Nome e Assinatura do Representante da Empresa 

 
 
 

 
 
 
 
OBS: A apresentação desta declaração é facultativa, visando unicamente agilizar o 
andamento do processo na hipótese do licitante interessada não se fazer representar 
por pessoa devidamente credenciada, sendo que a sua ausência de apresentação, não 
implicará na inabilitação da proponente, podendo o referido Termo ser apresentado no 
transcurso das sessões; 
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ANEXO XII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE BALANÇO 
 

 
A Empresa ____________________, inscrita no CNPJ Nº______________ e Insc. Estadual 
Nº______________, sediada __________________, por intermédio do seu representante 
legal o Srº(a) __________________, portador(a) da Cédula de Identidade RG Nº 
______________________ e do CPF Nº _____________________, DECLARAMpara os fins 
específicos junto a Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT., para 
participação na licitação modalidade PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2022,  que a empresa 
acima mencionada durante o exercício de 2022 esteve enquadrada sob o regime especial 
do governo federal, na condição de ME, EPP E MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), 
portanto, conforme Lei Federal 123/2006 e alterações posteriores, está dispensada de 
apresentação dos seguintes documentos: 
 
A) - Dispensa de sistema de contabilidade, mecanizado ou não, baseado em escrituração 
uniforme de livros, bem como dispensado de levantar anualmente balanço patrimonial e 
de resultado do exercício. 
 
E, por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração que vai por nós 
assinada. 
 
 

Data: ......../ ........./ ......... 
 

Nome e Assinatura do Representante da Empresa 
 
 
 
Obs: No caso de empresa enquadrada como ME,EPP E MEI – MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, 
fica dispensada apresentação da Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial, 
sendo substiduida pela e ainda acompanhada da Declaração Anual do Simples Nacional 
para o Microempreendedor Individual (DASN - SIMEI) e pelo comprovante de opção pelo 
simples nacional emitido no link abaixo:  
http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21 
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ANEXO IX- MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
SISTEMA FIORILLIS COMPRAS 

 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 036/2022. 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/2022 
VALIDADE: 12 (doze) meses 
 
Aos ________  dias do mês de ________ do ano de dois mil e vinte e um(___/___/2022) 
as ___h00min(___), reuniram-se na Prefeitura do MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, 
ESTADO DE MATO GROSSO, tendo como Pregoeiro a Sro. JEAN FLÁVIO DOS SANTOS MILHOMEM, 
de acordo com a Portaria nº 016/2021 de XX de XXX de 2022, doravante denominada ÓRGÃO 
GERENCIADOR, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e demais normas 
legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão 
Presencial para Registro de Preços nº XXX/2022 , cujo resultado do procedimento 
licitatório foi homologado pela Prefeita Municipal de SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT a 
Senhora. JANAILZA TAVEIRA LEITE, registrar os preços para futura e eventual 
contratação de empresas para “Prestação de Serviços DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA DE AR CONDICIONADO MODELOS GAVETA/JANELA E SPLIT, DE TODAS AS MARCAS”, nas 
quantidades, termos e condições descritas no ANEXO I do mencionado edital, que passa 
a fazer parte desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa cuja 
proposta foram classificada em 1º lugar no certame acima numerado, qual seja:  
 
1.0 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1. O objeto da presente licitação é registrar os preços para futura e eventual 
contratação de empresas para “Prestação de Serviços DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA DE AR CONDICIONADO MODELOS GAVETA/JANELA E SPLIT E CLIMATIZADOR DE AR DE 
TODAS AS MARCAS”, nas quantidades, termos e condições descritas no ANEXO I do 
mencionado edital. 
 
ITEM COD 

TCE- MT 
UF TCE- 

MT 
UND QTDE DESCRIÇÃO/SERVIÇOS VALOR 

UNIT 
VALOR 
TOTAL 

        
        
       
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS  
2.1 . A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, 
contados da data de sua publicação. 
 
2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de SÃO 
FÉLIX DO ARAGUAIA - MT não será obrigado a adquirir as prestações de serviço 
descritas referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de 
Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que 
caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar 
a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, 
garantida à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
3.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade 
da Administração municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante 
prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada à vantagem.  
 
3.1.2. Os Órgãos e entidades da Administração municipal, quando desejarem fazer uso 
da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão 
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Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos 
preços a ser praticados, obedecidos a ordem de classificação.  
 
3.1.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, quando os 
quantitativos forem superiores aos previstos em Ata, desde que este fornecimento não 
prejudique as obrigações anteriormente assumidas.  
 
3.1.4. A Prefeitura do Município de SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, órgão gerenciador do 
SRP será responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de 
Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos 
usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, os 
fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos;  
 
3.2. O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de 
Preços é o especificado nos Anexos, de acordo com a respectiva classificação no 
Pregão Presencial para Registros de Preços nºXXX/2022. 
 
3.3. Para cada serviço de que trata esta Ata, serão observadas, quanto ao preço, às 
cláusulas e condições constantes do edital do Pregão Presencial para Registros de 
Preços nºXXX/2022, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.  
 
3.4. O preço unitário a ser pago por serviço será o constante da proposta 
apresentada, no Pregão Presencial para Registros de Preços n XXX/2022, pelas empresas 
detentoras da presente Ata, as quais também a integram. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
4.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a 
contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais 
prorrogações. 
 
4.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência 
conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos 
contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993. 
 
4.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei 
n° 8.666/1993, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos 
os demais requisitos deste Edital. 
 
CLÁUSULA QUINTA - PRAZOS E CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO 
5.1. A contratação da(s) licitante(s) vencedora(s) do presente Pregão será 
representada pela expedição do instrumento contratual, da qual constará, no mínimo, 
identificação da licitação, especificações dos serviços licitados, quantitativo, 
preço unitário e total.  
 
5.2. Convocação para assinatura do instrumento contratual:  
 
5.2.1. Concluído o processo licitatório, homologado o seu resultado e adjudicado o 
objeto à(s) respectiva(s) concorrente(s) vencedora(s), esta(s) será(ão) convocada(s) 
para, no prazo de 02 (dois) dias contados da data da convocação, assinar o 
instrumento contratual;  
 
5.3. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, e eventualmente o contrato de 
fornecimento, a empresa obriga-se a realizar os serviços registrados, conforme 
especificações e condições contidas no edital, em seus anexos e também na proposta 
apresentada; 
 
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO 
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6.1. O pagamento será efetivado de acordo com a(s) proposta(s) de preços 
apresentada(s) pela(s) empresa(s) contratada, observado o que consta neste edital e 
seus anexos, inclusive quanto à forma e condições de pagamento.  
 
6.2. O pagamento será efetivado mediante apresentação da nota fiscal/fatura que 
deverá ser emitida em nome da CONTRATANTE, da qual deverá constar o número desta 
licitação.  
 
6.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a entrega da respectiva 
Nota Fiscal devidamente atestada pelo Departamento competente da municipalidade. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
7.1. A CONTRATADA deverá atender na integra o ANEXO I, ou seja, o Termo de 
Referencia, parte integrante do presente edital e instrumento contratual.  
 
7.2. A CONTRATANTE deverá requisitar sempre com antecedência de no mínimo de 24 
(vinte e quatro) horas a CONTRATADA para a disponibilização da referida prestação de 
serviços.  
 
7.3. A emissão e entrega da Nota Fiscal deverá ser atestado pelo Departamento 
requisitante, devendo a mesma vir acompanhada dos seguintes documentos:  
 
7.3.1. Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP da 
empresa.  
 
7.3.2. Apresentar relatório sucinto dos serviços realizados, ocorrências na execução 
das tarefas e da execução dos mesmos.  
 
7.4. Constatada qualquer irregularidade a CONTRATADA, será advertida, por escrito, 
para que, no prazo de até 10 (dez) dias, regularize sua situação.  
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 
 
8.1. Nos termos do artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93 atualizada, fica estipulado o 
percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de 
mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste pregão, até o 
limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado.  
 
8.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento 
de qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes 
penalidades nos termos do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 atualizada: I 
advertência; II multa de 10% (dez por cento) do valor do instrumento contratual, III 
suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos e, IV declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública.  
 
8.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal 
ou Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em 
edital e no contrato e das demais cominações legais.  
 
8.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 
competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias 
fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no 
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da 
Administração no sentido da aplicação da pena.  
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8.5. As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas 
adjudicatárias em conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo 
município no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, ou 
quando for o caso, cobrado judicialmente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
10.1- O fornecedor terá seu registro cancelado quando:  
 
10.1.1. descumprir as condições da Ata de Registro de Preços:  
 
10.1.2. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar 
superior àqueles praticados no mercado;  
 
10.1.3. presentes razões de interesse público.  
 
10.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o 
contraditório e amplo defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente 
do Órgão Gerenciador.  
 
10.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução 
contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado. 
 
10.4. Comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item 
nesta cláusula, será feita mediante publicação em imprensa oficial do município.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE 
SERVIÇOS 
 
11.1. As prestações dos serviços objeto da presente Ata de Registro de Preços serão 
autorizadas, caso a caso, pelo Órgão Gerenciador/Prefeitura do Município de SÃO FÉLIX 
DO ARAGUAIA – MT; Através das Secretarias solicitantes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
12.1. As questões decorrentes da utilização da presente ata que não possam ser 
dirimidas administrativamente, ficarão a cargo do Foro da Comarca de São Félix do 
Araguaia – MT excluído qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
  
 

JANAILZA TAVEIRA LEITE 
Prefeita Municipal 

Gerenciador 
 
 

EMPRESAS DETENTORA DA ATA: 
______________ 

C.N.P.J./MF sob o nº __________ 
 
 
 

EMPRESAS DETENTORA DA ATA: 
 

______________ 
C.N.P.J./MF sob o nº _________ 
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ANEXO X - MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO Nº XXX/2022 
 
MINUTA DE CONTRATO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 036/2022. 
CONTRATO Nº ____/2022 DE EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS 
 
Pelo presente instrumento que entre si fazem o MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - 
MT, com sede à Av. Araguaia nº. 248 - Centro, São Félix do Araguaia - MT - Inscrito 
no CNPJ sob Nº 03.918.869/0001-08, neste ato representado pela Prefeita Municipal, 
Sra. JANAILZA TAVEIRA LEITE, brasileira, casada, Advogada, portador do RG nº 
53.204.353-4 SSP/SP e CPF Nº 049.351.084/28, neste ato denominado CONTRATANTE, e de 
outro a empresa ________________________________, situada à 
______________________________, nº ____, Bairro ___________, na cidade de 
______________________________, Estado de _______, Cep. ____________, inscrita no 
CNPJ nº ______________________ e Inscrição Estadual nº ______________________, 
representada pelo Sr.(a) _____________________, portador(a) do CPF nº 
________________ e RG nº ______________, denominada CONTRATADA, para celebrar o 
presente instrumento, resultado do Pregão Presencial nº XXX/2022 , do tipo MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a contratação de empresa especializada para execução de 
Serviços de _______________ de acordo e conforme a Lei Federal n° 8.666/93 
atualizada, que será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 
8.666/93 atualizada, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie e às 
seguintes cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e aceitam:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1. O objeto da presente licitação é a contratação de empresas para “Prestação de 
Serviços DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO MODELOS 
GAVETA/JANELA E SPLIT E CLIMATIZADOR DE AR DE TODAS AS MARCAS”, nas quantidades, 
termos e condições descritas no ANEXO I do mencionado edital, 
       
ITEM COD 

TCE- MT 
UF TCE- 

MT 
UND QTDE DESCRIÇÃO/SERVIÇOS VALOR 

UNIT 
VALOR 
TOTAL 

        
        
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 
 
2.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal nº 8.666/93 
atualizada, são obrigações da CONTRATADA: 
 
I Atender com pontualidade a referida prestação de serviços ofertada;  
 
II Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da 
Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional de 
execução ou administrativamente, para que sejam adotadas as providências de 
regularização necessárias; 
 
III Atender com prontidão as reclamações por parte do Departamento competente objeto 
da presente licitação;  
 
2.2. Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal nº 8.666/93 
atualizada, são obrigações da CONTRATANTE:  
 
I Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento do instrumento contratual.  
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II Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 
quaisquer débitos de sua responsabilidade;  
 
III Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 
inadimplemento.  
 
CLAUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS 
3.1 - Os Serviços deverão ser prestados de acordo com as necessidades de cada 
Secretaria Municipal, de acordo com a necessidade, mediante a autorização por 
escrito. 
 
3.2  – Os serviços deverão ser realizados no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas após o recebimento da Ordem de Fornecimento/Serviço, ainda, tendo em vista a 
necessidade de urgência, quando solicitados pelas secretarias e gabinete, esse prazo 
poderá ser reduzido para 12 (doze) horas, pois, os serviços de manutenção dos 
aparelhos nas unidades ligadas, por exemplo, às secretarias municipais de saúde e 
educação não podem ter longa espera. Quando não possível realizar a manutenção ou 
reparo no aparelho no local, sendo necessária a retirada do mesmo, fica estipulado 
prazo de até 48 horas para devolução, tendo em vista que tal aparelho é de 
fundamental importância para o desenvolvimento do trabalho de cada secretaria. 
 
3.2.1 – A empresa vencedora deverá fornecer os serviços de acordo com a necessidade, 
como por exemplo: “a prefeitura poderá solicitar apenas 01 Manutenção, ou instalação, 
ou desinstalação, portanto, a empresa participante estará ciente da forma de execução 
não podendo futuramente questionar a forme de fornecimento”. 
 
3.2.2 – A secretaria Municipal de Administração através do setor de compras 
disponibilizará para a VENCEDORA além da autorização de fornecimento, uma lista com 
todos os serviços a serem prestados por Secretaria e/ou Departamento e nomeará em 
cada um deles, 01 (um) representante que em conjunto com o fiscal do contrato será o 
responsável pela conferência dos serviços prestados; 
 
3.3 - Constatadas irregularidades no Termo de Fornecimento, o Contratante poderá: 
 

a.Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, 
determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis; 
b.Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis. 

 
3.3.1 - A execução dos serviços deverá receber o emprego de materiais adequados e 
condizentes com a boa técnica, bem como ser executado em conformidade com as 
determinações das normas da ANVISA, ABNT e dispositivos previstos em Leis 
específicas, através de técnicos habilitados em contingente suficiente ao atendimento 
da demanda com a utilização de ferramentas e equipamentos apropriados, de acordo com 
as recomendações do fabricante, de modo a garantir a conservação da vida útil dos 
equipamentos e o seu perfeito funcionamento; 
 
3.4. Os técnicos deverão se apresentar sempre uniformizados, devendo ostentar de 
forma bem visível, o crachá da empresa; 
 
3.4.1.  A execução periódica dos serviços consiste de: inspeção, lubrificação, 
limpeza geral, verificação das condições técnicas dos equipamentos e térmicas dos 
ambientes, monitoração das partes sujeitas a maiores desgastes, ajustes ou 
substituição de componentes em períodos predeterminados, exame dos componentes antes 
do término de suas respectivas garantias, testar e manter as instalações elétricas 
dos equipamentos, constatação e correção de falhas, reparos e substituição de peças 
visando manter os equipamentos em perfeito estado de funcionamento. 
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3.4.2. A Contratada deverá emitir relatórios técnicos circunstanciado, mencionando a 
situação dos equipamentos, as ocorrências verificadas no ato da visita técnica, assim 
como as providências adotadas na execução dos serviços, contendo inclusive, a relação 
das peças substituídas, as quais deverão ser obrigatoriamente originais e, a rotina 
de trabalho empregado (manutenção preventiva ou corretiva), devendo o relatório ser 
assinado pelo Responsável Técnico dos Serviços e, entregue juntamente com a 
apresentação da Nota Fiscal de Serviços. 
 
3.5.1. Os serviços serão executados sob a forma de execução indireta, no regime de 
empreitada por preço global, no horário de 07h30min as 11h00min e das 13h30 as 
17h00min de 2ª a 6ª feira, ou, alternativamente, em horários e dias previamente 
acordados conforme conveniência do Contratante e, caráter eventual quando surgirem 
ocorrências de defeitos nos equipamentos, observando as condições deste Termo, as 
normas técnicas e as recomendações do fabricante. 
 
3.5.2. A Contratada se responsabilizará pelo fornecimento, sem ônus para a Prefeitura 
de São Félix do Araguaia - MT, de todo o material de consumo instrumental, 
equipamentos de proteção – EPI’s, ferramentas e demais aparelhagens necessárias para 
a execução dos serviços. 
 
3.5.3. A Contratada deverá disponibilizar arquivo contendo ficha individual para cada 
equipamento atendido por este Termo, contendo, no mínimo, as seguintes informações: 
 

• modelo, capacidade de refrigeração e fabricante (marca); 
• número de patrimônio e número de série; 
• localização; 
• a data das manutenções preventivas e corretivas solicitadas, listando peças 
substituídas, regulagens e ajustes efetuados; 
• identificação do funcionário responsável pela manutenção; 
• informações sobre a garantia dos serviços e peças substituídas. 

 
3.5.4. No caso de necessidade de instalação de novos equipamentos ou, de reinstalação 
em local diferente do que hoje se encontram instalados, as 
substituições/complementações de peças, serão executadas pela Contratada, mediante 
autorização expressa do Contratante, precedida de aprovação do orçamento e empenho 
prévio do valor correspondente. 
 
3.5.5. A Contratada deverá manter organizada, limpos e em bom estado de higiene o 
local onde estiverem executando os serviços de manutenção, especialmente as vias de 
circulação, passagens, coletando e removendo as sobras de materiais, entulhos e 
detritos em geral. 
 
3.5.6. A CONTRATANTE deverá requisitar sempre com antecedência de no mínimo de 24 
(vinte e quatro) horas a CONTRATADA para a disponibilização da referida prestação de 
serviços.  
   
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
4.1. O valor do presente instrumento é de R$ 0,00 (reais), onde os valores unitários 
estão descriminados em anexo.  
 
4.2. No valor pactuado estão inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais, 
resultantes da operação adjudicatória concluída, inclusive despesas com fretes e 
outros. 
 
4.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a entrega da respectiva 
Nota Fiscal devidamente atestada pelo Departamento competente da municipalidade.  
 
Por força do Decreto Federal nº 7.507 de 27/06/2011 os pagamentos serão realizados 
exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente de 
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titularidade da CONTRATADA, sendo efetuada a retenção dos tributos e contribuições 
sobre o pagamento a ser realizado, conforme determina a legislação vigente.  
 
4.4. A CONTRATADA deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, documento em papel 
timbrado da empresa informando a Agencia Bancária e o número da Conta a ser 
depositado o pagamento.  
 
4.5. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o 
pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. Havendo erro formal ou matéria 
na Nota Fiscal ou qualquer circunstância causada por culpa exclusiva da CONTRATADA 
que impeça a liquidação da despesa, a nota será devolvida, e o pagamento ficará 
pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 
para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do 
documento fiscal não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.  
 
4.6. A critério da contratante poderão ser utilizados créditos da CONTRATADA para 
cobrir dívidas de responsabilidades para com ela, relativos a multas que lhe tenham 
sido aplicadas em decorrência da irregular execução contratual.  
 
4.7. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, 
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de 
habilitação e das propostas de preços. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema 
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida 
comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, de 
acordo com a Lei nº 9.317/96 e sua sucessora, a Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006.  
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E DO REAJUSTE: 
 
5.1. Os preços propostos somente poderão ser reajustados, mediante a apresentação 
pela vencedora do certame de planilha de custos e demais documentação que comprovem a 
necessidade do respectivo reajuste, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro do instrumento contratual, mediante prévia autorização da Administração 
Municipal.  
 
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO CONTRATUAL E PRORROGAÇÃO 
 
6.1. O prazo de vigência do contrato decorrente desta licitação será de ___ (____) 
meses, contados a partir da assinatura do presente instrumento da emissão da 
respectiva Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei 
Federal nº 8.666/93 com suas posteriores alterações. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – RECURSO ORÇAMENTÁRIO: 
 
7.1. A despesa decorrente do objeto do presente instrumento contratual onerará as 
Dotações Orçamentárias do Elemento, a saber:  
 
Órgão 02 – Gabinete do Prefeito Municipal. 
Unidade 01 – Gabinete do Prefeito. 
Projeto Atividade 2004 – Manutenção e Encargos do Gabinete do Prefeito. 
Despesa 024 – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. 
 
Órgão 02 – Gabinete do Prefeito Municipal. 
Unidade 01 – Gabinete do Prefeito. 
Projeto Atividade 2004 – Manutenção e Encargos do Gabinete do Prefeito. 
Despesa 028 – 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 
 
Órgão 02 – Gabinete do Prefeito Municipal. 
Unidade 02 – Assessoria Geral de Administração. 
Projeto Atividade 2010 – Manutenção e Encargos c/ Dpto de Adm. Distrital. 
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Despesa 047 – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. 
 
Órgão 02 – Gabinete do Prefeito Municipal. 
Unidade 02 – Assessoria Geral de Administração. 
Projeto Atividade 2010 – Manutenção e Encargos c/ Dpto de Adm. Distrital. 
Despesa 049 – 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 
 
Órgão 02 – Gabinete do Prefeito Municipal. 
Unidade 05 – Departamento de Água e Esgotos Sanitários - DAE. 
Projeto Atividade 2024 – Manutenção e Encargos c/ Dpto de Água e Esgoto. 
Despesa 086 – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. 
 
Órgão 02 – Gabinete do Prefeito Municipal. 
Unidade 05 – Departamento de Água e Esgotos Sanitários - DAE. 
Projeto Atividade 2024 – Manutenção e Encargos c/ Dpto de Água e Esgoto. 
Despesa 089 – 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 
 
Órgão 03 – Secretaria Municipal de Admin., Planejamento de Fazenda. 
Unidade 01 – Coordenadoria de Adm. E Planejamento. 
Projeto Atividade 2026 – Manutenção e Encargos da Coord. Adm e Planejamento. 
Despesa 107 – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. 
 
Órgão 03 – Secretaria Municipal de Admin., Planejamento de Fazenda. 
Unidade 01 – Coordenadoria de Adm. E Planejamento. 
Projeto Atividade 2026 – Manutenção e Encargos da Coord. Adm e Planejamento. 
Despesa 111 – 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 
 
Órgão 04 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 
Unidade 01 – Departamento Adm. De Obras e Serviços Urbanos. 
Projeto Atividade 2075 – Manutenção e Encargos da Secretaria de Obras. 
Despesa 129 – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. 
Despesa 130 – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. 
 
Órgão 04 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 
Unidade 01 – Departamento Adm. De Obras e Serviços Urbanos. 
Projeto Atividade 2075 – Manutenção e Encargos da Secretaria de Obras. 
Despesa 133 – 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 
 
Órgão 05 – Secretaria Municipal de Saúde. 
Unidade 02 – Fundo Municipal de Saúde. 
Projeto Atividade 2054 – Manutenção e Encargos c/ o Fundo Municipal de Saúde. 
Despesa 221 – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. 
Despesa 222 – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. 
 
Órgão 05 – Secretaria Municipal de Saúde. 
Unidade 02 – Fundo Municipal de Saúde. 
Projeto Atividade 2054 – Manutenção e Encargos c/ o Fundo Municipal de Saúde. 
Despesa 226 – 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 
Despesa 227 – 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 
 
Órgão 05 – Secretaria Municipal de Desenv. E Ação Social. 
Unidade 02 – Fundo Municipal de Assistência Social. 
Projeto Atividade 2054 – Manutenção e Encargos do Fundo Municipal de Assistência 
Social. 
Despesa 350 – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. 
Despesa 351 – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. 
 
Órgão 05 – Secretaria Municipal de Desenv. E Ação Social. 
Unidade 02 – Fundo Municipal de Assistência Social. 
Projeto Atividade 2054 – Manutenção e Encargos do Fundo Municipal de Assistência 
Social. 
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Despesa 355 – 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 
Despesa 356 – 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 
 
Órgão 07 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 
Unidade 04 – Departamento de Educação. 
Projeto Atividade 2037 – Manutenção e Encargos c/ o Departamento de Educação. 
Despesa 505 – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. 
Despesa 506 – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. 
Despesa 507 – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. 
 
Órgão 07 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 
Unidade 04 – Departamento de Educação. 
Projeto Atividade 2037 – Manutenção e Encargos c/ o Departamento de Educação. 
Despesa 512 – 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 
Despesa 513 – 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 
Despesa 514 – 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 
 
Órgão 08 – Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente. 
Unidade 03 – Departamento de Turismo. 
Projeto Atividade 2072 – Manutenção e Encargos c/ a Secretaria de Turismo. 
Despesa 604 – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. 
Despesa 605 – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. 
 
Órgão 08 – Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente. 
Unidade 03 – Departamento de Turismo. 
Projeto Atividade 2072 – Manutenção e Encargos c/ a Secretaria de Turismo. 
Despesa 608 – 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 
Despesa 609 – 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 
 
Órgão 10 – Secretaria Municipal de Agricultura. 
Unidade 01 – Gabinete do Secretário. 
Projeto Atividade 2014 – Manutenção e Encargos da Secretaria de Agricultura. 
Despesa 663 – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. 
Despesa 664 – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. 
 
Órgão 10 – Secretaria Municipal de Agricultura. 
Unidade 01 – Gabinete do Secretário. 
Projeto Atividade 2014 – Manutenção e Encargos da Secretaria de Agricultura. 
Despesa 669 – 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 
Despesa 670 – 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 
 
Órgão 15 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 
Unidade 01 – Fundo Municipal de Meio Ambiente. 
Projeto Atividade 2096 – Manutenção e Encargos c/ a Sec. De Meio Ambiente. 
Despesa 717 – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. 
Despesa 718 – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. 
 
Órgão 15 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 
Unidade 01 – Fundo Municipal de Meio Ambiente. 
Projeto Atividade 2096 – Manutenção e Encargos c/ a Sec. De Meio Ambiente. 
Despesa 721 – 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 
Despesa 722 – 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 
  
7.2 Os recursos financeiros referentes ao exercício ulterior correrão por conta de 
dotação orçamentária prevista no Orçamento Anual do Município do ano subsequente. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES: 
 
8.1. Nos termos do artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93 atualizada, fica estipulado o 
percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de 
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mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste instrumento, 
até o limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado.  
 
8.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento 
de qualquer das condições avençadas, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes 
penalidades nos termos do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 atualizada:  
 

I advertência;  
II multa de 10% (dez por cento) do valor do presente instrumento contratual;  
III suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar 
com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos e,  
IV declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública.  

 
8.3. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 
competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias 
fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no 
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da 
Administração no sentido da aplicação da pena.  
 
8.4. As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas 
adjudicatárias em conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo 
município no prazo máximo de 05(cinco) a contar da data da notificação, ou quando for 
o caso, cobrada judicialmente.  
 
8.5. As multas de que trata este capítulo, serão descontadas do pagamento 
eventualmente devido pela Administração ou na impossibilidade de ser feito o 
desconto, recolhida pela adjudicatária em conta corrente em agência bancária 
devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da 
notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.  
 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
9.1. A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da 
Administração, nos casos enumerados nos incisos I, XII e XVII do artigo 78 da Lei 
Federal nº 8.666/93 atualizada.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
10.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal nº 8.666/93 
atualizada, são obrigações da CONTRATADA:  
 
10.1.1. Atender com pontualidade a referida prestação de serviços ofertada;  
 
10.1.2. Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da 
Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional de 
execução ou administrativamente, para que sejam adotadas as providências de 
regularização necessárias;  
 
10.1.3. Atender com prontidão a reclamação por parte Departamento competente objeto 
da presente licitação;  
 
10.1.4. Todas as despesas decorrentes de mão de obra correrão pôr conta da 
CONTRATADA, assim como as despesas referentes quaisquer danos causados a terceiros, 
correndo ainda por sua conta o pagamento de impostos de quaisquer naturezas do 
presente contrato.  
 
10.1.5. Nos preços indicados na proposta deverão estar incluídas todas as despesas, 
inclusive as de transportes, tributos, encargos de leis sociais e quaisquer outras 
despesas acessórias e necessárias não especificadas na presente licitação.  
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10.1.6. No ato do pagamento, a Tesouraria da Prefeitura Municipal de SÃO FÉLIX DO 
ARAGUAIA - MT reterá do valor, o equivalente a 5% (cinco por cento) correspondente ao 
pagamento do imposto sobre serviço de qualquer natureza – ISSQN.  
 
10.2. Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal nº 8.666/93 
atualizada, são obrigações da CONTRATANTE:  
 
10.2.1. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento do instrumento contratual.  
 
10.2.2. Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, 
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;  
 
10.2.3. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 
inadimplemento.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO 
 
11.1. Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a 
publicação de resumo deste instrumento contrato na imprensa oficial ou em Jornal de 
grande circulação no município.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ANEXOS AO CONTRATO 
 
12.1 -. Fazem parte integrante deste instrumento contratual:  
 
Anexo I Edital do Pregão Presencial nº ___;  
Anexo II Planilha Proposta;  
Anexo III Termo de Ciência e Notificação. 
 
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 
 
13.1. Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, fica eleito o Foro de São 
Félix do Araguaia - MT excluído qualquer outro por mais privilegiado que seja.  
 
E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, o 
presente Instrumento Convocatório será afixado em local de costume, tudo em 
conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 atualizada.  
 
                   _____________, ___ de ____________ de 2022 
 

 
JANAILZA TAVEIRA LEITE 

Prefeita Municipal 
CONTRATANTE 

 
 

Nome do Representante Legal 
Nome da Empresa 

CONTRATADA 
 

XXXXXXXXXX 
FISCAL CONTRATO 

 
 
Testemunhas: 
 
01:__________________________________  02:____________________________  
Nome>                  Nome> 
CPF                       CPF 
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ATENÇÃO 
 
 
Para a formalização da proposta de preços, a licitante DEVERÁ preencher sua proposta 
diretamente no sistema cotação e apresentá-la em disco removível (pen-drive ou cd), 
juntamente com sua proposta de preços impressa no padrão do Sistema 
C:\Fiorilli\SCPI_8\PROPOSTAS\, de acordo com o AQUIVO ANEXO. 
 
A proposta apresentada no formato Eletrônico, gerado pelo programa 
C:\Fiorilli\SCPI_8\PROPOSTAS\ e gravada em CD ou Pen-Drive, e deverá acompanhar a 
proposta impressa, dentro do mesmo envelope. 
 
 A proposta deverá ser elaborada, se possível, no arquivo (Fiorilli cotação) 
disponibilizado para preenchimento CONFORME ARQUIVOS ANEXOS, APÓS, IMPRIMIR A 
PROPOSTA, que deverá estar com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, 
emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da 
licitante ou pelo procurador. 
 
 
 As empresas que por ventura tiverem alguma dificuldade na formalização das propostas 
através do sistema Fiorillis Cotação deverão procurar o setor de licitações da 
Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia - MT que estará à disposição para 
esclarecer todas as dúvidas necessárias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


