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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/2018 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2018 

 

 

1. PREÂMBULO 

1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA, ESTADO DE MATO 

GROSSO, neste ato representado por seu PREGOEIRO, designada pela Portaria n.º 001/2018 de 

02/01/2018, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na 

modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2018, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,  

ÀS 08:00 HORAS DO DIA 04 DE JANEIRO 2019. 

1.2.Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação 

definidos no objeto deste Edital e seus Anexos deverão ser entregues até ÀS 08:00 HORAS DO 

DIA 04 DE JANEIRO 2019. 
1.3. O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá, integralmente, o que rege 

a Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 3.555/2000, Decreto Federal n° 9.412/2018, 

Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 15/2009 e subsidiariamente a Lei 

8.666/1993 e demais normas pertinentes ao procedimento licitatório e objeto licitado. 

1.4. Os interessados poderão ler ou obter a integra do Edital e seus anexos na 

Prefeitura Municipal de Juscimeira no endereço acima, no horário das 08:00 às 12:00 horas, nos 

dias úteis a partir desta data.  
 

2. DO OBJETO 

2.1. O presente Pregão Presencial tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS 

PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 

INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETÁRIAS DESTE 

MUNICIPIO”, conforme condições e especificações minimas constantes neste edital e seus 

anexos.  

 

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar deste Pregão às empresas interessadas, que atenderem a todas 

as exigências deste edital e de seus anexos, que tenham ramo de atividade pertinente ao objeto 

licitado. 

3.2. Sob pena de desclassificação, os licitantes deverão apresentar a documentação 

através de cópia autenticada em cartório competente, cópia autenticada por funcionário 

designado pela Prefeitura Municipal de JUSCIMEIRA ou acompanhado pelo original para 

conferencia pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio; 

3.2.1. Os documentos expedidos pela INTERNET poderão ser apresentados em 

forma original ou, cópia reprográfica sem autenticação. Entretanto, estarão sujeitos as 

verificações de sua autenticidade através de consulta realizada na internet pelo Pregoeiro e 

Equipe de Apoio. 
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3.3. No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 

123/2006, possuir alguma restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá 

ser mencionada, como ressalva, na declaração anexo deste Edital. 

3.4. O representante de uma empresa não poderá representar outra empresa 

participante deste processo licitatório; 

3.5. Não será admitida nesta licitação a participação de: 

3.5.1. Empresas que estejam em recuperação extrajudicial ou judicial, em processo 

de falência, dissolução ou liquidação; 

3.5.1.1. No caso de empresas que estejam em recuperação judicial, será possível a 

participação das mesmas, desde que apresentem certidão emitida pela instância 

judicial competente, certificando de que a empresa licitante está apta econômica e 

financeiramente a participar do procedimento licitatório nos Termos da Lei nº 

8.666/93. 

3.6. Empresa que por quaisquer motivos tenham sido declaradas inidôneas ou 

punidas com suspensão, por órgãos da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas: 

Federal, Estadual ou Municipal, desde que o ato tenha sido publicado na imprensa oficial ou 

registrado no SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição; 

3.7. Empresa que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou 

subsidiárias entre si ou, ainda, quaisquer que seja sua forma de constituição; 

3.8. Enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal nº. 8.666/93; 

3.9. A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos 

os termos, cláusulas e condições deste Edital e de seus anexos, ressalvado o disposto no 

parágrafo 3º do Art. 41, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

3.10. As licitantes deverão ter pleno conhecimento deste Edital e de seus anexos, das 

condições gerais e particulares do objeto da licitação, não podendo invocar nenhum 

desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta, não sendo 

aceitas reivindicações posteriores fundamentadas em quaisquer destes fatos ou alegações. 

 

4 - DA IMPUGNAÇÃO E DOS ESCLARECIMENTOS DO ATO CONVOCATÓRIO 

4.1. Até 03 (três) dias, antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 

cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências e/ou impugnar o ato convocatório do 

Pregão; 

4.2. Não serão reconhecidos os pedidos de esclarecimentos, providências e/ou 

impugnações, interpostas após o decurso do prazo legal; 

4.3. No caso de impugnações ao Edital, o licitante poderá encaminhar as mesmas 

das seguintes formas: 

4.3.1. Por meio eletrônico, através do e-mail licitacao@juscimeira.mt.gov.br , (como 

arquivo anexo, scaneado e contendo assinatura em todas as vias).  

4.3.1.1. Porém, neste caso, as originais deverão ser protocoladas na Prefeitura 

Municipal de Juscimeira, Setor de Licitações no endereço: Avenida Joaquim Miguel 

Dos Santos, 210 – Bairro Cajus – Juscimeira/MT, no prazo máximo de 03 (três) dias 

antecedentes a data fixada para recebimento das propostas, sob pena de ser 

considerada intempestiva. 

mailto:licitacao@juscimeira.mt.gov.br
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4.3.2. Por meio físico, na Prefeitura Municipal de Juscimeira, Setor de Licitações no 

endereço: Avenida Joaquim Miguel Dos Santos, nº 210 – Bairro Cajus – 

Juscimeira/MT. 

4.3.3 Caberá ao pregoeiro decidir (após análise da área técnica, conforme o caso) 

sobre a impugnação interposta no prazo de vinte e quatro (24) horas; 

4.4. Se procedente e acolhida à impugnação do Edital, seus vícios serão sanados e 

caso necessário, nova data será designada pela Administração, para a realização do certame; 

4.5. No caso de esclarecimentos ao Edital, poderão ser encaminhados por escrito 

diretamente ao pregoeiro, na Prefeitura Municipal de Juscimeira, Setor de Licitações no 

endereço: Avenida Joaquim Miguel dos Santos, nº 210 – Bairro Cajus – Juscimeira/MT ou por 

meio do Fax: (66) 3412-1062, ou ainda, por e-mail licitacao@juscimeira.mt.gov.br;  

4.6. Os esclarecimentos serão respondidos através dos mesmos meios, e, se as 

respostas “esclarecimentos” alterarem ou modificarem substancialmente o Edital, será feito o 

respectivo Adendo com posterior publicação. 

4.7. As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem 

estritamente informal; 
4.8. A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim 

o retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida na Lei nº. 10.520/02 e 

subsidiariamente a Lei nº. 8.666/93; 

4.9. Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa, a realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção, 

de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da Lei 8666/93. 

 

5. DO CREDENCIAMENTO 

5.1. No inicio da sessão os licitantes deverão indicar um representante para ser 

credenciado pelo Pregoeiro e apresentar a seguinte documentação: 

5.1.1. Fazendo-se representar a empresa licitante pelo seu sócio-gerente, diretor 

ou proprietário, deverá apresentar a seguinte documentação: 

 

a) Cópia Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

b) Carta de Credenciamento, Conforme Anexo Edital; 

c) Cópia Documento de Identificação (RG); 

d) Requerimento de Empresário, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em 

vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 

Sociedades por Ações, acompanhado de documentos e eleição e de seus 

administradores; 

e)   Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na 

forma do       Art. 32, § 2º, da Lei 8.666/93 nos termos do anexo deste Edital; 

f)   CERTIDÃO emitida pela Junta Comercial para comprovação da tal condição na 

forma do art. 8º da Instrução Normativa nº. 103/2007 do Departamento Nacional de 

Registro do Comércio – DNRC, no caso de Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte; 

f.1) A não apresentação da CERTIDÃO citada no item anterior, pelo licitante que 

queira beneficiar-se do sistema diferenciado elencado na Lei Complementar nº. 

mailto:licitacao@juscimeira.mt.gov.br
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123/2006, acarretará a preclusão automática desse direito nas demais fases do 

processo licitatório, não podendo ser invocado posteriormente. 

 

5.1.2. Fazendo-se representar a empresa licitante por procurador, deverá 

apresentar a seguinte documentação: 

 

a) Cópia Cadastro de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

b) Carta de Credenciamento, Conforme Anexo Edital; 

c) Cópia Documento de Identificação do Procurador (RG);  

d) Outorga por instrumento público ou particular, neste último caso, com firma 

reconhecida em Cartório, com menção expressa de que lhe confere amplos poderes, 

inclusive para formular ofertas e lances de preços, para recebimento de intimações e 

notificações, desistência ou não de recursos, bem como demais atos pertinentes ao 

certame, nos termos do anexo deste Edital; 

e) Requerimento de Empresário, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em 

vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de 

sociedades por ações, acompanhado de documentos da eleição de seus 

administradores; 

f) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na 

forma do Art. 32, § 2º, da Lei 8.666/93, nos termos do anexo deste Edital; 

g) CERTIDÃO emitida pela Junta Comercial para comprovação da tal condição na 

forma do art. 8º da Instrução Normativa nº. 103/2007 do Departamento Nacional de 

Registro do Comércio – DNRC, no caso de Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte. 

g.1) A não apresentação da CERTIDÃO citada no item anterior, pelo licitante que 

queira beneficiar-se do sistema diferenciado elencado na Lei Complementar nº. 

123/2006, acarretará a preclusão automática desse direito nas demais fases do 

processo licitatório, não podendo ser invocado posteriormente. 

 

5.2. Os documentos exigidos acima deverão ser apresentados através de cópia 

autenticada em cartório competente, cópia autenticada por funcionário designado pela Prefeitura 

Municipal de JUSCIMEIRA ou acompanhado pelo original para conferencia pelo Pregoeiro ou 

Equipe de Apoio; 

5.3. Iniciada a Sessão, será vedada a substituição do representante da empresa 

devidamente credenciado, ainda que esteja munido de instrumento procuratório com poderes 

específicos, salvo por caso fortuito ou força maior; 

5.4. Os documentos exigidos nos itens 5.1.1. e 5.1.2. que credenciam o representante 

deverão ser entregues ao Pregoeiro FORA DOS ENVELOPES. 

 

 

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTO DE 

HABILITAÇÃO 
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6.1. A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação que a instruírem deverão 

ser apresentados no local, dia e hora determinados, em 2 (dois) envelopes (1 e 2), devidamente 

fechados e rubricados no fecho, com as seguintes identificações externas: 

 

 

ENVELOPE Nº 01: PROPOSTA DE PREÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA/MT 

EDITAL DO PREGÃO Nº 035/2018 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 

CNPJ Nº 

 

ENVELOPE Nº 02: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA/MT 

EDITAL DO PREGÃO Nº 035/2018 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 

CNPJ Nº 

 

7. PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE Nº 01 

7.1. No envelope de nº 01 “proposta de preço” deverá conter: 

a) CARTA PROPOSTA impressa preferencialmente em papel timbrado do 

licitante, devidamente datada, assinada e rubricadas em todas as folhas pelo 

representante legal, nos termos do anexo deste Edital; 

a1) Deverá conter nome de fantasia e razão social do proponente, endereço 

completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail) e dados bancários se houver; 

a2) Validade da Proposta – As propostas deverão permanecer válidas e em 

condições de aceite por um período de 60 (sessenta) dias corridos contados da data 

de sua entrega. 

a3) Prazo e forma de entrega –  A entrega do bem ficará condicionado de acordo 

com o pedido efetuado pelas secretarias desta prefeitura, e mediante apresentação da 

requisição devidamente assinada. 

b) PROPOSTA DE PREÇOS impressa preferencialmente em papel timbrado do 

licitante, devidamente datada, assinada e rubricadas em todas as folhas pelo 

representante legal, nos termos do anexo deste Edital; 

7.2. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os 

primeiros, e, entre os expressos em algarismos e por extenso, serão considerados estes últimos.  

7.3. Não serão aceitos preços cujos valores unitários sejam iguais a 0 (zero), 

inexeqüíveis ou excessivos, sendo entendidos como excessivos aqueles superiores ao praticado 

pelo mercado, tendo como referência os valores contidos no termo de referencia; 

7.4. No preço unitário proposto deverão estar incluídas todas as despesas necessárias 

à perfeita execução do objeto deste Edital, tais como: salários, seguros, impostos, taxas, encargos 

sociais e trabalhistas, transportes e todos os demais custos necessários ao perfeito cumprimento 

das obrigações do objeto desta licitação, constituindo assim, a única remuneração pelos 

fornecimentos; 
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7.5. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente 

Edital e seus anexos, forem omissas ou apresentarem irregularidades, ou defeitos capazes de 

dificultar o julgamento; 

7.6. A apresentação da proposta implicará a plena aceitação por parte do licitante, 

das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos; 

7.6.1. As empresas após a apresentação das propostas não poderão alegar preço 

inexeqüível ou cotação incorreta. 

7.7. Após a apresentação da proposta não cabe desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.  

7.8. A sessão pública poderá ser suspensa, por prazo a ser definido na própria sessão, 

para a análise prévia que se fizer necessária. 

7.9. As propostas deverão ser elaboradas observando-se todas as informações, 

critérios e instruções descritas neste Edital e seus anexos; 

 

8. HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº 02  

8.1. Os documentos de habilitação que deverão ser apresentados na sessão pública, 

inseridos no envelope nº 02, são os seguintes: 

 

8.1.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

b) cópia do documento de identificação dos responsáveis legais da empresa; 

c) cópia ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por 

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

d) cópia do registro comercial ou requerimento de empresário, no caso de empresa 

individual; 

e) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

8.1.2. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) 01 (um) atestado de capacidade técnica compatível ao objeto da licitação, podendo 

ser emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. 

b) Declaração da licitante, sob penas do Art. 299 do código Penal, de que terá 

disponibilidade, caso venha a vencer o certame, dos produtos licitados para realizar a 

entrega nos prazos e/ou condições previstas, nos termos do anexo deste edital. 

 

8.1.3. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA 
a) Certidão negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica; 

b) Certidão da Junta Comercial onde a empresa tem seu domicilio legal, 

comprovando o seu Capital Social ou Patrimônio Liquido. 

 

8.1.4. DA REGULARIDADE FISCAL 
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a) Prova de Regularidade Com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de 

Débitos Tributos Federais e à Divida Ativa da União); 

b) Prova de Regularidade Relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal; 

d) Prova de Regularidade Com a Fazenda Municipal, expedida pela prefeitura do 

respectivo domicílio tributário; 

e) Prova de Regularidade Com a Fazenda Estadual, relativo ao domicilio ou sede do 

licitante; 

f) Prova de Regularidade Relativo a Justiça do Trabalho – ( CNDT ); 

g) Alvará de Localização e Funcionamento, emitido pelo Poder Executivo 

Municipal, sede da empresa; 

 

i) No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 

123/2006, possuir alguma restrição, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na 

declaração, nos termos do anexo deste Edital. 

i1) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 

certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

i2) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de até 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por 

igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

i3) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, 

implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades 

legalmente estabelecidas no art. 81 da Lei n 8.666, de 21/06/1993 bem como que no 

art. 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, sendo facultado à Administração convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da Ata de 

Registro de Preços ou revogar a licitação. 

 

8.1.5. CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 

C.F. E ART. 27 INCISO V DA LEI 8.666/93. 

a) Declaração de cumprimento do disposto do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição 

Federal, para fins do disposto no inciso V, do art. artigo 27, bem como atende os 

preceitos constantes no inciso III, do artigo 9°, todos da Lei nº 8.666/93, nos termos 

do anexo deste Edital; 

  

8.2. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
8.2.1. Os documentos para a participação neste Pregão, deverão ser entregues 

preferencialmente numerados e em seqüência, em conformidade com o “item 8. 

HABILITAÇÃO”, a fim de permitir celeridade na conferência e exame 

correspondentes. 

8.2.2. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 

deverão estar em nome da licitante, salientando que: 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art7xxxiii
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art7xxxiii
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a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

ou; 

b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 

emitidos somente em nome da matriz; 

8.2.3. Os documentos apresentados no envelope de habilitação, sem disposição 

expressa do órgão expedidor, quanto a sua validade, terão o prazo de vencimento de 

90 (noventa) dias contados a partir da data de sua emissão.  

8.2.4. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 

substituição aos documentos requeridos neste Edital e seus anexos, salvo os casos 

previstos na LC 123/2006; 

 

9. DA SESSÃO DO PREGÃO 

9.1. Na sessão do Pregão serão realizados os seguintes procedimentos: 

 

9.1.1. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
9.1.1.1. Será feita identificação e credenciamento de 1 (um) representante por 

licitante participante, em conformidade com o estabelecido no item 5 deste Edital; 

 

9.1.2. Será feito o recolhimento dos envelopes de nº 01 PROPOSTA DE PREÇOS 

e de nº 02 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os quais serão rubricados em 

seus fechos pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e licitantes presentes; 

9.1.3. Recolhido os envelopes, será procedida a abertura da sessão pelo Pregoeiro; 

9.1.4. Aberta a sessão, não mais serão admitidos novos proponentes sendo que em 

seguida, proceder-se-á a abertura dos envelopes de nº 01 PROPOSTA DE 

PREÇOS. 

 

9.2. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

9.2.1. Será considerada vencedora a empresa que oferecer o MENOR PREÇO POR 

ITEM, conforme abaixo: 

a) Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, o autor da oferta 

de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores 

àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do 

vencedor; 

b) Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no item anterior, 

poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos 

lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos; 

c) Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos 

proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e 

decrescentes; 

d) O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma 

seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de 

maior preço e os demais, em ordem decrescente de valores; 

d.1) Primeiro lance verbal da sessão deverá ser de valor inferior ao da proposta 

escrita de menor preço, os demais lances deverão cobrir o lance de menor valor; 
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d.2) A rodada de lances verbais será repetida até que se esgotem as ofertas por parte 

dos licitantes; 

d.3) O Pregoeiro a seu critério, poderá fixar prazos para os lances, se assim fizer 

necessário para a continuidade e bom funcionamento da sessão de Pregão; 

d.4) Não será permitido dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 

que for recebido e registrado em 1º (primeiro) lugar, exceto em caso de 

renegociação; 

d.5) A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 

implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do 

último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas; 

d.6) Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a 

proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação; 

e) Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro 

examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, 

decidindo motivadamente a respeito; 

f) Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 

documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação 

das suas condições habilita tórias; 

g) Em caso de ocorrência de participação de licitante que detenha a condição de 

microempresa ou de empresa de pequeno porte nos termos da lei nº 9.317/96 e a Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, correrão os procedimentos 

consubstanciados nos arts. 44 e 45 da referida LC, elencados da seguinte forma: 

g.1) encerrada a etapa de lance será assegurado, como critério de desempate, 

preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, 

entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por 

cento) superiores à proposta mais bem classificada; 

g.2) Para efeito do disposto no subitem acima, ocorrendo o empate, proceder-se-á da 

seguinte forma:  

I - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 

situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;  

II - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 

forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se 

enquadrem na hipótese do subitem (g.1), na ordem classificatória, para o exercício do 

mesmo direito; 

III - No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem enquadradas no subitem (g.1), será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 

apresentar a melhor oferta;  

III.a) Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem (g.1), o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

III.b) O disposto neste subitem somente se aplicará quando a melhor oferta inicial 

não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 
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III.c) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 

convocada para apresentar novo lance no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após 

o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 

h) Constando o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado 

vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do presente certame; 

i) Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilita 

tórias, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e 

procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o 

respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste certame; 

j) Nas situações previstas nos itens “d.6”, “e” e “h”, o Pregoeiro negociará 

diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor; 

k) Vistos e rubrica pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes das 

empresas participantes, em todas as propostas de preços e nos documentos de 

habilitação do vencedor; 

l) Manifestação, devidamente motivada, dos demais licitantes se houver a intenção 

de recorrer; 

m) Fechamento e assinatura da ata da reunião pela Pregoeiro, pela equipe de apoio e 

pelos representantes das empresas participantes. 

9.2.3. Os envelopes que constarem os “Documentos de Habilitação” das empresas 

remanescentes serão devolvidos somente após ser declarado o vencedor do certame, 

salvo se houver manifestação de interesse em recorrer; 

9.2.4. Uma vez homologada a licitação pela autoridade superior deverá ser procedida 

à convocação do licitante vencedor, para assinar a Ata de Registro de Preços no 

prazo de 03 (três) dias úteis; 

9.2.5. No caso da sessão do Pregão, em situação excepcional vir a ser suspensa antes 

de cumpridas todas as suas fases, os envelopes devidamente rubricados no fecho, 

ficarão sob a guarda do Pregoeiro, sendo exibidos ainda lacrados e com as rubricas 

dos participantes na sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos; 

9.2.6. Verificando-se no curso da análise o descumprimento de requisitos 

estabelecidos neste Edital e anexos, a proposta será desclassificada; 

9.2.7. Se o licitante vencedor recusar-se a executar o objeto licitado ou descumprir os 

ditames deste edital, os demais licitantes serão chamados na ordem de classificação 

para fazê-lo, sujeitando-se o desistente às sanções estabelecidas nos artigos 86 a 88 

da Lei Federal nº 8.666/93; 

9.2.8. Quando todos os itens forem inabilitados ou todas as propostas forem 

desclassificadas, pelas causas previstas no Artigo 48 da Lei nº 8.666/93, a 

Administração poderá fixar aos Licitantes o prazo de 03 (três) dias úteis para 

apresentação de nova documentação ou de outras propostas. 

 

10 – DOS RECURSOS 

 

10.1. Qualquer licitante poderá manifestar intenção de recorrer contra as decisões do 

Pregoeiro proferidas no decorrer da sessão, devendo seguir o seguinte procedimento: 
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10.1.1. A manifestação da intenção de interpor recurso será feita no final da sessão, 

com registro em ata da síntese das suas razões, as quais deverão ser formalizadas e 

protocoladas no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando os demais licitantes, desde 

logo, intimados para apresentar as contra-razões, em igual prazo, que começará a 

correr após o término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 

dos autos; 

a) A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na decadência 

do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor; 

b) Encerrado os prazos para apresentação de razões e contra-razões, o Pregoeiro terá 

03 (três) dias úteis para julgamento; 

c) O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo; 

d) O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento; 

e) Decidido os recursos e constatado a regularidade dos atos procedimentais, a 

autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório 

para determinar contratação; 

f) As razões e contra-razões recursais deverão ser protocoladas das 08:00 às 12:00 

horas NO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

JUSCIMEIRA – MT – AVENIDA JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210 – 

BAIRRO CAJUS – JUSCIMEIRA – MT. 

10.2. A alegação de preço inexeqüível por parte de um dos licitantes com relação à 

proposta de preços de outro licitante deverá ser devidamente comprovada sob pena de não 

conhecimento do recurso interposto; 

10.3. Na ocorrência de manifestação ou interposição de recurso de caráter meramente 

protelatório, ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade competente 

poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da 

Lei nº 10.520/02 e legislação vigente. 

 

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

11.1. A adjudicação do objeto ao licitante vencedor, feita pelo Pregoeiro, ficará 

sujeita à homologação do Prefeito Municipal de Juscimeira/MT. 

11.1.1 Caso haja recursos, a adjudicação será feita pelo Prefeito Municipal. 

11.2. Para fins de homologação, o proponente vencedor fica obrigado a apresentar 

nova proposta adequada ao preço ofertado na etapa de lances verbais, no prazo de 2 (dois) dias 

úteis, contados da sessão de audiência pública do Pregão; 

 

12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

12.1. Homologado o processo licitatório pela autoridade competente, a Prefeitura 

Municipal de Juscimeira convocará a licitante vencedora para, no prazo de 03 (três) dias úteis, 

assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, sob pena de decair do direito ao Registro. 

12.2. A assinatura da Ata de Registro de Preços não implica na obrigatoriedade da 

aquisição da totalidade dos itens registrados, tendo em vista que o registro de preços serve para 

assegurar uma futura aquisição, dentro do prazo de vigência; 
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12.3. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses 

contados a partir da publicação, sendo que durante este período a licitante vencedora deverá 

manter as condições de habilitação exigidas na licitação; 

12.4. Esta Ata Registro de Preços, poderá ser aderida por outros Municípios e Outros 

órgãos na Esfera Federal, Estadual e Municipal; 

12.5. O contrato será substituído pela nota de empenho de despesas conforme 

previsto no § 4º do art. 62 da Lei 8.666/93. 

 

13. DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA 

13.1. O vencedor ficará obrigado a entrega do objeto, pretendido pela Prefeitura 

Municipal de Juscimeira-MT, pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do 

recebimento da Nota de Empenho, e o mesmo ser entregue no lugar determinado pelo município 

13.2. Providenciar a regularização, às suas expensas, no prazo de 02 (dois) dias, após 

notificação formal, dos objetos  fornecidos em desacordo com as especificações deste Edital, 

seus anexos e com a respectiva proposta, ou que apresentem vício de qualidade. 

13.3. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Prefeitura Municipal de Juscimeira-

MT, no tocante do mesmo, assim como ao cumprimento das obrigações previstas no Contrato. 

13.4. Comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal de Juscimeira-MT qualquer 

alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento 

de correspondência. 

13.5. Indenizar terceiros e/ou a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA-

MT, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos 

ou prejuízos causados, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel 

observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes. 

13.6. Efetuar a entrega do objeto, conforme estipulado neste Edital e seus anexos e 

de acordo com a proposta apresentada, inclusive quanto a marca e local apresentado. 

13.7. Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência da execução do 

objeto da Licitação correram por conta exclusiva da contratada. 

13.8. A adjudicatária ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições deste edital, os 

acréscimos que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do objeto 

adjudicado; 

13.8.1. Os acréscimos até 25% serão aplicados automaticamente na ata de Registro 

de Preço. 

13.8.2. Em relação à eventuais decréscimos, não se aplica a regra contida no artigo 

65, § II, inciso II, da Lei nº 8.666/93, podendo a Prefeitura Municipal de 

Juscimeira/MT adquirir quantidade inferior ao estimado, sem necessidade de 

anuência da  signatária da ARP. 

13.9. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, 

obrigando-se a atender , de imediato todas as reclamações decorrentes da constatação de vícios, 

defeitos ou incorreções relativas ao objeto deste Edital, bem como a respeito da qualidade dos 

produtos, casos em que a CONTRATADA deverá, às suas expensas, realizar correções e 

comprovar a regularidade destes. 

13.10. Manter todas as condições estabelecidas neste Edital quanto as condições de 

habilitação e qualificação, durante toda a execução do contrato. 
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13.11. Garantir a qualidade dos produtos fornecidos, segundo as exigências legais, 

normas do fabricante e especificações técnicas do  INMETRO (Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia).  

 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

14.1. Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e 

condições estabelecidas neste edital e conforme a proposta de preços apresentada pela empresa 

vencedora. 

14.2. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a 

ser solicitados pela CONTRATADA, proporcionando as facilidades indispensáveis à boa 

execução das obrigações contratuais. 

14.3. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela contratada. 

14.4. Os objetos efetuados em desacordo com as obrigações assumidas pela 

contratada serão rejeitados no todo ou em parte. 

14.5. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no edital. 

14.5.1. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária enquanto pendente 

de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a 

reajustamento de preços ou a atualização monetária. 

 

15. DA FORMA DE PAGAMENTO 

15.1. Os pagamentos serão efetuados à adjudicatária em até 30 (trinta) dias após a 

apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo responsável do recebimento dos 

produtos, cumpridas todas as exigências do edital e seus anexos e da Ata de Registro de Preços; 

15.1.1. Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá juros 

moratórios, à razão de 0,01% (zero vírgula zero um por cento) ao dia de atraso, 

calculados em relação ao atraso verificado.  

15.2. Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra 

circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item 

acima fluirá a partir da respectiva regularização; 

15.3. A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA não efetuará pagamento de 

título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com 

terceiros por intermédio da operação de “factoring”; 

15.4. A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA efetuará o pagamento por 

meio de transferência bancária; 

15.5. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras 

praças serão de responsabilidade da adjudicatária; 

15.6. O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades 

vinculadas a prestações dos serviços, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade e 

garantia dos serviços oferecidos; 

 

16. DA ENTREGA DOS OBJETOS 

16.1. O fornecimento do objeto será parcelado de acordo com as necessidades da 

contratante mediante requisição fornecida pela Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT, enquanto 

houver saldo, no período de vigência da Ata de Registro de Preços. 
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16.2. Os Itens constantes no Termo de Referencia anexo deste Edital, poderão ser 

adquiridos no todo ou em parte, de acordo com a conveniência administrativa. 

16.3. O recebimento do objeto não excluirá a adjudicatária da responsabilidade civil, 

nem ético-profissional, pelo perfeito fornecimento do objeto, dentro dos limites estabelecidos 

pela Lei 8.666/93. 

16.4. A adjudicatária ficará obrigada a corrigir, às suas expensas, no todo ou em 

parte, o objeto em que se verificarem vícios ou incorreções resultantes dos fornecidos. 

16.5. A Prefeitura rejeitará no todo ou em parte, o fornecimento realizado em 

desacordo com a ordem de fornecimento e com as normas deste Edital e seus anexos. 

 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste 

edital, sujeita a licitante vencedora a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei no 8.666/93 

e alterações posteriores, incidentes sobre o valor Adjudicado, na forma seguinte: 

17.1.1. Quanto às obrigações de entrega e solução de quaisquer problemas com os 

itens adquiridos: 

a) atraso até 2 (dois) dias, multa de 2% (dois por cento); 

b) a partir do 3o (terceiro) até o limite do 5º (quinto) dia, multa de 4% (quatro por 

cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 6º (sexto) dia de 

atraso. 

17.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, 

pela inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, a Administração poderá garantida a prévia 

e ampla defesa, aplicar à licitante vencedora multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor 

adjudicado; 

17.3. Se a adjudicatária recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços 

injustificadamente, garantida prévia e ampla defesa, sujeita-se às seguintes penalidades: 

17.3.1. multa de até 10% sobre o valor adjudicado; 

17.3.2. suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar 

com a Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT, por prazo de até 5 (cinco) anos. 

17.3.3. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública. 

17.4. A licitante ou adjudicatária que deixar de entregar ou apresentar documentação 

falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução da ARP, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 

fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com esta 

Prefeitura pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 

17.5. A multa, eventualmente imposta à adjudicatária, será automaticamente 

descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. 

Caso a adjudicatária não tenha nenhum valor a receber desta Prefeitura, ser-lhe-á concedido o 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. 

Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão 

competente para que seja inscrita na dívida ativa do Município, podendo, ainda a Administração 

proceder à cobrança judicial da multa; 

17.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos 

eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração; 
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17.7. Se a adjudicatária não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, contados da intimação, o respectivo valor será descontado dos créditos que esta 

possuir com esta Prefeitura, e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será 

encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e execução pela Prefeitura Municipal de 

Juscimeira/MT; 

17.8. Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

a contar da citação da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse 

prazo encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do 

mesmo prazo. 

 

18. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

18.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das dotações dos 

órgãos/unidades desta Prefeitura a seguir demonstrada: 
02.03 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

02.03.01 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

02.03.04.122.0002.2006.0000 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SECRETARIA 

3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 

032 – FICHA 

 

02.03 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

02.03.01 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

02.03.04.122.0002.2006.0000 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SECRETARIA 

4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

037 – FICHA 

 

02.04 – SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS 

02.04.01 – SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS 

02.04.04.123.0003.2010.0000 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA 

3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 

048 – FICHA 

 

02.04 – SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS 

02.04.01 – SECRETARIA DE FAZENDA E FINANÇAS 

02.04.04.123.0003.2010.0000 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA 

4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

054 – FICHA 

 

02.05 – SECRETARIA DE SAÚDE 

02.05.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 

02.05.10.301.0022.2040.0000 – PISO DE ATENÇÃO BASICA – PAB 

3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 

079 – FICHA 

 

02.05 – SECRETARIA DE SAÚDE 

02.05.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 

02.05.10.301.0022.2040.0000 – PISO DE ATENÇÃO BASICA – PAB 

4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

085 – FICHA 
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02.05 – SECRETARIA DE SAÚDE 

02.05.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 

02.05.10.301.0022.2041.0000 – PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA – PSF 

3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 

093 – FICHA 

 

 

02.05 – SECRETARIA DE SAÚDE 

02.05.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 

02.05.10.301.0022.2041.0000 – PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA – PSF 

4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

102 – FICHA 

 

 

02.05 – SECRETARIA DE SAÚDE 

02.05.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 

02.05.10.301.0022.2103.0000 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 

122 – FICHA 

 

02.05 – SECRETARIA DE SAÚDE 

02.05.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 

02.05.10.301.0022.2103.0000 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

128 – FICHA 

 

 

02.07 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA 

02.07.01 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA 

02.07.12.361.0005.2016.0000 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO 

FUNDAMENTAL 

3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 

273 – FICHA 

 

02.07 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA 

02.07.01 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA 

02.07.12.361.0005.2016.0000 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO 

FUNDAMENTAL 

4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

279 – FICHA 

 

02.07 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA 

02.07.01 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA 

02.07.12.365.0006.2019.0000 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 

304 – FICHA 

 

02.07 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA 
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02.07.01 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA 

02.07.12.365.0006.2019.0000 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

307 – FICHA 

 

02.08 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

02.08.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS 

02.08.241.0009.2169.0000 – FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FEAS 

3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 

350 – FICHA 

 

02.08 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

02.08.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS 

02.08.08.241.0009.2169.0000 – FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – 

FEAS 

4.4.90.52.00 – MATERIAL PERMANENTE 

353 – FICHA 

 

02.08 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

02.08.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL – FMAS 

02.08.08.243.0029.2162.0000 – INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA – IGD-

SUAS 

3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 

365 – FICHA 

 

02.08 – SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL 

02.08.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS 

02.08.08.243.0029.2162.0000 – INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA – IGD-

SUAS 

4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

491 - FICHA 

 

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1. É facultada ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução deste processo, vedada a inclusão 

posterior de documentos ou informações que deveriam constar no ato da sessão pública; 

19.2. Fica assegurado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA o direito de 

no interesse da Administração, anular ou revogar a qualquer tempo, no todo ou em parte a 

presente licitação, dando ciência aos participantes na forma da legislação vigente; 

19.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas, e a Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT não será, em nenhuma hipótese, 

responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 

licitatório; 

19.4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação; 

19.5. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro; 
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19.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 

a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subseqüente, no horário e local, anteriormente estabelecidos, desde que não haja 

comunicação do Pregoeiro em contrário; 

19.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e anexos, excluir-se-á o dia 

do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 

expediente na Prefeitura Municipal de Juscimeira; 

19.8. O desatendimento das exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata 

compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão; 

19.9. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro 

fornecimento; 

19.10. A homologação do processo de licitação não implicará direito à contratação. 

19.11. Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei nº 

10.520/2002 e da Lei nº 8.666/93 e alterações. 

19.12. O foro para dirimir questões relativas ao presente Pregão será o de 

Juscimeira/MT, com exclusão de qualquer outro. 

 

19.13. São partes integrantes deste Edital: 

 

a) Anexo I – Minuta Carta De Credenciamento; 

b) Anexo II – Termo De Referencia; 

c) Anexo III – Minuta Da Carta Proposta; 

d) Anexo IV – Minuta Da Proposta de Preços;  

e) Anexo V – Minuta Da Declaração De Fato Inexistente Superveniente Impeditivo 

De Habilitação;  

f) Anexo VI – Minuta De Que Não Emprega Menor; 

g) Anexo VII – Minuta Da Declaração Para ME e EPP; 

h) Anexo VIII – Minuta Da Declaração Artigo 299; 

i) Minuta da Ata de Registro de Preços; 

 

 

Juscimeira/MT, 18 De Dezembro 2018. 

 

 

 

 

DIVA MARIA DOS SANTOS GARDIN 

                 PREGOEIRO  

                                                                      MOISÉS DOS SANTOS 
                                                                                        PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 

MINUTA CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2018 

 

Pelo presente, a empresa ………………………………….............................................., CNPJ nº 

............................................, sediada à ................................................................, nº ........, bairro 

……................................., CEP: ........................................., Município de 

............................................, em atendimento ao solicitado no edital do Pregão Presencial nº 

035/2018, outorga ao Sr. ....................................................................., RG nº 

.........................................................., CPF nº ...................................................., amplos poderes 

para representar a empresa junto à Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT., no Processo 

Licitatório PREGÃO PRESENCIAL  Nº 035/2018, inclusive poderes para interpor ou desistir 

de recursos, receber intimações, enfim, praticar todos os atos que julgar necessário ao citado 

processo. 

 

 

 (local e data)......................................(...........), ....... de ............................. de 2018. 

 

 

 

 

 

Nome da empresa, assinatura do responsável legal  

CNPJ:............................................................. 

 

 

 

(ESTE ANEXO DEVERÁ SER APRESENTADO NO CREDENCIAMENTO 

EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
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ANEXO II 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1 – INTRODUÇÃO 

Este termo de referência foi elaborado em cumprimento ao disposto nos incisos I e II 

do artigo 8
o
 e inciso II do artigo 21 do Decreto n

o
 3.555, de 08 de Agosto de 2000, e 

suas alterações. 

 

2 – DO OBJETO 

Aquisição de Material de Informática, para uso em diversas Secretarias do Município 

de Juscimeira/MT., conforme especificações do anexo II, que integra o edital. 

 

3 – DA JUSTIFICATIVA 

A aquisição de se faz necessária para melhoramento dos equipamentos de 

informática utilizados em diversas Secretarias do Município, considerando o 

desgaste natural decorrente do uso diário destes equipamentos e também pelo fato de 

alguns equipamentos se tornarem obsoletos tendo em vista os constantes avanços na 

área de informática, objetivando assim um melhor desempenho na realização das 

atividades desenvolvidas nestas Secretarias. 

 

4 – DO VALOR DE REFERÊNCIA 

O valor de referência dos produtos foi fornecido pela Secretaria De Administração, 

com base nos preços praticados no mercado varejista da região do Município, 

conforme média de preços que integra o termo de referencia. Os produtos que 

deverão ser adquiridos e respectivas quantidades foram estabelecidos de acordo com 

os Pedidos Internos elaborados pelas diversas Secretarias, deste Município. 

 

ITEM DESCRIÇÃO QTD 

 

UNID 

 

COD 

TCE 

VLR. 

UNIT 

VLR. 

TOTAL 

01 

MICRO CORE I-7, 6º 

GERAÇÃO, 8 GB MEMORIA, 

HD 1.0TB, W10, OFFICE, 

PLACA VIDEO 4GB 256 BITS 

DEDICADO, FONTE 750 W 

REAIS, KIT TECLADO 

MOUSE, MONITOR 21,5 LED, 

GARANTIA DE 12 MESES 

05 
UNID 

(1) 
391977-3 6.700,00 33.500,00 

02 

MICRO CORE I-5, 6º GERAÇÃO, 8 

GB MEMORIA, HD 1.0TB, W10, 

OFFICE, PLACA VIDEO 4GB 256 

BITS DEDICADO, FONTE 600 W 

REAIS, KIT TECLADO MOUSE, 

MONITOR 21,5 LED, GARANTIA 

DE 12 MESES 

20 
UNID 

(1) 
383034-9 4.095,33 81.906,60 

03 NOTEBOOK I-5, 6º GERAÇÃO, 10 UNID 00014882 4.633,33 46.333,30 
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8GB MEMORIA, HD 500GB, 

W10, OFFICE, TELA 14 OU 15, 

TECLADO PADRÃO ABNT 2, 

BATERIA DE LITION 6 

CELULAS, PLACA DE VIDEO 

2GB DEDICADO, GARANTIA 

12 MESES 

(1) 

 

04 

MONITOR LED 18,5, 

RESOLUÇÃO MINIMA 

1366x768 @60HZ 

10 
UNID 

(1) 
339714-9 613,33 6.133,30 

05 

MODEM ROTEADOR ADSL2 + 

WIRELESS N 300MBPS, COM 

INTEGRADA ADSL2 / 2 + 

SUPORTA VELOCIDADES DE 

DOWNLOAD ATÉ 24 MBPS, 

PROTEÇÃO FIREWALL, 

QUALIDADE DE SERVIÇO 

(QOS), 802.11n LAN, SEM FIO 

E 4 PORTAS SWITCH 

ETHERNET, ESTE ROTEADOR 

DEVE FORNECER TODAS AS 

FUNÇÕES QUE UMA CASA 

OU PEQUENO ESCRITÓRIO 

NECESSITA PARA 

ESTABELECER UMA 

LIGAÇÃO SEGURA E DE 

ALTA VELOCIDADE À 

INTERNET 

05 
UNID 

(1) 
00013680 285,00 1.425,00 

06 

SWITCHES WEB 

INTELIGENTES, EQUIPADO 

COM 16 PORTAS 10/100MBPS, 

DUAS PORTAS 

10/100/1000BASE-T E DUAS 

PORTAS COMBO 10/100/1000 

BASE-T/SFP, A SERIE 

INTEGRA GERENCIAMENTO 

AVANÇADO E FUNÇÕES DE 

SEGURANÇA PARA 

FORNECER DESEMPENHO 

02 
UNID 

(1) 
422072-2 2.096,66 4.193,32 

07 

PROJETOR – TECNOLIGA 

3LCD E RESOLUÇÃO SVGA 

DE 800x600 PIXELS, CAPAZ 

DE REPRODUZIR IMAGENS 

COM CORES MAIS INTENSA 

E UMA LUMINOSIDADE 3.200 

LUMENS DE BRILHO E 

CORES, COM CONTRASTE DE 

IMAGEM DE 15.000:1, VIDA 

UTIL DA LAMPADA: POSSUIR 

02 
UNID 

(1) 
359074-7 3.610,00 7.220,00 
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LAMPADA UHE DE 200W 

QUE, EM MODO NORMAL DE 

ALTO BRILHO TENHA 

DURAÇÃO DE 5.000 HORAS, E 

MODO BAIXO BRILHO COM 

DURAÇÃO DE 10.000 HORAS, 

ENTRADAS: HDMI, VGA, USB 

2.0 TIPO A, USB 2.0 TIPO B, 

S.VIDEO, AUDIO, SUPORTE 

PARA ADAPTADOR WI FI, 

EMISSÃO DE LUZ 

COLORIDA: 3.200 LUMENS E 

2.240 LUMENS, EMISSÃO DE 

LUZ BRANCA: 3.200 LUMENS 

E 2.240 LUMENS, RELAÇÃO 

DE CONTRASTE 15.000:1, 

RESOLUÇÃO: SVGA, 800x600, 

4:4, MODOS DE IMAGENS: 

QUADRO, CINEMA, 

DINAMICO, APRESENTAÇÃO 

Srgb 

08 

TELA DE PROJEÇÃO 

RETRATIL, AREA VISUAL: 

2,03x1,52 METROS, 

POLEGADAS: 100”, 

FUNCIONALIDADE: TELA DE 

PROJEÇÃO TIPO RETRATIL 

02 
UNID 

(1) 
311915-7 916,66 1.833,32 

09 

CAIXA AMPLIFICADA 

MULTIUSO – 110W RMS, 

ENTRADA MP3/RADIO 

FM/USB/BLUETOOTH 

02 
UNID 

(1) 
246067-0 2.300,00 4.600,00 

10 

NO BREAK 800VA, ENTRADA 

BIVOLT E SAIDA 115V , 1 

BATERIA 

10 
UNID 

(1) 
145648-2 880,00 8.800,00 

11 

MICROFONE SEM FIO UHF – 

PRODUTO HOMOLOGADO 

PELA ANATEL, FREQUENCIA 

DE TRABALHO: 740MHZ 

02 
UNID 

(1) 
330286-5 815,66 1.631,32 

12 MOUSE USB 40 
UNID 

(1) 
181684-5 26,66 1.066,40 

13 
TECLADO USB, PADRÃO 

ABNT 
40 

UNID 

(1) 
152390-2 36,00 1.440,00 

14 

TINTA PARA CARTUCHO NA 

COR AMARELO – EPSON T6 – 

70ML – ORIGINAL 

10 
UNID 

(1) 
0002581 116,66 1.166,60 

15 

TINTA PARA CARTUCHO NA 

COR MAGENTA – EPSON T6 – 

70ML – ORIGINAL 

10 
UNID 

(1) 
0002580 116,66 1.166,60 

16 TINTA PARA CARTUCHO NA 10 UNID 174848-3 116,66 1.166,60 
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COR PRETO – EPSON T6 – 

70ML – ORIGINAL 

 

(1) 

17 

TINTA PARA CARTUCHO NA 

COR CYANO – EPSON T6 – 

70ML – ORIGINAL 

10 
UNID 

(1) 
170342-0 116,66 1.166,60 

18 
CARTUCHO HP 901 XL NA 

COR PRETO – ORIGINAL 
05 

UNID 

(1) 
420302-0 331,66 1.658,30 

19 
CARTUCHO HP 901 XL -

COLORIDO - ORIGINAL 
05 

UNID 

(1) 
0008952 331,66 1.658,30 

20 

 

MULTIFUNCIONAL LASER 

42PPM ATÉ 1200DPI, GRANDE 

ECONOMIA E BAIXO CUSTO 

POR PAGINA, CARTUCHO DE 

TONER DE ALTO 

RENDIMENTO (8.000 

PAGINAS). MAXIMIZE A 

PRODUTIVIDADE DE SEU 

GRUPO DE TRABALHO COM 

IMPRESSÕES RAPIDAS E 

VELOCIDADES DE COPIA 

ATÉ 42PPM (CARTA) E UMA 

CAPACIDADE DE PAPEL DE 

250 FOLHAS. EXPANSIVEL 

PARA ATENDER 

PRATICAMENTE QUALQUER 

ESCRITORIO, ADICIONE 

BANDEJAS OPCIONAIS PARA 

AUMENTAR A CAPACIDADE 

PARA 1.340 FOLHAS. 

OFERECE RECURSOS 

AVANÇADOS DE 

DIGITALIZAÇÃO, 

INCLUINDO VARIOS 

DESTINOS DE 

DIGITALIZAÇÃO E UMA 

VELOCIDADE DE 

DIGITALIZAÇÃO 

MONOCROMATICA, RAPIDA 

PARA AJUDAR A OTIMIZAR 

SEU FLUXO DE TRABALHO, 

RESOLUÇÃO DE COPIA 

(MAXIMA EM DPI): ATE 

1200x600 DPI, FUNÇÕES 

PRINCIPAIS: IMPRESSÃO, 

DIGITALIZAÇÃO, COPIA, 

COPIA DUPLEX (FRENTE E 

VERSO): SIM, RESOLUÇÃO 

05 
UNID 

(1) 
00018290 4.560,00 22.800,00 
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DA IMPRESSÃO (MAXIMA 

EM DPI): ATE 1200x1200 DPI, 

CAPACIDADE DE 

IMPRESSÃO DUPLEX 

(FRENTE E VERSO): SIM, 

INTERFACE DE REDE 

EMBUTIDA: ETHERNET, HI-

SPEED USB 2.0, CICLO DE 

TRABALHO MENSAL MAX: 

50.000 PAGINAS, VOLUME 

MAXIMO DE CICLO MENSAL 

50.000 PAGINAS, VOLUME DE 

IMPRESSÃO MENSAL 

RECOMENDADO: ATE 3.500 

PAGINAS, COMPATIVEL COM 

SUPRIMENTO PRETO: TN-

3422 

 

21 

IMPRESSORA DIGITAL E 

LASER, MONOCROMATICA, 

RESOLUÇÃO: 600x600 DPI OU 

SUPERIOR, VELOCIDADE DE 

IMPRESSÃO: 30PPM OU 

SUPERIOR (A4), MEMORIA 

INICIAL: 32 MB INSTALADA 

OU SUPERIOR, TEMPO DE 

IMPRESSÃO DA PRIMEIRA 

PAGINA: NÃO SUPERIOR A 15 

SEGUNDOS, CICLO DE 

TRABALHO: SUPORTAR 

50.000 PAGINAS POR MÊS, OU 

SUPERIOR, CONSUMIVEIS: 

DEVERÃO ACOMPANHAR 

CONSUMIVEIS, ALEM DO 

FORNECIMENTO COM O 

EQUIPAMENTO, ORIGINAIS 

DO FABRICANTE PARA 

IMPRESSÃO DE NO MINIMO 

DE 20.000 PAGINAS, PORTAS: 

PARALELA E ETHERNET 

10/100 MBPS 

 

01 
UNID 

(1) 
199600-2 1.849,99 1.849,99 

22 

COMPUTADOR – 

PROCESSADOR DE 04 

NUCLEOS, ARQUITETURA 

32/64 BITS, FREQUENCIA DE 

OPERAÇÃO POR NUCLEO 

(CLOCK): 3.0 GHZ, INTEL OU 

AMD, MEMORIA: 04GB DDR3, 

03 
UNID 

(1) 
422394-2 4.363,00 13.089,00 
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UNIDADE DE DISCO RIGIDO: 

250GB, PLACA MÃE: 

INTERFACES DE 

COMUNICAÇÃO: 01 

PARALELA PADRÃO, 04 

(QUATRO) USB 2.0 

(UNIVERSA SERIAL BUS), 01 

(UMA) PORTA SERIAL UART 

16.550 COM CONECTOR DB9 

OU DB25, 01 (UMA) PORTA 

PARA MOUSE COM 

CONECTOR PS/2, 01 (UMA) 

PORTA PARA TECLADO COM 

CONECTOR PS/2, PLACA DE 

REDE ETHERNET: PADRÃO 

PCI 100/1000, VIDEO: 

INTEGRADO, GABINETE: 

TORRE OU MINI-TORRE 

PADRÃO ATX, CONFORME 

NORMA ABNT 10.347, 

PADRÃO PORTUGUES 

(ABNT2) PS/2 

23 

TECLADO: ATX – CONFORME 

NORMA ABNT 10.347, 

PADRÃO PORTUGUES 

(ABNT2), OS/2, MOUSE: PS2 

OU USB, SOM (PCMIX) 

03 
UNID 

(1) 
138915-7 47,33 141,99 

24 

SISTEMA OPERACIONAL: 

WINDOWS 7 ORIGINAL 

PROFISSIONAL 

03 
UNID 

(1) 
348000-3 1.111,66 3.334,98 

25 
MONITOR LCD 15”519W 

PRETO 
03 

UNID 

(1) 
370948-5 558,33 1.674,99 

26 

IMPRESSORA MATRICIAL FX 

2190, TECNOLOGIA DE 

IMPRESSÃO 

MONOCROMATICA, AMTRIZ 

DE PONTO DE AGULHAS, 

ALIMENTAÇÃO DE FOLHAS: 

TRASEIRA/FRONTAL, 

DURABILIDADE DE CABEÇA 

DE IMPRESSÃO: 300 

MILHÕES DE CARACTERES, 

DURABILIDADE DA FITA DE 

IMPRESSÃO: 12 MILHÕES DE 

CARACTERES, EMOLUÇÃO, 

FX (ESC/P) IBM+, FONTES 

RESIDENTES: NLQ ROMAN, 

INTERFACE IMPRESSORA: 

BIDIRECIONAL IEEE 1284, 

02 
UNID 

(1) 
174789-4 4.879,33 9.758,66 
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MTBF: 10.000 HORAS (PQH), 

MEMORIA: 64 KB, NIVEL DE 

RUIDO: INFERIOR A 55DB, 

NUMERO DE AGULHAS: 9, 

NUMERO DE COLUNAS: 132, 

MINIMO, VELOCIDADE 

MAXIMA; 506 CPS 

27 

SERVIDOR IMPRESSÃO 1P 

PARAL 10/100 PRINT SERVER: 

MODELO POCKET, 

CONECTADO DIRETAMENTE 

NA PORTA PARALELA DA 

IMPRESSORA, 01 PORTA 

PARALELA BIDIRECIONAL, 

01 PORTA ETHERNET DE 

10/100MBPS, SUPORTA 

GERENCIAMENTO VIA SNMP 

E WEB 

02 
UNID 

(1) 
174434-8 1.668,33 3.336,66 

28 SWITCH 16 PORTAS 10/100 01 
UNID 

(1) 
364504-5 869,66 869,66 

29 
NOBREAK NET STATION 600 

MONO 115V 4T GRAFITE 
03 

UNID 

(1) 
418588-9 563,33 1.689,99 

30 

SUPORTE PARA CPU 

AJUSTAVEL, NA COR PRETO 

COM RODAS 

03 
UNID 

(1) 
0006958 225,00 675,00 

31 

SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 

DE DADOS FRAME ELAY 

(INTER-LAN) VELOCIDADE 

DO LINK: 256 KBS 

(INSTALAÇÃO) 

01 
UNID 

(1) 
387106-1 2.536,66 2.536,66 

32 
MESA DE ESCRITORIO COM 

04 GAVETAS 
03 

UNID 

(1) 
183007-4 860,66 2.581,98 

33 
COFRE MECANICO ATE 

100MM 
01 

UNID 

(1) 
264571-8 1.874,00 1.874,00 

34 

CADEIRA EXECUTIVA 

GIRATORIA COM 

REGULAGEM DE ALTURA A 

GAS, COR PRETA 

03 
UNID 

(1) 
260090-0 561,99 1.685,97 

VALOR TOTAL 277.131,69 

 

 

4.1 – O Valor Global deste Termo de Referencia é de R$ 277.131,69 (Duzentos 

Setenta Sete Mil, Cento Trinta Hum Reais, Sessenta Nove Centavos). 

 

5 – DA DEFINIÇÃO DOS MÉTODOS E ESTRATÉGIAS 

A Contratada responderá, civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou 

pessoais ocasionados, à Administração e/ou terceiros, por seus empregados, dolosa 

ou culposamente, e deve comunicar imediatamente, por escrito, à Contratante, 
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qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional. 

A contratada deverá fornecer produtos de boa qualidade, de acordo com a planilha 

constante no edital. Os produtos deverão ser entregues, em no máximo 30 (trinta) 

dias, a contar da Data do recebimento da requisição de mercadorias. 

Após a assinatura do Contrato, a Contratada fornecerá os produtos ora licitados de 

acordo com as Requisições de Entrega de Mercadorias. 

Na Requisição de Entrega de Mercadorias constarão os itens solicitados e a 

quantidade, devendo o licitante contratado deixar os produtos solicitados à 

disposição do Município, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

O Município poderá, no interesse público, adquirir quantidades inferiores às 

licitadas. 

 

6 – DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

Para a aquisição dos produtos definidos neste termo, será empregada a modalidade 

de licitação denominada PREGÃO (PRESENCIAL), a qual observará os preceitos de 

direito público e, em especial as disposições da Lei n
o
 10.520, de 17 de julho de 2002, 

do Decreto n
o
 3.555/2000, e, subsidiariamente da Lei n

o
 8.666, de 21 de junho de 

1993, com suas alterações. O objeto está classificado na categoria “Bens Comuns”, 

conforme Anexo II do Decreto n
o
 3.555/2000 e suas alterações.  

  

7 – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

Será vencedora a licitante que apresentar o menor preço por item do objeto a ser 

licitado. 

 

8 – DO PAGAMENTO 

O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT, em até 20 

(vinte) dias após a entrega e recebimento do material, mediante apresentação da 

competente Nota Fiscal ou Fatura. O pagamento será efetuado em moeda corrente 

nacional, através de estabelecimento bancário, conforme conveniência das partes, 

uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório. 

 

 

9 – DAS DOTAÇOES ORÇAMENTARIAS 

As despesas decorrentes do objeto deste instrumento correrão à conta da seguinte 

dotação orçamentária do ano de 2.018. 

 

02.03 – Secretaria De Administração 

02.03.01 – Secretaria De Administração 

02.03.04.122.0002.2006.0000 – Manutenção e Encargos Com Secretaria 

3.3.90.30.00 – Material De Consumo 

032 – Ficha 

 

02.03 – Secretaria De Administração 

02.03.01 – Secretaria De Administração 

02.03.04.122.0002.2006.0000 – Manutenção e Encargos Com Secretaria 
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4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 

037 – Ficha 

 

02.04 – Secretaria De Fazenda e Finanças 

02.04.01 – Secretaria De Fazenda e Finanças 

02.04.04.123.0003.2010.0000 – Manutenção e Encargos Com a Secretaria 

3.3.90.30.00 – Material De Consumo 

048 – Ficha 

 

 

02.04 – Secretaria De Fazenda e Finanças 

02.04.01 – Secretaria De Fazenda e Finanças 

02.04.04.123.0003.2010.0000 – Manutenção e Encargos Com a Secretaria 

4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 

054 – Ficha 

 

02.05 – Secretária De Saúde 

02.05.02 – Fundo Municipal de Saúde – FMS 

02.05.10.301.0022.2040.0000 – Piso De Atenção Básica – PAB  

3.3.90.30.00 – Material De Consumo 

079 – Ficha 

 

02.05 – Secretária De Saúde 

02.05.02 – Fundo Municipal de Saúde – FMS 

02.05.10.301.0022.2040.0000 – Piso De Atenção Básica – PAB 

4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 

085 – Ficha 

 

 

02.05 – Secretária De Saúde 

02.05.02 – Fundo Municipal de Saúde – FMS 

02.05.10.301.0022.2041.0000 – Programa Saúde Da Família – PSF 

3.3.90.30.00 – Material De Consumo 

093 – Ficha 

 

02.05 – Secretária De Saúde 

02.05.02 – Fundo Municipal de Saúde – FMS 

02.05.10.301.0022.2041.0000 – Programa Saúde Da Família – PSF 

4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 

102 – Ficha 

 

02.05 – Secretária De Saúde 

02.05.02 – Fundo Municipal de Saúde – FMS 

02.05.10.301.0022.2103.0000 – Manutenção Do Fundo Municipal de Saúde 

3.3.90.30.00 – Material De Consumo 
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122 – Ficha 

 

 

02.05 – Secretária De Saúde 

02.05.02 – Fundo Municipal de Saúde – FMS 

02.05.10.301.0022.2103.0000 – Manutenção Do Fundo Municipal de Saúde 

4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 

128 – Ficha 

 

02.07 – Secretaria De Educação, Esporte, Lazer e Cultura 

02.07.01 – Secretaria De Educação, Esporte, Lazer e Cultura 

02.07.12.361.0005.2016.0000 – Manutenção e Encargos Com Ensino Fundamental 

3.3.90.30.00 – Material De Consumo 

273 – Ficha 

 

02.07 – Secretária De Educação, Esporte, Lazer e Cultura 

02.07.01 – Secretária De Educação, Esporte, Lazer e Cultura 

02.07.12.361.0005.2016.0000 – Manutenção e Encargos Com Ensino Fundamental 

4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 

279 – Ficha 

 

02.07 – Secretária De Educação, Esporte, Lazer e Cultura 

02.07.01 – Secretária De Educação, Esporte, Lazer e Cultura 

02.07.12.365.0006.2019.0000 – Manutenção e Encargos Com a Educação Infantil 

3.3.90.30.00 – Material De Consumo 

304 – Ficha 

 

02.07 – Secretária De Educação, Esporte, Lazer e Cultura 

02.07.01 – Secretária De Educação, Esporte, Lazer e Cultura 

02.07.12.365.0006.2019.0000 – Manutenção e Encargos Com a Educação Infantil 

4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 

307 – Ficha 

 

02.08 – Secretária De Desenvolvimento Social 

02.08.02 – Fundo Municipal De Assistência Social – FMAS 

02.08.241.0009.2169.0000 – Fundo Estadual De Assistência Social – FEAS 

3.3.90.30.00 – Material De Consumo 

350 – Ficha 

 

02.08 – Secretária De Desenvolvimento Social 

02.08.02 – Fundo Municipal De Assistência Social – FMAS 

02.08.08.241.0009.2169.0000 – Fundo Estadual De Assistência Social – FEAS 

4.4.90.52.00 – Material Permanente 

353 – Ficha 
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02.08 – Secretária De Desenvolvimento Social 

02.08.02 – Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 

02.08.08.243.0029.2162.0000 – Indice De Gestão Descentralizada – IGD – SUAS 

3.3.90.30.00 – Material De Consumo 

365 – Ficha 

 

02.08 – Secretaria De Desenvolvimento Social 

02.08.02 – Fundo Municipal De Assistência Social – FMAS 

02.08.08.243.0029.2162.0000 – Indice De Gestão Descentralizada – IGD – SUAS 

4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 

491 – Ficha 

 

 10 - FISCALIZAÇÃO 

Ficará responsável pela Fiscalização do referido Contrato o funcionário público 

Municipal de Juscimeira, Sr..............nomeado para tal fim, através da Portaria de 

nº....../2018, de .../...../2018, ao qual competirá dirimir as duvidas que surgirem no 

curso da prestação dos serviços, que de tudo dará ciência à Administração conforme 

art. 67, da Lei nº 8.666/93, com suas alterações.. 

 

11 - MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

Pregão Presencial - Menor Preço por ITEM. 

 

 

Juscimeira,MT., 18 De Dezembro de 2.018 

 

 

 

 

Diva Maria Dos Santos Gardin 

Pregoeiro 
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ANEXO III 

MINUTA DA CARTA PROPOSTA 

 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/2018 

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2018 

MENOR PREÇO POR ITEM 

 

 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA 

A/C SRº. PREGOEIRO 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE: 

 

NOME DE FANTASIA: 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

BAIRRO: CIDADE: 

CEP: E-MAIL: 

TELEFONE: 

Nº AGENCIA: Nº CONTA BANCARIA: 

BANCO: 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: 

RG.: CPF: 

 

 

O valor global da presente licitação é de R$ _______________________________. 

Pelo presente, a empresa acima caracterizada, em cumprimento ao disposto no Edital de Pregão 

Presencial 035/2018, DECLARA que: 

a) Temos conhecimento de todas as condições previstas no Edital, e de que nos preços 

propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros 

ônus que porventura possam recair sobre a prestação de serviços objeto do presente 

certame. 

b) O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 

abertura da licitação. 

c) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o 

contrato no prazo determinado. 

d) A prestação dos serviços deverá obedecer as determinações e condições dos Anexos do 

Edital convocatório, que fica fazendo parte do presente contrato independentemente de 

transcrição. 

e) A entrega do objeto dependerá da expedição da requisição por funcionário da Secretaria 
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requisitante, devidamente credenciado para tal fim, o qual ficará na obrigação de 

fiscalizar o cumprimento de todos os termos do contrato. 

f) Os pagamentos serão efetuados à adjudicatária em até 30 (trinta) dias após a apresentação 

da Nota Fiscal devidamente atestada pelo responsável do recebimento dos produtos, 

cumpridas todas as exigências do edital e seus anexos da Ata de Registro de Preços e 

Contrato; 

g) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições 

estabelecidas no referido Pregão e seus anexos. 

 

 

 

 

 

 

Local e data, ________________________ (____) - ____ de _____________ de 2018. 

 

 

 

 

 

 

Nome completo e assinatura do representante legal 

CPF: _____________________________________ 
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ANEXO IV 

MINUTA DA PLANILHA DE PREÇOS 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/2018 

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2018 

MENOR PREÇO POR ITEM 

 

ITEM DESCRIÇÃO QTD 

 

UNID 

 

MARCA 
VLR. 

UNIT 

VLR. 

TOTAL 

01 

MICRO CORE I-7, 6º GERAÇÃO, 8 

GB MEMORIA, HD 1.0TB, W10, 

OFFICE, PLACA VIDEO 4GB 256 

BITS DEDICADO, FONTE 750 W 

REAIS, KIT TECLADO MOUSE, 

MONITOR 21,5 LED, GARANTIA 

DE 12 MESES 

05 

 

UNID 

 

   

02 

MICRO CORE I-5, 6º GERAÇÃO, 8 

GB MEMORIA, HD 1.0TB, W10, 

OFFICE, PLACA VIDEO 4GB 256 

BITS DEDICADO, FONTE 600 W 

REAIS, KIT TECLADO MOUSE, 

MONITOR 21,5 LED, GARANTIA 

DE 12 MESES 

20 UNID    

03 

NOTEBOOK I-5, 6º GERAÇÃO, 

8GB MEMORIA, HD 500GB, W10, 

OFFICE, TELA 14 OU 15, 

TECLADO PADRÃO ABNT 2, 

BATERIA DE LITION 6 

CELULAS, PLACA DE VIDEO 

2GB DEDICADO, GARANTIA 12 

MESES 

10 
UNID 

 
   

04 

MONITOR LED 18,5, 

RESOLUÇÃO MINIMA 1366x768 

@60HZ 

10 UNID    

05 

MODEM ROTEADOR ADSL2 + 

WIRELESS N 300MBPS, COM 

INTEGRADA ADSL2 / 2 + 

SUPORTA VELOCIDADES DE 

DOWNLOAD ATÉ 24 MBPS, 

PROTEÇÃO FIREWALL, 

QUALIDADE DE SERVIÇO (QOS), 

802.11n LAN, SEM FIO E 4 

PORTAS SWITCH ETHERNET, 

ESTE ROTEADOR DEVE 

FORNECER TODAS AS FUNÇÕES 

QUE UMA CASA OU PEQUENO 

ESCRITÓRIO NECESSITA PARA 

ESTABELECER UMA LIGAÇÃO 

SEGURA E DE ALTA 

VELOCIDADE À INTERNET 

05 UNID    

06 SWITCHES WEB INTELIGENTES, 02 UNID    
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EQUIPADO COM 16 PORTAS 

10/100MBPS, DUAS PORTAS 

10/100/1000BASE-T E DUAS 

PORTAS COMBO 10/100/1000 

BASE-T/SFP, A SERIE INTEGRA 

GERENCIAMENTO AVANÇADO 

E FUNÇÕES DE SEGURANÇA 

PARA FORNECER DESEMPENHO 

07 

PROJETOR – TECNOLIGA 3LCD 

E RESOLUÇÃO SVGA DE 800x600 

PIXELS, CAPAZ DE 

REPRODUZIR IMAGENS COM 

CORES MAIS INTENSA E UMA 

LUMINOSIDADE 3.200 LUMENS 

DE BRILHO E CORES, COM 

CONTRASTE DE IMAGEM DE 

15.000:1, VIDA UTIL DA 

LAMPADA: POSSUIR LAMPADA 

UHE DE 200W QUE, EM MODO 

NORMAL DE ALTO BRILHO 

TENHA DURAÇÃO DE 5.000 

HORAS, E MODO BAIXO BRILHO 

COM DURAÇÃO DE 10.000 

HORAS, ENTRADAS: HDMI, 

VGA, USB 2.0 TIPO A, USB 2.0 

TIPO B, S.VIDEO, AUDIO, 

SUPORTE PARA ADAPTADOR 

WI FI, EMISSÃO DE LUZ 

COLORIDA: 3.200 LUMENS E 

2.240 LUMENS, EMISSÃO DE 

LUZ BRANCA: 3.200 LUMENS E 

2.240 LUMENS, RELAÇÃO DE 

CONTRASTE 15.000:1, 

RESOLUÇÃO: SVGA, 800x600, 

4:4, MODOS DE IMAGENS: 

QUADRO, CINEMA, DINAMICO, 

APRESENTAÇÃO Srgb 

02 UNID    

08 

TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL, 

AREA VISUAL: 2,03x1,52 

METROS, POLEGADAS: 100”, 

FUNCIONALIDADE: TELA DE 

PROJEÇÃO TIPO RETRATIL 

02 UNID    

09 

CAIXA AMPLIFICADA 

MULTIUSO – 110W RMS, 

ENTRADA MP3/RADIO 

FM/USB/BLUETOOTH 

02 UNID    

10 

NO BREAK 800VA, ENTRADA 

BIVOLT E SAIDA 115V , 1 

BATERIA 

10 UNID    

11 

MICROFONE SEM FIO UHF – 

PRODUTO HOMOLOGADO PELA 

ANATEL, FREQUENCIA DE 

TRABALHO: 740MHZ 

02 UNID    

12 MOUSE USB 40 UNID    
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13 TECLADO USB, PADRÃO ABNT 40 UNID    

14 

TINTA PARA CARTUCHO NA 

COR AMARELO – EPSON T6 – 

70ML – ORIGINAL 

 

10 UNID    

15 

TINTA PARA CARTUCHO NA 

COR MAGENTA – EPSON T6 – 

70ML – ORIGINAL 

 

10 UNID    

16 

TINTA PARA CARTUCHO NA 

COR PRETO – EPSON T6 – 70ML 

– ORIGINAL 

 

10 UNID    

17 

TINTA PARA CARTUCHO NA 

COR CYANO – EPSON T6 – 70ML 

– ORIGINAL 

10 UNID    

18 
CARTUCHO HP 901 XL NA COR 

PRETO – ORIGINAL 
05 UNID    

19 
CARTUCHO HP 901 XL -

COLORIDO - ORIGINAL 
05 UNID    

20 

 

MULTIFUNCIONAL LASER 

42PPM ATÉ 1200DPI, GRANDE 

ECONOMIA E BAIXO CUSTO 

POR PAGINA, CARTUCHO DE 

TONER DE ALTO RENDIMENTO 

(8.000 PAGINAS). MAXIMIZE A 

PRODUTIVIDADE DE SEU 

GRUPO DE TRABALHO COM 

IMPRESSÕES RAPIDAS E 

VELOCIDADES DE COPIA ATÉ 

42PPM (CARTA) E UMA 

CAPACIDADE DE PAPEL DE 250 

FOLHAS. EXPANSIVEL PARA 

ATENDER PRATICAMENTE 

QUALQUER ESCRITORIO, 

ADICIONE BANDEJAS 

OPCIONAIS PARA AUMENTAR A 

CAPACIDADE PARA 1.340 

FOLHAS. OFERECE RECURSOS 

AVANÇADOS DE 

DIGITALIZAÇÃO, INCLUINDO 

VARIOS DESTINOS DE 

DIGITALIZAÇÃO E UMA 

VELOCIDADE DE 

DIGITALIZAÇÃO 

MONOCROMATICA, RAPIDA 

PARA AJUDAR A OTIMIZAR SEU 

FLUXO DE TRABALHO, 

RESOLUÇÃO DE COPIA 

(MAXIMA EM DPI): ATE 

1200x600 DPI, FUNÇÕES 

PRINCIPAIS: IMPRESSÃO, 

DIGITALIZAÇÃO, COPIA, COPIA 

05 UNID    
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DUPLEX (FRENTE E VERSO): 

SIM, RESOLUÇÃO DA 

IMPRESSÃO (MAXIMA EM DPI): 

ATE 1200x1200 DPI, 

CAPACIDADE DE IMPRESSÃO 

DUPLEX (FRENTE E VERSO): 

SIM, INTERFACE DE REDE 

EMBUTIDA: ETHERNET, HI-

SPEED USB 2.0, CICLO DE 

TRABALHO MENSAL MAX: 

50.000 PAGINAS, VOLUME 

MAXIMO DE CICLO MENSAL 

50.000 PAGINAS, VOLUME DE 

IMPRESSÃO MENSAL 

RECOMENDADO: ATE 3.500 

PAGINAS, COMPATIVEL COM 

SUPRIMENTO PRETO: TN-3422 

 

21 

IMPRESSORA DIGITAL E LASER, 

MONOCROMATICA, 

RESOLUÇÃO: 600x600 DPI OU 

SUPERIOR, VELOCIDADE DE 

IMPRESSÃO: 30PPM OU 

SUPERIOR (A4), MEMORIA 

INICIAL: 32 MB INSTALADA OU 

SUPERIOR, TEMPO DE 

IMPRESSÃO DA PRIMEIRA 

PAGINA: NÃO SUPERIOR A 15 

SEGUNDOS, CICLO DE 

TRABALHO: SUPORTAR 50.000 

PAGINAS POR MÊS, OU 

SUPERIOR, CONSUMIVEIS: 

DEVERÃO ACOMPANHAR 

CONSUMIVEIS, ALEM DO 

FORNECIMENTO COM O 

EQUIPAMENTO, ORIGINAIS DO 

FABRICANTE PARA IMPRESSÃO 

DE NO MINIMO DE 20.000 

PAGINAS, PORTAS: PARALELA 

E ETHERNET 10/100 MBPS 

 

01 UNID    

22 

COMPUTADOR – PROCESSADOR 

DE 04 NUCLEOS, ARQUITETURA 

32/64 BITS, FREQUENCIA DE 

OPERAÇÃO POR NUCLEO 

(CLOCK): 3.0 GHZ, INTEL OU 

AMD, MEMORIA: 04GB DDR3, 

UNIDADE DE DISCO RIGIDO: 

250GB, PLACA MÃE: 

INTERFACES DE 

COMUNICAÇÃO: 01 PARALELA 

PADRÃO, 04 (QUATRO) USB 2.0 

(UNIVERSA SERIAL BUS), 01 

(UMA) PORTA SERIAL UART 

03 UNID    
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16.550 COM CONECTOR DB9 OU 

DB25, 01 (UMA) PORTA PARA 

MOUSE COM CONECTOR PS/2, 

01 (UMA) PORTA PARA 

TECLADO COM CONECTOR 

PS/2, PLACA DE REDE 

ETHERNET: PADRÃO PCI 

100/1000, VIDEO: INTEGRADO, 

GABINETE: TORRE OU MINI-

TORRE PADRÃO ATX, 

CONFORME NORMA ABNT 

10.347, PADRÃO PORTUGUES 

(ABNT2) PS/2 

23 

TECLADO: ATX – CONFORME 

NORMA ABNT 10.347, PADRÃO 

PORTUGUES (ABNT2), OS/2, 

MOUSE: PS2 OU USB, SOM 

(PCMIX) 

03 UNID    

24 

SISTEMA OPERACIONAL: 

WINDOWS 7 ORIGINAL 

PROFISSIONAL 

03 UNID    

25 MONITOR LCD 15”519W PRETO 03 UNID   1.674,99 

26 

IMPRESSORA MATRICIAL FX 

2190, TECNOLOGIA DE 

IMPRESSÃO MONOCROMATICA, 

AMTRIZ DE PONTO DE 

AGULHAS, ALIMENTAÇÃO DE 

FOLHAS: TRASEIRA/FRONTAL, 

DURABILIDADE DE CABEÇA DE 

IMPRESSÃO: 300 MILHÕES DE 

CARACTERES, DURABILIDADE 

DA FITA DE IMPRESSÃO: 12 

MILHÕES DE CARACTERES, 

EMOLUÇÃO, FX (ESC/P) IBM+, 

FONTES RESIDENTES: NLQ 

ROMAN, INTERFACE 

IMPRESSORA: BIDIRECIONAL 

IEEE 1284, MTBF: 10.000 HORAS 

(PQH), MEMORIA: 64 KB, NIVEL 

DE RUIDO: INFERIOR A 55DB, 

NUMERO DE AGULHAS: 9, 

NUMERO DE COLUNAS: 132, 

MINIMO, VELOCIDADE 

MAXIMA; 506 CPS 

02 UNID    

27 

SERVIDOR IMPRESSÃO 1P PARAL 

10/100 PRINT SERVER: MODELO 

POCKET, CONECTADO 

DIRETAMENTE NA PORTA 

PARALELA DA IMPRESSORA, 01 

PORTA PARALELA BIDIRECIONAL, 

01 PORTA ETHERNET DE 

10/100MBPS, SUPORTA 

GERENCIAMENTO VIA SNMP E 

WEB 

02 UNID    

28 SWITCH 16 PORTAS 10/100 01 UNID    
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29 
NOBREAK NET STATION 600 

MONO 115V 4T GRAFITE 
03 UNID    

30 

SUPORTE PARA CPU 

AJUSTAVEL, NA COR PRETO 

COM RODAS 

03 UNID    

31 

SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 

DE DADOS FRAME ELAY 

(INTER-LAN) VELOCIDADE DO 

LINK: 256 KBS (INSTALAÇÃO) 

01 UNID    

32 
MESA DE ESCRITORIO COM 04 

GAVETAS 
03 UNID    

33 COFRE MECANICO ATE 100MM 01 UNID    

34 

CADEIRA EXECUTIVA 

GIRATORIA COM REGULAGEM 

DE ALTURA A GAS, COR PRETA 

03 UNID    

VALOR TOTAL  

 

 

Local e data: .............de.............2.018 

 

 

 

 

Assinatura do Responsável pela empresa 

CPF:............................... 
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ANEXO V 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE FATO INEXISTENTE DE FATO SUPERVENIENTE 

IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/2018 

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2018 

MENOR PREÇO POR ITEM 

 

 

 

Pelo presente a empresa ........................................................................................................., CNPJ 

nº ..................................., sediada à ............................................, nº ........, bairro 

................................, CEP: ......................., Município de ............................................, por seu 

representante legal abaixo assinado, em atendimento ao solicitado no edital de Pregão Presencial 

nº 035/2018, DECLARA, sob as penas da Lei, que: 

I –Inexiste fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma do § 2º, art. 32, da Lei nº 

8.666/93; 

 

Local e data, .................................... (...........) - ................de.................................. de 2018. 

 

 

 

 

 

 

Nome completo e assinatura do responsável legal pela empresa 

CPF: ________________________________ 

 

 

 

 

Obs.:  

I – A empresa poderá preencher esta minuta da declaração ou digita-la em papel timbrado da 

empresa, desde que contenha todos dos dados desta minuta; 
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/2018 

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2018 

MENOR PREÇO POR ITEM 

 

 

Pelo presente a empresa _______________________________________________, inscrita no  

CNPJ sob nº _______________, por intermédio de seu representante legal, 

Sr.(a)______________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

_________________  Órgão expedidor _______  e do C.P.F nº ________________, 

DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição 

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

que não emprega menor de dezesseis anos. 

 

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

(assinalar com “x” a ressalva acima, caso verdadeira) 

 

 

 

(Local e data) __________________, ____ de __________________ de 2018. 

 

 

 

 

 

Nome Completo e assinatura representante da empresa 

CPF: .............................................. 
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ANEXO VII 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE ME OU EPP  

 

(Preferencialmente Papel Timbrado da Empresa) 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 066/2018 

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 035/2018 

MENOR PREÇO POR ITEM 

 

 

 

 

Pelo presente a empresa.........................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CPNJ n°......................................................................., estabelecida a.........................................., 

bairro........................, Município de......................................., estado de.......................... CEP: 

.............................,  através de seu representante legal abaixo assinado, com cumprimento ao 

solicitado no edital de licitação DECLARA, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e 

multas previstas no ato convocatório, que a empresa é microempresa ou empresa de pequeno 

porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 

de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de 

preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão nº 035/2018, 

realizado pela Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT 

 

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.  

 

 

Local e data, .................../....................de 2.018.  

 

 

 

Nome e Assinatura Responsável Pela Empresa 

CPF:  
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ANEXO VIII 

MINUTA DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 299 

 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 066/2018 

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 035/2018 

MENOR PREÇO POR ITEM 

 

 

A Empresa (Nome da Empresa) -----------------------------------, CNPJ Nº ------------------------, 

sediada na Rua --------------------------------------, nº -----------, bairro, -----------------------, CEP--

------------ Município -------------------------, por seu representante legal abaixo assinado, em 

cumprimento ao solicitado no Edital de Pregão Nº 035/2018, DECLARA, sob as penas da lei, 

que: 

 

 Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos impeditivos da 

habilitação 

- Não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso 

XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei nº8666/1993, com redação 

determinada pela Lei nº 9.854/19 

- Não possuem em seu quadro de pessoal servidores públicos exercendo funções técnicas, 

comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei nº 

8666/93). 

- Sob as penas da Lei, reunir todos os requisitos de habilitação exigidos no Edital, quanto às 

condições de qualificação jurídica, fiscal, técnica e econômico-financeira, bem como de que 

está ciente e concorda com o disposto no Edital em referência e no Decreto Estadual n° 7.217 

de 14 de março de 2006. 

- Sob as penas do Art. 299 do código Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha a vencer o 

certame, dos produto/serviços licitados para realizar a entrega nos prazos e/ou condições 

previstas. 

 

Local,...............de...................2.018 

 

 

 

Assinatura do representante legal  

CPF:  
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MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ..../2018 

 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS que entre si 

celebram a Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT 

e a empresa vencedora do certame licitatório 

referente ao Pregão Presencial nº 035/2018, tendo 

por objeto  REGISTRO DE PREÇOS PARA 

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, 

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 

SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO”. 
 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA, inscrita no C.N.P.J. sob o nº. 

15.023.955/0001-31, situada na Avenida “N” – nº 210 – Bairro Cajus – Município de Juscimeira, 

neste ato representado pelo Prefeito Municipal senhor MOISÉS DOS SANTOS, brasileiro, 

casado, empresário, portador da cédula de identidade com RG. Nº 580564 – SSP/MT e do 

CPF/MF n.º 415.345.061-87, residente e domiciliado a Rua Ronaldo Fidélis Pereira, nº 240 – 

Cajus - JUSCIMEIRA, com obediência geral a Lei nº 10.520 de 17/07/2002, pelo Decreto nº 

3.555, de 08/08/2000 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e, das demais normas 

legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 

035/2018 para Registro de Preços, homologada pelo Prefeito Municipal, RESOLVEM registrar 

os preços das empresas vencedoras que incidirá no valor das quantidades estimadas, de acordo 

com a classificação por ela alcançada nos Itens, atendendo as condições previstas no Instrumento 

Convocatório e seus anexos e as constantes desta Ata de Registro de Preços, para formação do 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP destinado a contratações futuras sujeitando-se as 

partes às normas constantes das Leis e Decretos supracitados e em conformidade com as 

disposições a seguir. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1. O objeto IMEDIATO do presente instrumento é de registrar o PREÇO UNITÁRIO obtido 

na licitação PREGAO PRESENCIAL Nº 035/2018; enquanto o objeto MEDIATO será 

contratação futura da empresa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , visando o fornecimento de 

Equipamentos de Informática, constantes do aludido Termo de Referência que acompanhou o 

Edital da citada licitação e a proposta de preços que ora o integra. 

 

1.2. As quantidades a serem fornecidas constantes do Termo de Referência que acompanhou o 

Edital da licitação são estimadas, podendo, nos limites do § 1º do art. 65 da LLC, ser acrescidas 

de conformidade com a demanda do período de vigência desta Ata de Registro de Preços. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA 
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2.1. Empresa vencedora: 

 

Empresa ................................................................................................................................... 

CNPJ: .........................................................I.E.: ..................................................................... 

Endereço ................................................................................ nº ........  Bairro ....................... 

Cidade: ......................................... CEP: ...............................Telefone: ................................. e-

mail: ....................................................................................................................................... 

Representante legal: ............................................................................................................... 

R.G: ................................................................  CPF: .............................................................. 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO QTD 

 

UNID 

 

MARCA 
VLR. 

UNIT 

VLR. 

TOTAL 

01       

 

 

2.2. Valor Total Dos Itens R$:......................... 

 

CLAUSULA TERCEIRA – DA CONTRATAÇÃO 

 

3.1. Para a presente contratação foi instaurado procedimento licitatório com fundamento nas Leis 

nº 10.520/02 e 8.666/93 e nos Decretos nº 3.931/01 e 3.555/00. 

 

3.2. Regularmente convocado para retirar e assinar esta Ata de Registro de Preços, o fornecedor 

cumprirá faze-lo no prazo mínimo de 03 (três) dias úteis, prorrogáveis por uma única vez, se 

houver justificativa aceita pela Prefeitura, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

4.1. O registro de preços constante desta Ata firmada entre a Prefeitura e as empresas que 

apresentaram as propostas classificadas em 1º lugar em consequência do presente certame, terá 

validade pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura da referida Ata de 

Registro de Preços. 

 

4.2. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços, por acordo entre as partes, poderá ser 

prorrogado por um período de 12 (doze) meses, quando a proposta continuar se mostrando mais 

vantajosa, satisfeitos os demais requisitos desta norma, conforme determina o Art. 4º § 2 do 

Decreto nº 3.931/2001. 

 

4.3. Durante o prazo de validade da ARP, a Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT não ficará 

obrigada a adquirir os produtos exclusivamente pelo SRP, podendo realizar nova licitação 

quando julgar oportuno e conveniente, ou mesmo proceder às aquisições por dispensa ou 

inexigibilidade, se for o caso, nos termos da legislação vigente, não cabendo qualquer tipo de 

recurso ou indenização à empresa signatária do SRP. 
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4.4. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na 

íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo 

descumprimento de qualquer de suas cláusulas. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO 

 

5.1. O preço unitário registrado para a empresa signatária deste instrumento é aquele constante 

na Planilha Demonstrativa de Preços e Classificação. 

 

CLÁUSULA SEXTA - MODO DE RECEBIMENTO 

 

6.1. O recebimento do objeto não excluirá a adjudicatária da responsabilidade civil, nem ético-

profissional, pelo perfeito fornecimento do objeto, dentro dos limites estabelecidos pela Lei 

8.666/93. 

 

6.2. A adjudicatária ficará obrigada a corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto 

em que se verificarem vícios ou incorreções. 

 

6.3. A Prefeitura rejeitará no todo ou em parte, o fornecimento realizado em desacordo com a 

ordem de fornecimento e com as normas deste Edital e seus anexos. 

 

6.4. Para os produtos rejeitados será dado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a 

adjudicatária fazer a reposição. 

. 

6.4.1. As despesas com a devolução dos produtos rejeitados correrão única e exclusivamente por 

conta da adjudicatária. 

 

6.5. Nos termos de art. 3˚ combinado com o art. 39, VIII, da Lei nº 8.078/1990 – Código de 

Defesa do Consumidor, é vedado o fornecimento de qualquer produto em desacordo com as 

normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se as normas especificadas não 

existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo 

Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (CONMETRO). 

 

6.6. O recebimento provisório ocorrerá no momento da entrega ao Responsável da Secretaria que 

verificará e confrontará qualidade do produto entregue com o especificado no Termo de 

Referência. 

 

6.7. O recebimento definitivo deverá ocorrer após a conferência dos produtos. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES GERAIS DO FORNECEDOR 

 

7.1. Manter, durante a vigência da ARP, todas as condições de regularidade fiscal, trabalhista e 

previdenciária exigidas no edital de licitação respectivo. 
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7.2. Executar fielmente o objeto desta Ata, comunicando, imediatamente, ao representante legal 

da Prefeitura qualquer fato impeditivo de seu cumprimento. 

 

7.3. Responder às notificações no prazo estabelecido. 

 

7.4. Efetuar a execução do objeto licitado, ainda que em quantidades diferentes ao previsto no 

Termo de Referencia. 

 

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

 

8.1. Gerenciar a (ARP) Ata de Registro de Preços. 

 

8.2. Cancelar, parcial ou totalmente, a ARP. 

 

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

9.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, total ou parcialmente, de forma unilateral 

pela Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT, quando: 

 

a) O fornecedor não dispuser a substituir os produtos que vierem a apresentar defeitos de 

qualidade; 

 

b) O fornecedor não cumprir as obrigações constantes deste Instrumento; 

 

c) O fornecedor não retirar a solicitação de empenho no prazo estabelecido, sem apresentar 

justificativa aceita pelo gestor do contrato; 

 

d) O fornecedor incorrer numa das hipóteses enumeradas no artigo 78 da Lei n. 8.666/93; 

 

e) Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado nos autos; 

 

f) Não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; 

 

g) tiver presentes razoes de interesse público. 

 

9.2. O cancelamento da Ata de Registro de Preços, nas hipóteses previstas, assegurado o 

contraditório, será comunicado ao fornecedor e publicado na Imprensa Oficial. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO 

 

10.1. Os pagamentos serão efetuados à adjudicatária em até 30 (trinta) dias após a 

apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo responsável do recebimento dos 

produtos, cumpridas todas as exigências do edital e seus anexos e da Ata de Registro de 

Preços; 
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10.1.1. Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá juros moratórios, à 

razão de 0,01% (zero vírgula zero um por cento) ao dia de atraso, calculados em relação ao 

atraso verificado.  

 

10.2. Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra 

circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante do 

item acima fluirá a partir da respectiva regularização; 

 

10.3. A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA não efetuará pagamento de título 

descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com 

terceiros por intermédio da operação de “factoring”; 

 

10.4. A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA efetuará o pagamento por meio de 

cheque nominal ou transferência bancária; 

 

10.5. A nota fiscal deverá ser emitida em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

JUSCIMEIRA/MT, inscrita no CNPJ sob o nº 15.023.955/0001-31; 

 

10.6. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças 

serão de responsabilidade da adjudicatária; 

 

10.7. O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades 

vinculadas a prestações dos serviços, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade e 

garantia dos serviços oferecidos; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

11.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos desta ARP sujeita a 

licitante vencedora a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei nº 8.666/93 e alterações 

posteriores, incidentes sobre o valor Adjudicado, na forma seguinte: 

 

11.1.1. Quanto às obrigações de entrega e solução de quaisquer problemas com os itens 

adquiridos: 

 

a) atraso até 2 (dois) dias, multa de 2% (dois por cento); 

 

b) a partir do 3o (terceiro) até o limite do 5º (quinto) dia, multa de 4% (quatro por cento), 

caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 6º (sexto) dia de atraso. 

 

11.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela 

inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, a Administração poderá garantida a prévia e 

ampla defesa, aplicar à licitante vencedora multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor 

adjudicado; 
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11.3. Se a adjudicatária recusar-se a assinar a ARP injustificadamente ou entregar o produto sem 

apresentar situação regular no ato da assinatura do mesmo, garantida prévia e ampla defesa, 

sujeita-se às seguintes penalidades: 

 

11.3.1. multa de até 10% sobre o valor adjudicado; 

 

11.3.2. suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT, por prazo de até 5 (cinco) anos, e, 

 

11.3.3. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

11.4. A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação 

falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 

fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com esta 

Prefeitura pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 

 

11.5. A multa, eventualmente imposta à adjudicatária, será automaticamente descontada da 

fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a 

contratada não tenha nenhum valor a receber desta Prefeitura, ser-lhe-á concedido o prazo de 5 

(cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse 

prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão competente 

para que seja inscrita na dívida ativa do Município, podendo, ainda a Administração proceder à 

cobrança judicial da multa; 

 

11.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais 

danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração; 

 

11.7 Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

contados da intimação, o respectivo valor será descontado dos créditos que esta possuir com esta 

Prefeitura, e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para inscrição 

em Dívida Ativa e execução pela Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT; 

 

11.8 Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 

citação da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo 

encaminha-la devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo 

prazo. 

 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DO REAJUSTE E CORREÇÃO MONETÁRIA 

 

12.1. Os preços propostos serão objeto de revisão entre as partes, com base na adequação aos 

novos preços estipulados pelos órgãos oficiais do governo federal, devendo a contratada 

comprovar os reajustes praticados respeitadas as disposições legais vigentes.  

 

12.2. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços não haverá correção monetária. 



 

                                                             
   

___________________________________________________________________________________ 
Av. Joaquim Miguel dos Santos, 210 <> CAJUS <> 78.810-000<>contato@juscimeira.mt.gov.br<>(66)3412.1371 

CNPJ nº 15.023.955/0001-31 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOCUMENTOS APLICÁVEIS 

 

13.1. Esta Ata de Registro de Preços vincula-se às disposições contidas nos documentos a seguir 

especificados, cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes: 

 

a) Edital de Pregão Presencial nº 035/2018 e seus anexos; 

 

b) Ata da Sessão Pública; 

 

c) Proposta escrita do fornecedor e/ou recomposição de preços do lances verbais, caso houver. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PRERROGATIVAS DO ÓRGÃO 

GERENCIADOR 

 

14.1. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, relativos a presente ARP, 

a seguir especificados: 

 

a) Modifica-la unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do interesse público, nos 

termos do artigo 65 da Lei nº 8.666 de 21.06.93, respeitados os direitos da CONTRATADA; 

 

b) Extingui-la, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da Lei nº 

8.666/93; 

 

c) Aplicação das sanções motivadas pela inexecução total ou parcial da ARP; 

 

d) Fiscalização da execução do ajuste. 

 

e) A fiscalização citada nos itens anteriores não isenta a empresa vencedora das 

responsabilidades assumidas com a celebração da Ata de Registro de Preços; 

 

f) Ficará responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto o servidor 

;..................., Designado pela Portaria nº ...................., de ........................... 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃO NÃO 

PARTICIPANTES. 
15.1.  Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando 

desejarem fazer uso da presente ata, deverão consultar o órgão gerenciador para manifestação 

sobre a possibilidade de adesão. 

15.2.  Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, 

desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o 

órgão gerenciador e órgãos participantes. 
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15.3. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou 

entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados 

na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

15.4. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 

exceder, na totalidade, ao  (máximo: 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. 

15.5. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá 

efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência 

da ata. 

15.6. Tal prazo poderá ser prorrogado pelo órgão gerenciador, respeitado o prazo de 

vigência da ata, quando solicitado pelo órgão não participante. 

15.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do 

cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, 

observada  a ampla defesa e o contraditório,  de eventuais penalidades decorrentes do 

descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando 

as ocorrências ao órgão gerenciador.  

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

16.1. O fornecedor obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações por ele assumida, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e a cumprir fielmente as 

Cláusulas ora avençadas, e ainda com as normas previstas na Lei n. 8.666/93 e legislação 

complementar, durante a vigência desta Ata de Registro de Preços. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO 

 

17.1. Para eficácia do presente instrumento, a Contratante providenciará seu extrato de 

publicação na Imprensa Oficial do Estado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO 

 

18.1. Fica eleito o Foro de Juscimeira/MT para dirimir quaisquer controvérsias advindas da 

execução desta Ata de Registro de Preços. 

 

18.2. E por estarem de acordo, depois de lidos e assinados, as partes firmam a presente ARP em 

02(duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, na forma do art. 60 da Lei nº 

8.666/93. 

 

Juscimeira/MT, ............ de .................................... de 2018. 
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