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PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 019/2018 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 030/2018 

 
RECIBO DE RETIRADA DO EDITAL VIA INTERNET 

 
Razão Social: _____________________________________________________________ 
Nome Fantasia: ___________________________________________________________ 
Endereço – CEP/cidade: ____________________________________________________ 
Telefone: _____________________________ Fax: _______________________________ 
CNPJ Nº: ________________________________________________________________ 
Inscrição Estadual: _________________________________________________________ 
Nome dos Sócios/CPF/RG Data Expedição do RG: _______________________________ 
E-mail: __________________________________________________________________ 
Contado (nome): __________________________________________________________ 
 
Objeto: O Objeto da presente licitação é o Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição 
de Produtos Químicos para Tratamento e Purificação de Água, para atender as necessidades 
do DAE – Departamento de Água e Esgoto de Rio Branco, conforme especificações e condições 
constantes no Termo de Referencia anexo neste Edital, pelo período de 12 meses. 
 
Recibo: Recebi do MUNICÍPIO DE RIO BRANCO-MT, o EDITAL DE PREGÃO 
PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2018, cuja realização será às 08h00min horas 
(fuso horário de Cuiabá), do dia 20/08/2018, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Rio 
Branco/MT, Localizada na Avenida Cerejeiras, nº 90, Fidelândia, Rio Branco - MT. 
 
Local _______,______ de _________________ de 2018. 
 
Assinatura ________________________________________. 
 
Retirada do Edital Via Internet. 
� Para formalização do interesse de participar nesta licitação, é facultativo à empresa enviar 

este formulário/recibo, devidamente preenchido para a Comissão Permanente de 
Licitações. 

� Este formulário/recibo deverá ser redigido em português de forma clara, não podendo ser 
manuscrito e nem conter rasuras ou entrelinhas, devidamente datado, assinado e 
rubricado pelo representante legal da licitante proponente. 

� O envio não é obrigatório, porém, a não remessa do recibo exime a CPL da comunicação 
de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer 
informações adicionais. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 019/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2018 

 
1. PREÂMBULO 
 
O Município de Rio Branco, através da Secretaria Municipal de Administração, por 
intermédio de sua Pregoeira Oficial, torna público para conhecimento de todos os interessados, 
que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP – do TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste edital e seus anexos, em conformidade com as Leis 
10.520/02, Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2007, Subsidiariamente pela Lei n.º 
8.666, de 21 de junho de 1993.  
 
1.2- O local de credenciamento e abertura da sessão pública será na Prefeitura Municipal de Rio 
Branco – Sala de Licitação - End: Av. Cerejeiras, nº 90 – Fidelândia - Rio Branco/MT. 
 
Sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação: 
 
Data: 20 de agosto de 2018 – Horário: 08h00minmin – Fuso Horário da Capital (MT). 
 
Pregoeira Oficial: Vanderléia Rodrigues Alves 
 
Edital Disponível no site www.riobranco.mt.com.br. 
Informações na Avenida Cerejeiras, 90 Fone: 66-3257-1146, no horário das 7h00min as 
13h00min. 

 
2 – DO OBJETO 

 
2.1. O Objeto da presente licitação é o Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de 
Produtos Químicos para Tratamento e Purificação de Água, para atender as necessidades do 
DAE – Departamento de Água e Esgoto de Rio Branco, conforme especificações e condições 
constantes no Termo de Referencia anexo neste Edital, pelo período de 12 meses. 
 
3- DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto 
da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital.  
 
3.2 Poderão participar desta licitação, as empresas que atenderem a todas as exigências constantes 
deste Edital e seus anexos, correndo por sua conta todos os custos decorrentes na elaboração e 
apresentação de suas propostas, não sendo devida nenhuma indenização às licitantes pela realização 
de tais atos. 
 
3.3 Comprovem possuir os documentos de habilitação requeridos no Capítulo:  
“DA DOCUMENTAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO”. 
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3.4 Não serão admitidas nesta licitação a participação de empresas enquadradas em quaisquer das 
hipóteses a seguir elencadas: 
a) Que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 
b) Que em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, seja controladora, 
coligada ou subsidiária entre si; 
c) Que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com suspensão por 
órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, 
desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial, pelo órgão que o praticou enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição; 
d) Estrangeiras que não funcionem no País; 
e) Cooperativas; 
f) Que tiveram seus contratos e atas rescindidos, por motivo de não cumprimento, mesmo que esta 
não seja declarada inidônea. 
 
4- DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1. No início da sessão, cada empresa licitante poderá credenciar apenas um representante, o qual 
deverá identificar-se junto ao (a) Pregoeira (a), exibindo a respectiva cédula de identidade ou 
documento equivalente e comprovando, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação 
de propostas (lances verbais), oferta de descontos e para a prática dos demais atos inerentes ao 
certame. (MODELO – ANEXO). 
 
4.1.1. Os documentos mencionados no Item anterior deverão ser apresentados em fotocópias 
autenticadas ou fotocópias simples, acompanhadas dos respectivos originais, para a devida 
autenticação pela Equipe do Pregão; 
 
4.2. Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o credenciamento através de 
outorga por instrumento público ou particular, neste último caso, com firma reconhecida em 
cartório, 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, 
assinatura de contratos bem como demais atos pertinentes ao certame.  
 
4.3. Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, deverá 
comprovar ser o responsável legalmente, podendo assim assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura. 
 
4.4. Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues separadamente dos 
envelopes de números 01 e 02 e acompanhados de Declaração dando ciência de que 
cumpre(m) plenamente os requisitos de habilitação, (Modelo – Anexo neste Edital). 
 
4.5. Não será permitida a entrega de apenas 01 (um) envelope, como também não será permitido 
uma mesma pessoa representar mais de uma licitante. 
 
4.5.1. Não será aceita, em nenhuma hipótese, a participação de interessada retardatária, a não ser 
como ouvinte. 
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4.6. A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 4.2 e 4.3 não implicará a exclusão 
da empresa em participar do certame, mas impedirá o representante de se manifestar na 
apresentação de lances verbais e demais fases do procedimento licitatório. 
 
4.7. No caso de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte as quais queiram participar do 
certame beneficiando-se do sistema diferenciado elencado na Lei Complementar nº. 123 de 14 
de Dezembro de 2006 deverão apresentar: 
4.7.1. REQUERIMENTO, assinado por representante/sócio da empresa, solicitando valer-se 
do tratamento diferenciado concedido a microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei 
Complementar nº. 123/2006, conforme modelo constante do Modelo Anexo deste Edital; 
4.7.2. Juntamente com o requerimento solicitado no item anterior, no caso de Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte as quais queiram participar do certame beneficiando-se do 
sistema diferenciado elencado na Lei Complementar nº. 123 de 14 de Dezembro de 2006 
deverão apresentar, CERTIDÃO emitida pela Junta Comercial para comprovação da 
condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte na forma do art. 8º da Instrução 
Normativa nº. 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC; 
4.7.3. A não apresentação da CERTIDÃO citada no item anterior, pelo licitante que queira 
beneficiar-se do sistema diferenciado elencado na Lei Complementar nº. 123 de 14 de 
Dezembro de 2006, no momento do credenciamento, acarretará a preclusão automática desse 
direito nas demais fases do processo licitatório, não podendo ser invocado posteriormente. 
 
Obs.: A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº. 
123, de 14 de dezembro de 2006 caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, 
sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções prevista no item 14 
deste edital. 
 
4.8. Com exceção das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte beneficiadas pelo regime 
diferenciado da Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, as demais deverão 
apresentar declaração de que a empresa atende plenamente os requisitos de habilitação exigidos 
neste Edital, conforme Modelo Anexo deste Edital de Pregão; 

 
5. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

 
5.1. Declarada aberta à sessão pelo Pregoeira, o representante da licitante entregará os envelopes 
contendo a proposta de preços e os documentos de habilitação, independentemente de 
credenciamento, não sendo aceita, a partir desse momento, a admissão de novos licitantes. 
 
5.2. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os 
Documentos de Habilitação será pública, dirigida por um (a) Pregoeira (a), na data, hora e local 
definidos no preâmbulo deste Edital ou no primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver 
expediente nessa data, em conformidade com este Edital e seus Anexos. 
 
5.3. Cumpridas as fases anteriores, os proponentes, interessados ou seus representantes presentes, 
deverão entregar os envelopes n.º 01 “PROPOSTA DE PREÇOS” e o n.° 02 “DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO”, em envelopes lacrados e rubricados no fecho, contendo em suas partes 
externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres: 
 

ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO-MT. 
PREGÃO No 019/2018. 
RAZÃO SOCIAL E No DO C.N.P.J. DO LICITANTE 
DIA/HORA20/08/2018 ÀS 08h00min. 

 
ENVELOPE 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO-MT. 
PREGÃO No 019/2018. 
RAZÃO SOCIAL E No DO C.N.P.J. DO LICITANTE 
DIA/HORA: 20/08/2018 ÀS 08h00min. 

 
5.4. Inicialmente, será aberto o ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS - e, após, o 
ENVELOPE 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 
5.5. A licitante deverá apresentar declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de 
acordo com modelo estabelecido em Anexo deste Edital, e deverá ser apresentada fora dos 
Envelopes N.º 01 e 02. 
 
6- DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS 
 
6.1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 
 
a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual; Razão social da licitante, telefone, n. da conta 
corrente, agência e respectivo Banco e, se possível, endereço eletrônico (e-mail) e fax para contato; 
 
b) número do processo e do Pregão para Registro de Preços; 
 
c) descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da marca e modelo do produto 
cotado, em conformidade com as quantidades e especificações do Anexo I do Edital; 
 
d) preço unitário e total, por item, e valor total da proposta, em moeda corrente nacional, em 
algarismo e por extenso, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo 
financeiro ou previsão inflacionária; 
 
e) prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias. 
 
6.2. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável. 
 
6.3. O Pregoeira, juntamente com a equipe de apoio, se julgar necessário poderá solicitar amostras 
dos produtos cotados para as empresas classificadas para a disputa, devendo os convocados 
apresentar em prazo máximo de 48h, contados da notificação na sessão. 
 
6.4. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências do 
presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes de 
dificultar o julgamento. 
 
6.5. Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos 
diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, frete, serviços, encargos sociais, 
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trabalhistas, seguros, treinamento, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 
deste Edital e seus Anexos. 
 
6.5.1. As licitantes após a apresentação das propostas não poderão alegar preço inexequível ou 
cotação incorreta e deverão fornecer os produtos sem ônus adicionais. 
 
6.5.2. Nos casos em que as empresas se negarem a fornecer os produtos, estas estarão sujeitas às 
sanções administrativas constantes na Seção 19 deste edital. 
 
6.6. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
6.7. A empresa licitante deverá fornecer os produtos dentro da quantidade e das especificações 
constantes do anexo I do Edital. 
 
7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
7.1. No julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço por item. 
 
7.2. 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, desde que haja decisão 
favorável quanto aos requisitos exigidos no edital poderão fazer novos lances verbais e sucessivos 
até a proclamação do vencedor. 
 
7.3. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pelo Pregoeira. 
 
7.4. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas, poderão os autores das melhores propostas, até o 
máximo de 03 (três), oferecerem novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços 
oferecidos. 
 
7.5. O Pregoeira convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a 
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em 
ordem decrescente de valor. 
 
7.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeira, 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. 
 
7.7. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 
penalidades constantes na seção 19 deste Edital. 
 
7.8. Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de 
menor preço e o valor estimado para a contratação. 
 
7.9. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o Pregoeira examinará a 
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a 
respeito. 
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7.10. Analisadas as propostas apresentadas e concluída a etapa de lances verbais, a classificação 
final dar-se-á pela ordem crescente dos preços, observando-se, quando aplicável, a Lei 
Complementar n. 123/2006. 
 
7.11. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação 
de habilitação do 1º classificado, e, caso o Pregoeira entenda necessário, do segundo classificado, 
para confirmação das suas condições habilitatórias. 
 
7.12. Nas situações previstas nos ITENS 7.8, 7.9 e 7.11, o Pregoeira poderá negociar diretamente 
com o proponente para que seja obtido menor preço. 
 

8 - DA DOCUMENTAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO 
 
8.1. O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados 
os quais dizem respeito a: 

 
8.2. Para fins de habilitação ao certame, os interessados terão de satisfazer os requisitos relativos a 
seguir elencados, que deverão ser apresentados na sessão pública; 
 a) habilitação jurídica; 
 b) qualificação técnica; 
 c) regularidade fiscal. 
 
8.2.1.  A habilitação jurídica, qualificação técnica e regularidade fiscal serão comprovadas 
mediante consulta on-line no cadastro do Órgão expedidor do respectivo documento, em plena 
validade, não eximindo a licitante de apresentar tais documentos no Envelope de Habilitação. 
 
8.3. As empresas licitantes deverão apresentar os documentos abaixo relacionados, em plena 
validade: 
 
8.3.1. Relativos à Habilitação Jurídica: 
(a) cédula de identidade, quando se tratar de empresa individual;  
(b) registro comercial, no caso de empresa individual; 
(c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição 
de seus administradores; 
(d) os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 
(e) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício; e, 
(f) 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. 
(g) Alvará de Funcionamento ou outro documento no qual comprove a regularidade do 
funcionamento do licitado, em plena validade e expedida pela Prefeitura Municipal do domicilio do 
licitado. 
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8.3.2. As empresas que possuírem o CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL emitido pela 
Prefeitura Municipal de Rio Branco, dentro do prazo de validade, poderão deixar de apresentar os 
documentos de habilitação que já constem do cadastro de fornecedores, desde que estejam dentro 
do prazo de validade, assegurando-se igualmente aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 
nele constantes. 
 
8.3.3. Relativos à Regularidade Fiscal: 
 
(a) Prova de Inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ); 
(b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, se houver relativo ao domicílio ou 
sede da licitada, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação; 
(c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a Certidão Conjunta de Tributos Federais e 
Quanto à Dívida Ativa da União juntamente com a CNDI – Certidão Negativa de Débito do INSS, 
com validade na data de apresentação da proposta, onde poderá ser retirada no Site: 
http://www.inss.gov.br. Obs.: Essas duas Certidões foram unificadas. 
(d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, a Certidão Negativa de Débito Fiscal 
(CND), ESPECÍFICA PARA PARTICIPAR DE LICITAÇÕES, onde a mesma poderá ser 
retirada no Site: www.sefaz.mt.gov.br, ou expedida pela Agência Fazendária da Secretaria de 
Estado de Fazenda e/ou Finanças do domicílio tributário do licitado; 
(e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, Certidão quanto à Dívida Ativa do 
Município, fornecida pela Prefeitura Municipal ou Órgão equivalente, do domicílio ou sede do 
licitado, sendo valida na data de apresentação da proposta; 
(f) CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, sendo valida na data de apresentação da proposta, 
onde poderá ser retirada no Site: http://www.caixa.gov.br; 
(g) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do licitado. (O 
prazo de Validade considerado para essas certidões será de até 90 dias). 
(h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 
 
8.4. Os licitantes Fornecedores deverão anexar no Envelope de Habilitação, as seguintes 
declarações: 

 
a) Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração 

Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal; 
b) Declara inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art. 32, § 

2o, da Lei 8.666/93 (MODELO – ANEXO IV);  
c) Declara que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 anos, em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre. E menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo 
na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição 
Federal e art. 27, V, da Lei 8666/93. (MODELO – ANEXO); e que não existe em seu 
quadro de empregados, servidores públicos exercendo funções de gerência, administração 
ou tomada de decisão. 

d) Declaração da licitante, sob as penas do Artigo 299 do Código Penal, de que terá a 
disponibilidade, caso venha a vencer o certame, dos produtos licitados para realizar a 
entrega nos prazos e condições previstas. Declaração de que se responsabiliza em substituir 
de imediato, depois do comunicado do Responsável, qualquer item entregue fora das 
especificações e inclusive que se apresentem sem condições de consumo, por outro de 
melhor qualidade ou superior, sem quaisquer ônus para a Administração Municipal. 
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8.4.1. Relativo à Qualificação Técnica: 

a) No mínimo 01 (um) atestado de Capacidade Técnica expedida por pessoas jurídicas 
de direito público ou privado, de que fornece ou tenha fornecido os objetos pleiteados 
deste Edital. 
 

8.5. Todas as licitantes deverão apresentar dentro do Envelope nº 02, os documentos específicos 
para a participação nesta licitação, devendo ser entregues numerados e de preferência 
sequencialmente, a fim de permitir celeridade na conferência e exames correspondentes; 
 
8.6. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar: 
 
a) Se o licitado for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou. 
b) Se o licitado for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 
matriz; 
 
8.7. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, em cópia 
legível autenticada por cartório competente, ou em publicação da imprensa oficial ou em cópias 
simples legíveis, desde que apresentadas na sessão as originais para conferência pelo (a) Pregoeira 
(a), sendo que estas não deverão estar no interior do envelope, ressalvada as hipóteses da 
apresentação de documentos expedidos pela internet desde que possibilite a averiguação completa 
pelo (a) Pregoeira (a); 
 
8.8. Ao Pregoeira reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que 
tiver dúvida e julgar necessário; 
 
8.9. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documentos em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 
 
8.10. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 
dispositivo deste Edital e seus Anexos e, observado ainda o disposto neste edital, o (a) Pregoeira (a) 
considerará o proponente inabilitado, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto na 
Lei Complementar nº. 123/2006. 
 
8.11. Poderá o (a) Pregoeira (a) declarar qualquer fato formal, desde que não implique 
desobediência à legislação e for evidente a vantagem para a Administração, devendo também, se 
necessário, promover diligência para dirimir a dúvida, cabendo, inclusive, estabelecer um prazo 
máximo de 48h00h (quarenta e oito horas) para a solução. 
 
8.12. Constatando através da diligência o não atendimento ao estabelecido, o (a) Pregoeira (a) 
considerará o proponente inabilitado e prosseguirá a sessão. 
 
8.13. Somente serão retidos os documentos do licitante vencedor, havendo a possibilidade de 
retenção para casos de recursos administrativos, da documentação do segundo colocado no (s) item 
(s) desde que implicados na questão. 
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8.14. Aquele que ensejar declaração falsa, ou que dela tenha conhecimento, nos termos do artigo 
299 do Código Penal, ficará sujeito às penas de reclusão, de um a cinco anos, se o documento é 
público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular, independente da 
penalidade estabelecida no artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520/02 e legislação vigente. 
 
09. DOS RECURSOS 
 
09.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis (72 horas), para 
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 
apresentar as contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo 
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 
 
09.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 
recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeira ao vencedor. 
 
09.3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
09.4. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação e homologação do objeto 
da licitação ao licitante vencedor. 
 
09.5. 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. 
 
 
10. DA ADJUDICAÇÃO 
 
10.1. Constatando o atendimento das exigências previstas no Edital, o licitante será declarado 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação e homologado o procedimento pela Autoridade 
Competente. 
 
10.2. Havendo recurso, o Pregoeira apreciará os mesmos e, caso não reconsidere sua posição, 
caberá à Autoridade Competente a decisão em grau final, bem como a adjudicação do objeto. 
 
11. DA HOMOLOGAÇAO 
 
11.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
competente homologará o objeto ao vencedor, podendo revogar a licitação nos termos do artigo 49 
da Lei Federal n º 8.666/93. 
 
11.2. Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com a 
habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica 
e/ou inidoneidade e demais exigências previstas para habilitação, em razão de fatos supervenientes 
ou somente conhecidas após o julgamento. 
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11.3. 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 48 (quarenta e 
oito) horas, contados da notificação realizada na audiência pública do Pregão; 
 
11.4. No caso do adjudicatário, se convocado, não assinar o contrato num prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, contatos a partir da data da convocação, vindo a decair do direito a execução do 
objeto dessa licitação, a Prefeitura Municipal de RIO BRANCO/MT poderá revogá-la, ou convocar 
os licitantes remanescentes, na ordem em que foram classificados, para contratar em igual prazo e 
nas mesmas condições em que a primeira classificada teria sido contratada. 
 
12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
12.1. A Prefeitura convocará formalmente o licitante vencedor para, no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis, assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
12.2. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contado a partir da 
data da publicação da respectiva Ata, não podendo ser prorrogada. 
 
12.2.1. O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas em 
Leis. 
 
12.3. Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura da ata, ou 
se recusar a assiná-la, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para 
celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis nas 
Leis 8.666/93, 10.520/02 e demais disposições vigentes. 
 
12.4. Na ata de Registro de Preço constarão todas as obrigações, direitos e deveres estabelecidos 
neste edital. 
 
12.5. A minuta da ata de Registro de Preços, a ser assinada pelo licitante vencedor, é parte 
integrante deste edital. 
 
12.6. É vedado o reajuste de preços durante o prazo de validade do registro de preços, exceto 
nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93. 
 
13. DO EMPENHO 
 
13.1. O Contrato, no caso do presente PREGÃO, poderá, a critério desta Prefeitura, ser substituído 
pela Nota de Empenho na forma do artigo 62, “caput” e parágrafo 4º, da Lei 8.666/93. 
 
14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
14.1. Retirar a Nota de Empenho no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento da 
convocação formal, sob pena de multa de 2% ao dia. Ultrapassando o período do 10° (décimo) dia 
útil, a Ata de Registro de Preço poderá ser rescindida. 
 
14.2. Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal de Rio 
Branco, de acordo com as especificações do edital, no prazo de 02 (dois) dias úteis, 
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responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das condições 
estabelecidas. 
 
14.3. Os produtos deverão ser entregues, da forma como forem solicitados pelo setor competente, 
conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada, no prazo de 02 (dois) dias 
úteis (48hs) após a emissão da ordem de fornecimento, sob pena de cancelamento do contrato e da 
Ata de Registro de Preços. 
 
14.4. A embalagem deverá ser acondicionada conforme padrão do fabricante, devendo garantir a 
proteção durante o transporte e estocagem, bem como constar identificação do produto e demais 
informações exigidas na Legislação em vigor. 
 
14.5. Substituir, às suas expensas, no prazo de 02 (dois) dias úteis, após notificação formal, os 
produtos entregues em desacordo com as especificações solicitadas, conforme anexos e com as 
respectivas propostas, ou que apresente vício de qualidade (que apresentem problemas na 
utilização); 
 
14.6. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações 
se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por escrito, de qualquer 
anormalidade que verificar quando da execução do empenho; 
 
14.7. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, 
inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 
 
14.8. A falta de quaisquer produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não 
poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do 
fornecimento do objeto deste edital e não o eximirá das penalidades a que está sujeito pelo não 
cumprimento dos prazos e demais condições aqui estabelecidas; 
 
14.9. Comunicar imediatamente a Prefeitura qualquer alteração ocorrida no endereço, conta 
bancária e outros necessários para recebimento de correspondência; 
 
14.10. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas 
regulamentadoras pertinentes; 
 
14.11. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, 
integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será 
exercida por esta Prefeitura; 
 
14.12. Indenizar terceiros e/ou a própria Prefeitura mesmo em caso de ausência ou omissão de 
fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a 
contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades 
competentes e às disposições legais vigentes; 
 
14.13. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste edital, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessárias até o limite legal de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de 
acordo entre as partes; 
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15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
15.1. Convocar a licitante vencedora para a retirada da Ordem de Fornecimento dos produtos; 
 
15.2. Fornecer à empresa a ser contratada, todas as informações e esclarecimentos que venham a ser 
solicitados relativamente ao objeto deste Edital; 
 
15.3. Efetuar o pagamento à empresa nas condições de preço e prazo estabelecidos neste Edital; 
 
15.4. Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada durante 
o recebimento dos itens; 
 
15.5. Disponibilizar local para recebimento e guarda dos produtos. 
 
15.6. Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a 
atualização monetária. 
 
15.7. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 
 
16. DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 
 
16.1. Os produtos descritos no Anexo I deste Edital serão recebidos: 
 
a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com a 
especificação; 
b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos e consequente 
aceitação; 
c) Rejeitado, quando em desacordo com o estabelecido no Edital, e seus Anexos. 
 
16.2. A entrega dos produtos deverá ser em conformidade com o especificado no Termo de 
Referência e Proposta da licitante contratada. 
 
16.3. O produto em desconformidade com o especificado acarretará a correção; caso não seja 
possível, será rejeitado, com aplicações das sanções administrativas e/ou legais cabíveis. 
 
17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
17.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão por conta dos 
recursos específicos consignados no orçamento do DAE - Departamento de Água e Esgoto de Rio 
Branco. 
 
18. DO PAGAMENTO 
 
18.1. Os pagamentos serão efetuados até 30 (trinta) dias após a entrega, mediante apresentação da 
nota fiscal devidamente atestada pela Administração. 
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18.2. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao 
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o 
pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais/faturas. 
 
18.2.1. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas 
responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento. 
 
18.3. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de 
responsabilidade do Contratado. 
 
19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
19.1. O atraso injustificado na entrega dos produtos sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à 
multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), 
conforme determina o artigo 86, da Lei nº 8666/93; 
 
19.1.1. A multa prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada possuir com a 
Prefeitura Municipal de Rio Branco/MT e poderá cumular com as demais sanções administrativas, 
inclusive com a multa prevista no item 20.2. b; 
 
19.2. Ocorrendo a inexecução total ou parcial no fornecimento dos produtos, a Administração 
poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções administrativas previstas no artigo 87 da Lei n. 
8.666/93: 
 
Advertência por escrito; 
a) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) 
sobre o valor total do contrato; 
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura 
Municipal de Rio Branco/MT, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de 
inexecução total, sem justificativa aceita, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a 
penalidade de 02 (dois) anos; 
c) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do artigo 87 da Lei n. 8.666/93, c/c 
artigo 7º da Lei n. 10.520/2002; 
 
19.3. Se a Fornecedora não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
contados da intimação por parte da Prefeitura Municipal de Rio Branco/MT, o respectivo valor será 
descontado dos créditos que a contratada possuir com esta Prefeitura; 
 
19.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-
lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo; 
 
19.5. Serão publicadas no Jornal Oficial do Estado de Mato Grosso as sanções administrativas 
previstas no item 20.2, c, d, deste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública. 
 
20. DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
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20.1. É facultada ao Pregoeira ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
 
20.2. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões 
de interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação 
de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 
 
20.2.1. A anulação do procedimento induz à anulação da Ata. 
 
20.2.2. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento 
licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver 
suportado no cumprimento do objeto do edital. 
 
20.3. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta e a 
Prefeitura não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução 
ou do resultado do processo licitatório. 
 
20.4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
20.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada para abertura dos envelopes, ficará a reunião adiada para o primeiro dia 
útil subsequente, à mesma hora e local, salvo manifestação em contrário. 
 
20.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 
licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualificações e as exatas compreensões da 
sua proposta, durante a realização da sessão pública de PREGÃO. 
 
20.7. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato. 
 
20.8. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 
presente Edital e seus Anexos deverá ser protocolizado, no Setor de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Rio Branco, localizada na Avenida Cerejeiras, nº 360, Fidelândia, Rio Branco/MT, até 
02 (dois) dias úteis antes da data de abertura do recebimento dos envelopes de proposta e 
habilitação.  
 
20.9. A homologação do resultado desta licitação não gera direito à contratação, mas mera 
expectativa de direito. 
 
20.10. Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei 10.520/2002, da Lei 
8.666/93. 
 
20.11. São partes integrantes, indissociáveis e atreladas ao conteúdo deste Edital, os anexos abaixo, 
cujo teor vincula totalmente os licitantes: 
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ANEXO I – Termo de Referência (Do Objeto, Especificações e Quantidades); 
ANEXO II – Modelo de Formulário de Proposta de Preços; 
ANEXO III – Modelo de Credenciamento; 
ANEXO IV – Declaração que não se encontra declarada inidônea; 
ANEXO V – Declaração de Inexistência de Fatos supervenientes e Impeditivos; 
ANEXO VI – Declaração sobre emprego para menores de 18 anos e servidores públicos; 
ANEXO VII – Declaração de disponibilidade e substituição de itens; 
ANEXO VIII – Modelo de Declaração de enquadramento como (ME) ou (EPP); 
ANEXO IX – Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação; 
ANEXO X – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
21.13. Fica eleito o Foro do Município de Cotriguaçu/MT, para dirimir qualquer questão contratual 
ou editalícias, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
Rio Branco (MT), 02 de agosto de 2018. 

 
 

Vanderléia Rodrigues Alves 
Pregoeira Oficial 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1. OBJETO 
 
1.1 Aquisição de produtos químicos para tratamento e desinfecção da água de Abastecimento 
público – DAE – Rio Branco /MT, durante o ano de 2018. 
 

PRODUTOS 
 
Item Quant. Unid.  Especificação 

HIPOCLORITO DE CÁLCIO 

1 2.000 Kg 

 
Hipoclorito de cálcio (CaOCI2)com 65% de cloro ativo, em 
embalagens plásticas de 10, 45 ou 50 kg cada, fechadas com tampa de 
pressão ou com tampa roscada. 
OBS: PRODUTO A SER UTILIZADO PARA TRATAMENTO DE 
ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO  
 
Composição / características físicas.  
-teor mínimo de hipoclorito de cálcio – 65% 
-teor máximo de inertes – 35% 
-umidade máxima -1%  
-cor- branca 
-aspecto – granulado  
 
OBS. (1) As bombonas ou baldes deverão vir lacradas para evitar a 
deterioração do produto especificado. 
OBS. (2) - O prazo de validade do produto deverá ser de, no mínimo, 
10 meses a contar da data de entrega. 
 

SULFATO DE ALUMINIO FERROSO SÓLIDO 

2 20.000 kg 

 
Sulfato de Alumínio Ferroso Sólido em sacos de 25 KG 
OBS: PRODUTO A SER UTILIZADO PARA TRATAMENTO DE 
ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO  
 
Composição / características físicas. 
Ponto de Fusão: 92°C com decomposição 
Solubilidade em água a 20°C 300 g/l 
pH (em 20/l de água) 3.00 – 4.00 
Decomposição Térmica a partir de 86°C 
Produto inorgânico, não combatível, solúvel em água, a solução 
aquosa é ácida. 
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1.2 - Os produtos deverão ter prazo de validade mínimo de 10 (dez) meses da data de entrega, 
prevalecendo o prazo de validade fixado pelo fabricante ou fornecedor, caso maior. 
 
2. JUSTIFICATIVA 
 
2.1. Justifica-se a aquisição destes produtos para serem utilizados nas ações de operação e 
manutenção do sistema de tratamento e desinfecção da água fornecida á população de Rio Branco, a 
fim de atender a legislação como a portaria MS 2914/2011. 
 
3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 
 
3.1. Os produtos a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da 
Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005.  
 
4. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO 
 

4.1. O objeto do presente termo de referência será recebido em remessas, de acordo com as 
necessidades do Departamento de Água, com prazo imediato não superior a 10 (dez) dias úteis após 
recebimento da nota de empenho. 
 
4.2. O não cumprimento do disposto no item 4.1 do presente termo acarretará a anulação do 
empenho bem como a aplicação das penalidades previstas no edital e a convocação do fornecedor 
subsequente considerando a ordem de classificação do certame.  
 
4.3. As notas de empenho poderão ser substituídas por uma ordem de compra oficial que serão 

enviadas através de correio eletrônico (e-mail), e a data deste envio será a referência para o prazo 
estipulado no item 4.1 do presente termo.  
 
4.4. A administração rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com 
os termos do Edital e seus anexos. 
 
5. VALOR ESTIMADO  
 
5.1. O custo estimado total da presente contratação é de R$ 84.833,33 (oitenta e quatro mil, 
oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos). 
 
5.2. O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo 
administrativo, elaborado com base em orçamentos recebidos de empresas especializadas, em 
pesquisas de mercado. 
 
6. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 
 
6.1. Os produtos serão recebidos: 
 
a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as 
especificações constantes do Edital e da proposta. 
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b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital 
e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 05 (cinco) dias úteis do recebimento 
provisório. 
 
6.2. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do 
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 
esgotamento do prazo. 
 
6.3. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos produtos em desacordo com as 
especificações técnicas exigidas. 
 
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
7.1. A Contratada obriga-se a: 
 
7.1.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela 
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da 
respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, 
procedência e prazo de validade; 
 
7.1.2. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com 
uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada; 
 
7.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 
13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
 
7.1.3.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, 
substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 2(dois) 
dias corridos, o produto com avarias ou defeitos; 
 
7.1.4. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da 
presente licitação; 
 
7.1.5. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação; 
 
7.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
7.1.7. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições 
autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 
 
7.1.8. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
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7.1.9. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, e quaisquer outras que incidam ou 
venham a incidir na execução do contrato. 
 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
8.1. A Contratante obriga-se a: 
 
8.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário; 
 
8.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e 
recebimento definitivos;  
 
8.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 
especialmente designado; 
 
8.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto. 
 
9. MEDIDAS ACAUTELADORAS 

 
9.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia 
manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o 
pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou 
impossível reparação. 

 
10. CONTROLE DA EXECUÇÃO 
 
10.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual 
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência 
à Administração.  
 
10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na 
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
10.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
 

11. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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11.1. As sanções administrativas serão impostas fundamentadamente nos termos da Lei nº 10.520 
de 2002. Ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Rio Branco, e será 
descredenciado no Cadastro de fornecedores da Prefeitura municipal de Rio Branco, pelo prazo de 
até 5 (cinco) anos, garantido o direito à ampla defesa sem prejuízo das demais cominações legais 
previstas neste edital, o licitante que: 
 
11.1.1. Se recusar a assinar o termo do contrato ou receber a nota de empenho;  
11.1.2. Inexecução total ou parcial da nota de empenho ou contrato; 
11.1.3. Deixar de entregar documentação exigida no edital; 
11.1.4. Apresentar documentação falsa; 
11.1.5. Ensejar o retardamento da execução do seu objeto; 
11.1.6. Não mantiver a proposta dentro do prazo de validade; 
11.1.7. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
11.1.8. Comportar-se de modo inidôneo; 
11.1.9. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 
 
11.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Rio Branco, enquanto durarem os fatos de impedimento, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos, nos casos citados no item 11.1, conforme detalhado nos itens 11.1.1 ao 
11.1.9. 
 
11.3. A pena de advertência poderá ser aplicada nos caso previstos no item 11.1, sempre que a 
administração entender que a(s) justificativa(s) de defesa atenua a responsabilidade da 
CONTRATADA e desde que não tenha havido prejuízo ao erário público. 
 
11.4. Pelo atraso injustificado, inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de 
Rio Branco poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as multas fixadas a seguir, 
sem prejuízo de outras sanções previstas neste edital, no contrato, e demais legislações aplicáveis à 
espécie: 
 
11.4.1. Multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato, por dia de atraso do 
início de sua execução, até o limite máximo de 2% (dois por cento). Acima do limite aqui 
estabelecido, caracterizará inexecução total da obrigação assumida; 
 
11.4.2. Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de sua 
inexecução total ou parcial, ou ainda, pela recusa injustificada em assinar o contrato; 
 
11.4.3. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de descumprimento de 
qualquer outra obrigação pactuada; 
 
11.5. As sanções previstas nos itens 11.1 e 11.2 poderão ser aplicadas à CONTRATADA 
juntamente com a de multa. 
 
11.6. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela 
Prefeitura Municipal de Rio Branco, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas 
nos itens 11.2 e 11.3. 
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11.7.  As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensão de 
licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas 
neste Edital e das demais cominações legais. 
 
11.8. O percentual de multa previsto no item 11.4 incidirá sobre o valor atualizado do contrato ou 
do item do contrato (nesse último caso, quando a licitação tenha sido julgada e adjudicada por 
item), tendo como fator de atualização o percentual da taxa SELIC – Sistema Especial de 
Liquidação e Custódia – que incidirá a partir da data em que ocorrer o fato, até o dia do efetivo 
pagamento da multa. 
 
11.9.  Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá o CONTRATADO pela sua diferença, que será descontada/compensada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela administração. Efetuados esses descontos/compensações, caso ainda 
haja saldo devedor, ou inexistentes a garantia e/ou pagamentos devidos pela CONTRATANTE, o 
valor da multa aplicada deverá ser recolhido junto à agência do Banco Bradesco S/A, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis contados da notificação, por meio de Guia de Recolhimento. 
 
11.10.  Na hipótese de não pagamento ou recolhimento referido no subitem imediatamente acima, 
os valores serão objeto de inscrição em dívida ativa e sua consequente cobrança pelos meios legais. 
 
11.11. Independente da sanção aplicada, a inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, 
ainda, a rescisão contratual, nos termos previstos na Lei nº. 8.666/93, bem como a incidência das 
consequências legais cabíveis, inclusive indenização por perdas e danos eventualmente causados à 
CONTRATANTE. 
 
11.12. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 
8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
 
11.13. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 
 

Rio Branco – MT, 02 de agosto de 2018. 



 
======================================================================= 

====================================================================== 
Av. Cerejeiras n° 90 – Fone (065) 3257-1197/3257-1146 – Rio Branco-MT 

 
ANEXO II 

 
PROPOSTA DE PREÇOS 

 
Processo de Licitação: nº 030/2018. Modalidade: Pregão Presencial Registro de Preços n° 
019/2018 
Tipo: Menor Preço por Item. 
Unidade Consumidora: Prefeitura Municipal de Rio Branco. 
Licitante: _______________________C.N.P.J.:___________________________ 
Tel. Fax: (__)______________________________________________________ 
E-mail _____________Tel. (__)__________Celular: (__)____________________ 
Endereço:_________________________________________________________ 
 

Item Especificação Und Qtd. Marca Vlr. Unit Vlr. Total 
01       
02       
03       
04       
05       
06       
07       
08       
09       
10       
11       
12       

Estando de acordo com os termos do ato 
convocatório e com a legislação nele 
indicada, propomos os valores acima com 
validade da proposta de 120 (cento e vinte) 
dias, com pagamento através do Banco: 
_____________, 

Agência Nº. _________ C/C Nº. 
________________, na cidade de 
___________. 

Cidade - UF, _____ de ______ de 2018. 
 

. Valor Total da Proposta: R$___________ 
(valor por extenso). 
. Prazo de Entrega: __________________ 
. Nome por extenso do Representante Legal: 
_______________________________ 
CPF: __________________________ 
 

__________________________________ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE 

LEGAL DA EMPRESA 
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ANEXO III 

 
MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - MT. 
REF. EDITAL PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº019/2018. 
TIPO: MENOR PERÇO POR ITEM 

 
 

A empresa __________________________, com sede à __________________________, na cidade 

de ________________________, inscrita no CNPJ sob nº __________________, por intermédio de 

seu representante legal Senhor (a) _______________________, Cargo, portador da Carteira de 

Identidade RG nº __________ e do CPF nº __________, CREDENCIA o (a) Senhor (a) _______, 

_______________ (cargo), portador (a) da Carteira de Identidade RG nº _____________________ 

e do CPF n º ______________________, para representá-la perante a PREFEITURA MUNICIPAL 

DE RIO BRANCO/MT, na Licitação realizada sob a modalidade de Pregão Presencial nº 019/2018, 

podendo rubricar documentos e propostas, formular lances, negociar preços e praticar todos os atos 

inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases do procedimento 

licitatório em questão. 

 
 
 

(Local) _____ de ___________ de 2018 
 

_____________________________________________ 
(Nome, Cargo e Assinatura do Declarante) 

 
OBS.: 
 
1) Este credenciamento deverá ser emitido em papel timbrado da empresa proponente e 
carimbado com o número do CNPJ. 
2) Reconhecer firma da assinatura do representante Legal 
 

OBS: APRESENTAR ESTE DOCUMENTO FORA DOS ENVELOPES 
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ANEXO IV 

 
DECLARAÇÃO QUE NÃO SE ENCONTRA INIDONEA 

REF. EDITAL PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº019/2018. 
TIPO: MAIOR DESCONTO POR ITEM 

 
 
 
 

(NOME DA EMPRESA)__________________________CNPJ nº______________ sediada 

(endereço completo)_____________, declara, sob as penas da lei, que não se encontra declarada 

inidônea para licitar ou contratar com órgãos da administração Pública Federal, Estadual, Municipal 

e do Distrito Federal.  

Local e Data 
 
 
(a):__________________________________________ 
Nome e Numero da Identidade do declarante 
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ANEXO V 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - MT. 
REF. EDITAL PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 019/2018. 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 
 
 
 
 
 

 A empresa ___________(nome da empresa), inscrita no CNPJ/MF Nº _______, sediada ______ 

(Endereço Completo), neste ato representada pelo Sr. (a) __________, portador da carteira de 

identidade RG nº _________ e do CPF nº _________, declara, sob as penas da Lei, que até a 

presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação e participação no presente processo 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
 
 

(Local) _____ de ___________ de 2018. 
 
 
 
 

______________________________________________ 
(Nome, Cargo e Assinatura do Declarante) 
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ANEXO VI 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES E SERVIDORES 

PUBLICOS 
 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - MT. 
REF. EDITAL PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 019/2018. 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 
A empresa ___________(nome da empresa), inscrita no CNPJ/MF Nº _______, sediada ______ 
(Endereço Completo), neste ato representada pelo Sr. (a) __________, portador da carteira de 
identidade RG nº _________ e do CPF nº _________, Declara expressamente que não possui, em 
seu Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 
8666/93. Declaro também a inexistência em meu quadro de pessoal de servidores públicos 
exercendo funções de gerencia administração ou tomada de decisão.  

(Local) _____ de ___________ de 2018 
 

______________________________________________ 
(Nome, Cargo e Assinatura do Declarante) 

 
OBS.: 
1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 
carimbada com o número do CNPJ. 
2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa 
condição. 
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ANEXO VII 

 
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE E SUBSTITUIÇÃO DE ITEM (NS) 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - MT. 
REF. EDITAL PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 019/2018. 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
 
 
 
 
(NOME DA EMPRESA) ______________________________CNPJ nº____________ sediada 

(endereço completo) _______________________________ por intermédio de seu representante 

legal, infra-assinado, para cumprimento do previsto no Art. 299 do Código Penal, declara 

expressamente que terá a disponibilidade, caso venha a vencer o certame, do(s) item (ns) licitado(s) 

para realizar a entrega nos prazos e/ou condições previstas. Declaramos também que nos 

responsabilizamos em substituir de imediato, depois do comunicado do Responsável, quaisquer 

itens entregues fora das especificações e, inclusive, se apresentem sem condições de consumo, por 

outro de melhor qualidade ou superior, sem quaisquer ônus para a Administração Municipal. 

 
Local e Data 

______________________________________ 
Assinatura do responsável pela empresa 
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ANEXO VIII 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - MT. 
REF. EDITAL PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº019/2018. 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
 
A empresa ____________ (nome da empresa), inscrita no CNPJ sob nº _______, por intermédio de 

seu contador Senhor (a) ______________, portador (a) da Carteira de Identidade nº ____________ 

e CPF n º ______________, DECLARA, para fins do disposto no item 3.1 do Edital do Pregão 

Presencial SRP nº 019/2018, sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da Lei, que esta 

empresa, na presente data é considerada: 

 

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006; 

 

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II, art. 3º da Lei Complementar nº 

123/2006; 

 

DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º 

da Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006. 

 
 
(Local) _____ de ___________ de 2018 
 
 
 

__________________________________________________ 
(Assinatura do Contador da empresa com nº do CRC) 

 
 
 
OBS.: A declaração acima deverá ser assinalada com um “X”, ratificando-se a condição jurídica da 
empresa licitante. 
 
 

OBS: APRESENTAR ESTE DOCUMENTO FORA DOS ENVELOPES 
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ANEXO IX 

 
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AO EDITAL 

 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - MT. 
REF. EDITAL PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 019/2018. 
TIPO: MAIOR DESCONTO POR ITEM 

 
 
 
 
 

A empresa ___________(nome da empresa), inscrita no CNPJ/MF Nº _______, sediada ______ 

(Endereço Completo), neste ato representada pelo Sr. (a) __________, portador da carteira de 

identidade RG nº _________ e do CPF nº _________, Declara para todos os fins de direito, que 

conhece as especificações do Edital de Pregão Presencial SRP nº 019/2018 e que temos totais 

condições de atender e cumprir todas as exigências de fornecimento ali contidas, inclusive as 

demais formalidades relativas a documentação que deverá ser apresentada para fins habilitação. 

 
(Local) _____ de ___________ de 2018 

 
______________________________________________ 

(Nome, Cargo e Assinatura do Declarante) 
 
 

OBS: APRESENTAR ESTE DOCUMENTO FORA DOS ENVELOPES 
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ANEXO X 

 
(01) ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 
 
 
 

(NOME DA EMPRESA OU PESSOA FISICA) ___________CNPJ nº OU CPF____________ 

sediada (endereço completo) ______________________ atesta para os devidos fins que a Empresa 

_______________ com sede na ________________, prestou serviços _______________, sendo 

cumpridor dos prazos e termos não havendo contra a mesma nenhum registro que a desabone. 

 
 
Local e Data 

 
 

______________________________________ 
Assinatura do responsável pela empresa 
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ANEXO XI  

 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
PROCESSO DE LICITAÇÃO: Nº 030/2018 
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS: N° 019/2018  
VALIDADE: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação, não podendo ser 
prorrogada. 
 
Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Rio Branco/MT, doravante denominada 
PREFEITURA, neste ato representada pela Prefeita Municipal Sra. SANDRA JOSY LOPES DE 
SOUZA, brasileira, portadora da cédula de identidade RG nº 698.611, e do CPF 747.198.402-30 
residente e domiciliada na cidade de Rio Branco/MT resolve registrar os preços da empresa 
.................. CNPJ: ......................., neste ato representada legalmente pelo Sr. ............, portador do 
CPF de n° ............ e RG: ..................., nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação 
por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as 
constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei n. 
8.666/93 e suas alterações e Lei 10.520/02, em conformidade com as disposições a seguir: 
 

1. DO OBJETO  
 
1.1. O Objeto da presente licitação é o Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de 
Produtos Químicos para Tratamento e Purificação de Água, para atender as necessidades do 
DAE – Departamento de Água e Esgoto de Rio Branco, conforme especificações e condições 
constantes no Termo de Referencia anexo neste Edital, pelo período de 12 meses. 
 
 

2. DA VIGÊNCIA  
 
2.1. A referida Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no Diário 
Oficial. 
 

3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 
3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá a Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças, através da Superintendência de Aquisição, no seu aspecto operacional, com apoio da 
Assessoria Jurídica, nos aspectos legais. 
 

4. DO CONTRATADO  
 
4.1. O preço, a quantidade, o fornecedor e a especificação dos produtos registrados nesta Ata, 
encontram-se indicados na tabela abaixo. 

 
Item Quant. Unid Marca  Descrição Val. unit Val. total 
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5. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO  

 
5.1. Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal de Rio 
Branco, de acordo com as especificações do edital, no prazo de 02 (dois) dias úteis, 
responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das condições 
estabelecidas. 
5.2. Os produtos e/ou materiais deverão ser entregues nos locais a serem definidos pela Prefeitura 
Municipal de Rio Branco, da forma como forem solicitados pelo setor competente. 
5.3. A embalagem deverá ser acondicionada conforme padrão do fabricante, devendo garantir a 
proteção durante o transporte e estocagem, bem como constar identificação do produto e demais 
informações exigidas na Legislação em vigor. 
5.4. Substituir, às suas expensas, no prazo de 02 (dois) dias úteis, após notificação formal, os 
produtos entregues em desacordo com as especificações deste edital, conforme anexos e com a 
respectiva proposta, ou que apresente vício de qualidade (que apresentem problemas na utilização) 
dentro do prazo de validade; 
5.5. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações 
se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por escrito, de qualquer 
anormalidade que verificar quando da execução do empenho; 
5.6. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, 
inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 
5.7. A falta de quaisquer produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não 
poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso no fornecimento do objeto deste 
edital, e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais 
condições aqui estabelecidas; 
5.8. Comunicar imediatamente a Prefeitura qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária 
e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 
5.9. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas 
regulamentadoras pertinentes; 
5.10. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, 
integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será 
exercida por esta Prefeitura; 
5.11. Indenizar terceiros e/ou a própria Prefeitura mesmo em caso de ausência ou omissão de 
fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a 
contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades 
competentes e às disposições legais vigentes; 
5.12. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste edital, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessárias, até o limite legal de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite serem resultantes de 
acordo entre as partes; 
5.12. Fornecer os produtos, conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta 
apresentada; 
 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
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6.1. Convocar a licitante vencedora para a retirada da Ordem de Fornecimento dos produtos e/ou 
materiais; 
6.2. Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos que venham a ser 
solicitados relativamente ao objeto desta ata; 
6.3. Efetuar o pagamento à empresa nas condições de preço e prazo estabelecidos nesta ata; 
6.4. Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada durante o 
recebimento dos materiais; 
6.5. Disponibilizar local para recebimento e guarda dos produtos. 
6.6. Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a 
atualização monetária. 
 

7. DO PAGAMENTO  
 
7.1. Os pagamentos serão efetuados, em média, até 30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e/ou 
materiais, mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela Administração. 
7.2. O Contratado deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do produto e/ou material 
entregue. 
7.2.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao 
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o 
pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais/faturas. 
7.2.2. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades 
e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento. 
7.3. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de 
responsabilidade do Contratado. 
 

8. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS  
 
8.1. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de 
Preços; 
8.1.1 Considera-se Preço registrado aquele atribuído aos materiais, incluindo todas as despesas e 
custos até a entrega no local indicado, tais como: tributos (impostos, taxas, emolumentos 
contribuições fiscais e para fiscais), transporte, embalagens, seguros, mão de obra e qualquer 
despesa, acessória e/ou complementar e outras não especificadas neste edital, mas que incidam no 
cumprimento das obrigações assumidas pela empresa detentora da ata na execução da mesma. 
8.2 Os preços poderão ser revistos nas hipóteses de oscilações de preços , para mais ou para menos, 
devidamente comprovadas, em decorrência de situações previstas na alínea ``d´´ do inciso II e do § 
5° do art. 65 da Lei n° 8.666/93 e alterações (situações supervenientes e imprevistas, força maior, 
caso fortuito, ou fato príncipe, que configurem área econômica extraordinária e extracontratual). 
8.3 O Órgão Gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços ou cancelamento do preço 
registrado no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente 
justificado no processo. 
8.4 No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço inicialmente 
estabelecido, o Órgão Gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, 
liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a 
negociação. 
8.5 Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Órgão 
Gerenciador notificará o fornecedor com o primeiro menor preço registrado para o item ou lote 



 
======================================================================= 

====================================================================== 
Av. Cerejeiras n° 90 – Fone (065) 3257-1197/3257-1146 – Rio Branco-MT 

visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo 
objeto cotado, qualidade e especificações. 
8.6 Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Órgão Gerenciador desonerará o 
fornecedor em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis. 
8.7 Simultaneamente procederá a convocação dos demais fornecedores, respeitada a ordem de 
classificação, visando estabelecer igual oportunidade de negociação. 
8.8 Quando o preço registrado tornar-se inferior aos praticados no mercado e o fornecedor não 
puder cumprir o compromisso inicialmente assumido, poderá, mediante requerimento devidamente 
instruído, pedir revisão dos preços ou cancelamento de seu registro.  
 8.8.1 A comprovação, para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro, 
deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente 
pactuados, mediante juntada de planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de 
aquisição, de transporte, encargos, etc, alusivas a data da apresentação da proposta e do momento 
do pleito, sob pena de indeferimento do pedido. 
8.9 A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado fornecedor, banco de dados, índices ou 
tabela oficiais e/ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, 
envolvendo todos os elementos para fins de graduar a justa remuneração do serviço ou 
fornecimento e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido. 
8.10 Preliminarmente, o Órgão Gerenciador convocará todos os fornecedores no sentido de 
estabelecer negociação visando à manutenção dos preços originalmente registrados, dando-se 
preferência ao fornecedor de menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a 
ordem de classificação. 
8.11 Não havendo êxito nas negociações para definição de novo preço ou as licitantes não aceitarem 
o preço Máximo a ser pago pela Administração, o Órgão Gerenciador revogará a Ata de Registro de 
Preços, liberando os fornecedores dos compromissos assumidos, sem aplicação de penalidade. 
8.12 Definido o preço máximo a ser pago pela Administração, o novo preço deverá ser consignado 
através de apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão as empresas vinculadas. 
8.13 Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item poderá o Gestor da Ata 
proceder nova licitação para aquisição do produto, sem que caiba direito de recurso. 
 

9. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 
9.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes 
situações: 
a) quando o fornecedor/consignatária não cumprir as obrigações constantes no Edital e nesta Ata de 
Registro de Preços; 
b) quando o fornecedor/consignatária der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho 
decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do 
art. 78 da Lei 8.666/93; 
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste 
Registro; 
d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
e) por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado; 
9.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por 
correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 
9.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da 
última publicação. 
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9.4. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita 
pela PREFEITURA, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste 
Edital. 
9.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, 
relativas ao fornecimento do Item. 
9.6. Caso a PREFEITURA não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata a seu exclusivo 
critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o 
FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida. 
 

10. DAS PENALIDADES  
 
10.1. O atraso injustificado na entrega dos materiais sujeitará a empresa, a juízo da Administração, 
à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), 
conforme determina o artigo 86, da Lei nº 8666/93; 
10.1.1. A multa prevista neste item será descontada dos créditos que o contratado possuir com a 
Prefeitura Municipal de Rio Branco/MT e poderá cumular com as demais sanções administrativas, 
inclusive com a multa prevista no item 10.2. b; 
10.2. Ocorrendo a inexecução total ou parcial no fornecimento dos materiais, a Administração 
poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções administrativas previstas no artigo 87 da Lei n. 
8.666/93: 
a) Advertência por escrito 
b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) 
sobre o valor total do contrato; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura 
Municipal de Rio Branco/MT, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de 
inexecução total, sem justificativa aceita, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a 
penalidade de 02 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do artigo 87 da Lei n. 8.666/93, c/c 
artigo 7º da Lei n. 10.520/2002; 
10.3. Se a Fornecedora não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
contados da intimação por parte da Prefeitura Municipal de Rio Branco, o respectivo valor será 
descontado dos créditos que o contratado possuir com esta Prefeitura; 
10.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-
lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo; 
10.5. Serão publicadas no Diário Oficial as sanções administrativas previstas no item 10.2, c, d, 
deste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública. 
 

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 
11.1. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma 
legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 
 

12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  
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12.1. As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata correrão à conta de 
dotação orçamentária, indicada no momento oportuno, nos processos administrativos de utilização 
da Ata. 
 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
13.1. As partes ficam ainda às seguintes disposições: 
I. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de 
termo aditivo a presente ata de Registro de Preços. 
II. É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação 
financeira, sem prévia e expressa autorização da PREFEITURA. 
 

14. DO FORO 
 
14.1. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Cotriguaçu/MT como competente para 
dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que não 
puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 
E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ata, em 3 vias de igual teor e forma para um só 
efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do art. 60 da Lei 
8.666 de 21/06/93. 
 

Rio Branco – MT, ........ de ........ de 2018. 
 
 

______________________________________ 
ANTÔNIO XAVIER DE ARAÚJO 

PREFEITO MUNICIPAL DE RIO BRANCO 
 
 
 

__________________________________ 
CONTRATADA 

 
 
TESTEMUNHAS: 
1:________________________________     2: ________________________________ 
CPF: ____________________________ __    CPF: ____________________________ __ 


