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 EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) PARA REGISTRO 
DE PREÇO nº. 08/2018 
Processo Nº 100/2018 
DATA DA REALIZAÇÃO: 08/06/2018 
HORÁRIO: 8:00 ÀS 8:15 HS (credenciamento) - 8:00 hs 
(início do Pregão) 
Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Reserva 
do Cabaçal, Avenida Mato Grosso nº. 221, Centro, Reserva 
do Cabaçal-MT. 

 
 

  PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL 
E MEI. 
 
INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal/MT 
 
SETOR: Secretaria Municipal de Obras e Secretaria Municipal de Administração. 
 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO 
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL  
 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço por lote 
 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A presente licitação se fundamenta na Lei Federal nº 
8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas respectivas alterações posteriores, Lei Federal 
nº. 10520/02, bem como nas Leis Complementares 123/2006 e 128/2008 e Lei Geral 
das Micro e Pequenas Empresas/Empreendedores Individuais. 
 
A pregoeira, SUELY XAVIER, da PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO 
CABAÇAL, com sede na Av. Mato Grosso, nº. 221, Centro, Reserva do Cabaçal/MT, 
torna público para conhecimento de todos os interessados, que no dia e hora acima 
indicados, será realizada licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro de 
Preço, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, que será regido pela Lei Federal nº 
10.520, de 17/07/2002, com aplicação subsidiária Lei Federal Nº 8.666/93 e suas 
alterações, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no presente 
Edital. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL SERVIÇOS 
DE PINTURA E LIMPEZA DE 5.000 METROS DE MEIO FIO NOS CANTEIROS DAS 
RUAS E AVENIDAS E 200 ARVORES NOS CANTEIROS CENTRAIS DAS RUAS E 
AVENIDAS DO MUNICIPIO DE RESERVA DO CABAÇAL – MT,  deste instrumento 
convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante. 
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos 
no endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, 
após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do 
certame. 
1 – OBJETO 
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1.1 - A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA 
FUTURA E EVENTUAL SERVIÇOS DE PINTURA E LIMPEZA DE 5.000 METROS 
DE MEIO FIO NOS CANTEIROS DAS RUAS E AVENIDAS E 200 ARVORES NOS 
CANTEIROS CENTRAIS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE RESERVA 
DO CABAÇAL – MT, conforme especificações constantes do folheto descritivo, que 
integra este Edital – Anexo I. 
2 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
2.1 - Poderão participar do certame todas as empresas interessadas do ramo de 
atividade pertinente ao objeto que preencherem as condições de credenciamento 
constantes deste Edital. 
3 – CREDENCIAMENTO 
3.1 – Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
 a) Tratando-se de representante legal, o estatuto ou contrato social ou outro 
instrumento de registro comercial registrado na Junta Comercial, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência 
de tal investidura (CÓPIA AUTENTICADA); 
b) Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular, com 
poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e praticar 
todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente 
documento, dentre os indicados na alínea “a”, que comprove os poderes do mandante 
para a outorga. 
3.2 – O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo a Carteira 
de Identidade ou outro documento de identificação que contenha foto. 
3.3 – Será admitido apenas 01(um) representante para cada licitante credenciado, 
sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 
3.4 – A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a 
imediata exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa da 
Pregoeira. 
 
4 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO 
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
4.1 – Os documentos de credenciamento especificados no item 3.1 deverão ser 
apresentados fora dos Envelopes nº 1 e 2, bem como a Declaração de cumprimento 
dos requisitos de habilitação, dando ciência de que atende às condições do presente 
certame e Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de 
pequeno porte, se for o caso, conforme Modelos, constante do Anexo II e IV deste 
edital.  
4.2 – A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, 
separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte 
externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 
 
À Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal - MT 
Comissão Permanente de Licitação 
Pregão Presencial Para Registro de Preço nº. 08/2018 
Processo Administrativo: 100/2018 
Abertura: 08/06/2018 às 8:00 horas 
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Envelope 001 – Da Proposta 

 
À Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal - MT 
Comissão Permanente de Licitação 
Pregão Presencial Para Registro de Preço nº. 08/2018 
Processo Administrativo: 100/2018 
Abertura: 08/06/2018 às 8:00 horas 
Envelope nº 2 – Documentação para Habilitação 
 
4.3 – A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em 
língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas 
páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas 
e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou procurador. 
4.4 – Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, 
por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas. 
5 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE DA PROPOSTA DE PREÇOS 
5.1 – A proposta de preços deverá conter os seguintes elementos: 
a) Nome, endereço, CNPJ e Inscrição Estadual/Municipal da licitante; 
b) Número do processo e número deste Pregão; 
c) Descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da marca, em 
conformidade com as especificações do termo de Referência – Anexo I deste Edital; 
d) Preço unitário e total por item, bem como o preço total geral, em moeda corrente 
nacional, em algarismo e por extenso, apurado a data de sua apresentação, sem 
inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços 
propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, tributos 
de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o 
fornecimento do objeto da presente licitação. 
e) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias; 
5.2 – Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste edital. 
6 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO” 
6.1 – Os licitantes deverão apresentar originais ou cópias autenticadas dos seguintes 
documentos para participar do presente certame: 
 
6.2 – Habilitação Jurídica 
a – Cédula de Identidade dos proprietários, ou responsáveis pela firma e assinantes 
da proposta de preços; 
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, 
acompanhados de documentos de eleição de seus administradores, caso tenha 
apresentado cópia autenticada para o credenciamento, não será necessário 
apresentar novamente o presente documento no envelope de habilitação; 
d – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova 
de diretoria em exercício; 
e – Decreto de autorização, em se tratando de empresa e sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
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pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir, obedecendo ao art. 28 da 
Lei n° 8.666/93. 

 
6.3 – Regularidade Fiscal: 
a – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ/MF; 
b - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente e compatível com o objeto 
contratual; 
c - Certidões Negativas de: 
d - Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da 
União.  
e - Regularidade junto à Secretaria de Fazenda Estadual; 
f - Tributos Municipais da sede do licitante; 
g - Regularidade Social junto ao INSS; 
h - Regularidade Social junto ao FGTS; 
 
6.4 – Qualificação Técnica 
a – Comprovação fornecida pelo licitante de que recebeu os documentos e de que 
tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 
cumprimento das obrigações objeto da licitação, datada de até setenta e duas horas 
antes da data da abertura dos envelopes (modelo anexo VII); 
 
6.5 – Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal. 
a – Comprovação fornecida por meio de declaração do licitante de que o mesmo 
cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, (modelo anexo 
V). 
 
6.6 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
6.6.1 – Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 
Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias contado da 
data de sua emissão. 
 
7 – DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO 
7.1 – No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de 
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em 
participar do certame através da apresentação de procuração ou cópia do Contrato ou 
Estatuto Social, indicando o sócio-gerente representante. 
7.2 – Após credenciamento, as licitantes entregarão a pregoeira em envelopes 
separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação. 
7.3 – A análise das propostas pela pregoeira visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e anexo. 
7.3.1 – Será considerada vencedora a licitante cujos serviços apresentarem MENOR 
PREÇO POR LOTE; 
7.3.2 – No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das 
operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às 
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correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. 
As correções efetuadas serão consideradas para a apuração do valor da proposta. 
7.3.3 – Serão desconsideradas ofertas baseadas nas propostas das demais licitantes. 
7.4 – As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, 
com observância dos seguintes critérios: 
a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores 
àquela; 
b) não havendo, pelo menos, 03 (três) propostas na condição da alínea anterior serão 
selecionadas as propostas que apresentarem menor preço, até o máximo de 03 (três). 
No caso de empate de ofertas, serão admitidas todas as ofertas empatadas, 
independentemente do número de licitantes. 
7.5 - A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 
formular lances de forma seqüencial, a partir da proposta de maior preço e os demais 
em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate 
de preços. 
7.5.1 _ A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação 
de lances, em relação aos demais empatados e assim sucessivamente até a definição 
completa da ordem de lances. 
7.6 – Os lances devem ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores 
à proposta de menor preço por item. 
7.7 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes 
dessa etapa declinarem da formulação de lances, sendo observada a Lei 
Complementar 123/2006. 
7.8 – A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor para a 
obtenção de melhor preço. 
7.9 – Após a negociação, se houver, a Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor 
preço, decidindo motivadamente a respeito. 
7.9.1 – A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data 
da apresentação das propostas, nos termos de pesquisa realizada pela 
Administração, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento. 
7.10 – Considerada aceitável a oferta de menor preço por item, obedecido ao critério 
estabelecido no item 7.3.1 deste Edital, será aberto o envelope contendo os 
documentos de habilitação de seu autor.  
7.11 A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 
meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e 
não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será 
inabilitada. 
7.12 Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a 
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame. 
7.13 Se a oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender as exigências 
habilitatórias, a Pregoeira examinará a oferta subseqüente de menor preço por item, 
negociará com o seu autor, se for o caso, e decidirá sobre a sua aceitabilidade e em 
caso positivo, verificará as condições de habilitação de seu autor, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os 
requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 
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7.14 A pregoeira antes de anunciar a proposta vencedora, poderá desclassificar o 
licitante que comprovadamente tenha descumprido contrato com qualquer ente 
público no que diz respeito a prazo de entrega e especificações do produto. 
  
8 – DO RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
8.1 No final da sessão, os licitantes que pretenderem recorrer deverão manifestar-se, 
motivadamente, e juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando os demais 
licitantes desde logo intimados para apresentarem contra-razões em igual número de 
dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhe 
assegurada vista imediata dos autos. 
8.2 – A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 
decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto do certame pela pregoeira a 
licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a 
homologação. 
8.3 – Interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou 
encaminha-lo, devidamente informado, à autoridade competente. 
8.4 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e 
homologará o procedimento. 
8.5 O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento implicará na invalidação dos 
atos insuscetíveis de aproveitamento. 
8.6 A Adjudicação será feita por item. 
 
9 – DOS PRAZOS, CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA 
LICITAÇÃO 
9.1 – O fornecimento do objeto desta licitação será realizada mediante emissão de 
autorização ou Ordem de Serviços emitida pela Prefeitura Municipal de acordo com 
as necessidades da Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal, após emissão da 
autorização de fornecimento. 
 
10 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
10.1 As notas fiscais/fatura relacionadas ao objeto da presente licitação, deverão ser 
encaminhadas ao setor de almoxarifado mediante entrega dos materiais. 
 
11 – DA FORMA DE PAGAMENTO 
11.1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data 
da assinatura da Ata de Registro de Preços, mediante a entrega dos serviços, através 
da emissão de autorização de fornecimento ou requisição emitida pela Prefeitura 
Municipal de Reserva do Cabaçal, e com a apresentação da respectiva nota fiscal. 
11.2 – As notas fiscais/fatura que apresentarem incorreções serão devolvidas à 
contratada e seu vencimento ocorrerá até 05(cinco) dias após a data da sua 
apresentação válida. 
 
12 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
12.1. Homologado o processo licitatório pela autoridade competente, a Prefeitura 
Municipal de Reserva do Cabaçal, convocará a licitante vencedora para, no prazo de 
02 (dois) dias úteis, assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, sob pena de decair 
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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; 
 
12.3. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 06 (seis) meses 
vigorando a partir de sua assinatura, sendo que durante este período a licitante 
vencedora deverá manter as condições de habilitação exigidas na licitação; 
 
12.4 – Não será aceita emissão de Boleto Bancário. 
 
13 – DA CONTRATAÇÃO 
13.1 – No momento da contratação ou da emissão da autorização de fornecimento, os 
valores constantes no Registro de preços, poderão sofrer alterações de acordo com 
variações do mercado expedido por órgãos oficiais.  
13.1.2 – O fornecedor dos materiais incluídos na ata de registro de preços estarão 
obrigados a celebrar os contratos que poderão advir, ou instrumentos equivalentes, 
nas condições estabelecidas no ato convocatório nos respectivos anexos e na própria 
Ata. 
13.1.3 – A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 
contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros 
meios, respeitada a legislação relativa a licitações, sendo assegurado ao beneficiário 
do registro a preferência de contratação em igualdade de condições. 
13.1.4 – Quando da necessidade do fornecimento dos produtos, a Secretaria 
Municipal de Obras e a Secretaria Municipal de Educação, por intermédio do gestor 
do contrato, consultará os quantitativos a que este ainda se encontra obrigado e dos 
preços registrados, com as informações o gestor convocará o fornecedor indicado, 
celebrando o contrato ou instrumento equivalente. 
13.1.5 – Para instruir a formalização dos contratos ou instrumento equivalente, o 
fornecedor do bem deverá providenciar e encaminhar ao órgão contratante, no prazo 
de 03 (três) dias úteis a partir da data da convocação certidões negativas de débito 
para com o INSS e FGTS. 
13.1.6 – Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação estiverem 
dentro do prazo de validade, o fornecedor ficará dispensado da apresentação das 
mesmas.  
13.1.7 – A Adjudicatária deverá no prazo de 03 (três) dias corridos contados da data 
da convocação, comparecer à sede da Prefeitura, no Departamento de Licitações 
para assinar o termo de contrato, se for o caso. 
13.1.8 – Os preços constantes na proposta ou orçamento poderão sofrer reajustes 
objetivando manter o equilíbrio econômico financeiro, pela variação do custo dos 
produtos – efetivamente comprovado – até a data do faturamento de cada remessa, 
conforme (Art.65 letra d da lei nº 8.666/93). 
13.1.9 – A contratada ficará obrigada a aceitar acréscimos ou diminuições na 
quantidade dos materiais adquiridos objeto da presente licitação, de até o limite de 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da autorização de 
fornecimento, conforme (Art. 65) da Lei nº 8.666/93. 
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14 – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIPLEMENTO 
14.1 - A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas 
obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as 
seguintes multas sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e 
responsabilidades civil e criminal: 
a) advertência; 
b) multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na 
entrega dos produtos; 
c) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a 
quaisquer das cláusulas do Contrato e itens deste Edital e pela recusa da assinatura 
do Contrato; 
d) multa de 2% (dois por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do 
Contrato nos casos previstos em Lei, por culpa da contratada, sem prejuízo da 
responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigação de ressarcir das perdas e 
danos que der causa; 
e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
Federal, Estadual ou Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação do infrator, perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade; 
14.2 – O valor da multa aplicada será deduzida pela CONTRATANTE por ocasião do 
pagamento, momento em que a Tesouraria, comunicará à CONTRATADA. 
14.3 – Se não for possível o pagamento por meio de desconto, a CONTRATADA, 
ficará obrigada a recolher a multa por meio de depósito em Conta Corrente em nome 
da Prefeitura. Se não o fizer, será encaminhado à Procuradoria Jurídica para 
cobrança e processo de execução. 
14.4 – Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade de suas 
propostas não celebrarem o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação 
falsa, exigida para licitação ensejarem o retardamento da execução do certame, não 
mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, 
comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude 
fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo 
da reparação dos danos causados à Administração Municipal pelo infrator: 
a)advertência 
b)multa 
c)suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com o Município, pelo prazo 
de até  05(cinco) anos; 
d)declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 
14.5 Nenhuma seção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê 
defesa prévia do interessado e recurso os prazos definidos em lei, sendo-lhe 
franqueada vista do processo. 
 
15 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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15.1 – As normas disciplinares desta licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre licitantes e desde 
que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 
15.2 – O resultado do presente certame será divulgado no DOE e Jornal de grande 
Circulação no Estado. 
15.2.1- Até 2(dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do Pregão. 
15.2.2 – A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no 
prazo de 1(um) dia útil. 
15.2.3 – Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para 
a realização do certame. 
15.4 – Os casos omissos do presente Edital serão solucionados pela Pregoeira. 
15.5 – Integram o presente Edital: 
Anexo I – Termo de Referência. 
Anexo II - modelo de declaração da licitante de pleno atendimento aos requisitos 
Anexo III – Modelo de Proposta de Preços, 
Anexo IV – Modelo de Declaração de enquadramento como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, se for o caso, 
Anexo V - Declaração de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da 
Constituição Federal e, 
Anexo VI – Minuta da Ata de Registro de Preço, 
Anexo VII - Declaração que recebeu os documentos e que tomou conhecimento de 
todas as informações do Edital e, 
15.6 – Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na 
esfera administrativa, será competente o foro da comarca de Comodoro, Estado de 
Mato Grosso. 
 

                                                  
                                               Reserva do Cabaçal - MT, 25 de maio de 2018. 
 

 
 
 

SUELY XAVIER 
Pregoeira 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
OBJETIVO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL 

SERVIÇOS DE PINTURA E LIMPEZA DE 5.000 METROS DE MEIO FIO NOS 
CANTEIROS DAS RUAS E AVENIDAS E 200 ARVORES NOS CANTEIROS 
CENTRAIS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE RESERVA DO CABAÇAL 
– MT. 

 
O pagamento será efetuado em até 05 (cinco) dias, após a entrega dos serviços 
devidamente medidos e fiscalizados por um representante da administração, e da 
respectiva nota fiscal emitida pelo contratado, mediante a solicitação da Prefeitura 
Municipal de Reserva do Cabaçal e posterior liquidação da mesma pelo setor de 
Contabilidade, aguardando o tempo para os tramites interno do processo. 

 
PRAZO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
        
O Prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, será de 06 (seis) meses, podendo 
ser prorrogado nos termos do Artigo 57 da Lei n° 8.666/93. 
 
CONDIÇÕES GERAIS. 
 
Os Serviços do objeto desta licitação, serão entregues após vistoria do responsável 
nomeado pela Prefeitura Municipal, em até 03 (três) dias úteis, mediante assinatura 
do Laudo de vistoria emitido pela Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal-MT,  

 
 
 
 

Lote 01 
 

ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO 

    

01 LOTE 5.000 metros Pintura e limpeza de 5.000 metros de meio fio nos 
canteiros das ruas e avenidas do Município de 
Reserva do Cabaçal – MT. 

02 LOTE 200 arvores  Pintura nos troncos das arvores nos canteiros 
centrais das ruas e avenidas do Município de 
Reserva do Cabaçal - MT 
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ANEXO II 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE PLENO ATENDIMENTO AOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 

(Modelo – deve ser emitido em papel que contenha a denominação ou razão social da 
empresa licitante) 
 
 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL 
PREGÃO (PRESENCIAL) PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2018 
 
 

Vimos pela presente apresentar a Vossa Senhoria, a        
documentação da empresa ...........referente à licitação em epígrafe e declaramos que 
atendemos todos os requisitos de Habilitação, assumindo inteira responsabilidade por 
quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da 
mesma, não havendo fato impeditivo à habilitação. 
 
 
 
Município, ........ de .............. de 2018 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
(Nome, RG, Função ou Cargo e Assinatura do 
Representante Legal ou do Procurador) 
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ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS (SUGESTÃO) 
 

 
Nome da firma: 
Endereço: 
CNPJ: 
Inscrição Estadual/Municipal da licitante: 
Processo nº. 100/2018 
Pregão Presencial Para Registro de Preço nº. 08/2018 
Validade da proposta: 60 dias 

 

 
 

LOTE 01 
 
 

ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO V. UNIT. V. TOTAL 

      

01 LOTE 5.000 metros Pintura e limpeza de 
5.000 metros de meio 
fio nos canteiros das 
ruas e avenidas do 
Município de Reserva 
do Cabaçal – MT. 

R$ 1,55 R$ 7.750,00 

02 LOTE 200 arvores  Pintura nos troncos 
das arvores nos 
canteiros centrais das 
ruas e avenidas do 
Município de Reserva 
do Cabaçal - MT 

R$ 7,74 R$ 1.548,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valor total do por extenso: (.....................................................................................................................................) 
 
 
 

Assinatura: 
Nome: 

RG: 
Carimbo da firma 
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PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2018 

PROCESSO Nº 100/2018 
 
 

ANEXO IV 
 
 

==================================================================== 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE (MODELO) 
==================================================================== 
 

 
 
À Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal 
Comissão Permanente de Licitação 
PREGOEIRA: Suely Xavier  
 
 
Ref: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 08/2018 
(NOME DA EMPRESA)_____________________________________________ CNPJ n°_________, 

(ENDEREÇO COMPLETO)____________________________, declara, sob as penas da lei, para fins 

do disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, que: 

 
a) se enquadra como MICROEMPRESA(ME)/EMPRESA DE PEQUENO PORTE(EPP), 
b) a receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto nos incisos I (ME) e II (EPP) do art. 

3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006; 

c) não tem nenhum dos impedimentos do § 4º do art. 3º, da mesma lei, ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores. 

 
Local e Data 

 
 

_______________________________________________ 
Assinatura, nome e número de identidade do declarante 

 
 
 

OBSERVAÇÕES: 
APRESENTAR FORA DOS ENVELOPES, JUNTO COM OS DOCUMENTOS DE 
CREDENCIAMENTO (Pregão Presencial). 
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ANEXO V 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2018 

PROCESSO Nº 100/2018 
 

 
 

Declaração de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição 

Federal. 

 

 

Declaramos sob as penalidades cabíveis, que não mantemos em nosso 

quadro de pessoal menor de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em 

serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda qualquer trabalho de menor de 

16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos. 

(Constituição Federal, Art. 7º, inciso XXXIII). 

Reserva do Cabaçal – MT, ..... de ....... de 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL 

CIDADE DAS AGUAS 
                                CNPJ: 01.367.788/0001-31 
 

  

   

ANEXO VI 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 08/2018 

PREGÃO: N° 08/2018 – REGISTRO DE PREÇOS 

 

Município de Reserva do Cabaçal, Estado de Mato Grosso, Pessoa Jurídica de Direito Público 

Interno, com sede administrativa à Av. Mato Grosso nº 221, Bairro Centro, nesta cidade, inscrita no 

C.N.P.J. /MF sob o nº 01.367788/0001-31, representado neste ato pelo seu Prefeito Municipal Sr. 

TARCÍSIO FERRARI, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Chácara Alvorada, zona Rural, nesta 

cidade de Reserva do Cabaçal – MT, portador da Cédula de Identidade RG nº 348139 SSP/MT e inscrito 

no CPF sob nº 567.672.001-82 , doravante denominado de GERENCIADORA, e a empresa 

......................, inscrita no CNPJ ............................., instalada na .......................... nº ................, Bairro, na 

cidade de ........................./....., representada neste ato pelo(ª) seu(ª) sócio(ª) proprietário(ª) ....................., 

estado civil, profissão, portador do CPF nº ....................... e do RG nº ..............SSP/...., residente e 

domiciliado(ª) à .................... nº .................., Bairro, Município de  .................. –....., Certidão Negativa de 

INSS nº. ........ de ..../...../.... com validade até ...../..../...., doravante denominada FORNECEDORA, 

acordam proceder, nos termos do Edital de Pregão nº 08/2018, Processo Administrativo nº. 100/2018 ao 

REGISTRO DE PREÇOS,  com seus respectivos preços unitários e totais nas quantidades estimadas, 

atendendo as condições previstas no Edital e as constantes desta Ata de Registro de Preços, conforme as 

Lei n. 10.520/2002 e 8.666/93 e suas alterações, e em conformidade com as disposições a seguir. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

A presente licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E 
EVENTUAL SERVIÇOS DE PINTURA E LIMPEZA DE 5.000 METROS DE MEIO FIO 
NOS CANTEIROS DAS RUAS E AVENIDAS E 200 ARVORES NOS CANTEIROS 
CENTRAIS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE RESERVA DO CABAÇAL 
– MT. 
 

LOTE 01 
 
 

ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO V. UNIT. V. TOTAL 

      

01 LOTE 5.000 metros Pintura e limpeza de 
5.000 metros de meio 
fio nos canteiros das 
ruas e avenidas do 
Município de Reserva 
do Cabaçal – MT. 

R$  R$  

02 LOTE 200 arvores  Pintura nos troncos 
das arvores nos 
canteiros centrais das 
ruas e avenidas do 
Município de Reserva 
do Cabaçal - MT 

R$  R$  
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1.2. Este instrumento não obriga ao ORGÃO a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo 

ocorrer licitações específica para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo 

assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

 

2.0. A presente Ata terá validade pelo período de 06 (seis) meses, contados a partir de sua assinatura, 

podendo ser prorrogada na forma da Lei. 

2.1. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, qualquer Órgão ou Entidade da Administração 

poderá utilizar a Ata, mesmo que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta 

ao Órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS. 

 

3.0. O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO. 

 

4.0. O fornecimento dos serviços deverão ser entregues em até 30 (dias) dias úteis, mediante ordem de 

serviços, emitida pela secretaria solicitante. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO. 

 

5.0. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações para 

aquisição dos produtos e serviços, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e 

na legislação pertinente. 

5.1. Os Serviços registrados neste instrumento serão efetuadas através da assinatura do contrato ou 

emissão da autorização de fornecimento, emitida pela Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal, 

contendo: o nº da Ata, o nome da empresa, o objeto, a especificação, o endereço e a data de entrega. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

 

6.0. Como condição para emissão da autorização de fornecimento e/ou assinatura de contrato, o 

fornecedor deverá estar com a documentação obrigatória válida e obrigatoriamente apresentar: 

a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais; 

b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS; 

6.1. A empresa se obrigará em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a solucionar quaisquer 

problemas com os itens adquiridos, inclusive com reposição dos mesmos se por ventura não estiverem 

atendendo as finalidades propostas, desde que a reclamação esteja devidamente documentada pela 

unidade e descartado o uso inadequado; 

6.2. O fornecedor fica obrigado a aceitar nas mesmas condições de fornecimento acréscimos de até 25% 

do valor total da Ata de Registro de Preços; 

6.3. São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Edital: 

I - executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura, de acordo com o 

especificado nesta Ata e nos Anexo, que faz parte deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais 

prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida; 

II - cumprir o fornecimento do objeto, não sendo aceito, nem quaisquer pleitos de faturamentos 

extraordinários sob qualquer pretexto. 
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III - prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Órgão, cujas reclamações se obriga a atender 

prontamente, bem como dar ciência a Prefeitura, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade 

que verificar quando da execução da ATA; 

IV - dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Prefeitura, no tocante o fornecimento do produto, assim 

como ao cumprimento das obrigações previstas nesta ATA; 

V - prover todos os meios necessários à garantia da plena execução dos serviços,  inclusive 

considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 

VI - a falta de entrega dos 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 objeto desta ATA e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não 

cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas; 

VII - comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta 

bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 

VIII - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas 

regulamentadoras pertinentes; 

IX- 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 pela Prefeitura; 

X - indenizar terceiros e/ou ao Órgão, 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; 

XI – substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus ao Órgão toda ou parte da remessa devolvida 

pela mesma, no prazo de 3(três) dias úteis, caso constatadas divergências nas especificações.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR 

 

7.0. São responsabilidades do Fornecedor Contratado: 

I - todo e qualquer dano que causar ao Órgão, ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus 

prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização 

ou acompanhamento pela Prefeitura; 

II - toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em 

questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam 

eventuais decisões judiciais, eximindo ao Órgão/Entidade de qualquer solidariedade ou 

responsabilidade; 

III - toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas a Prefeitura por autoridade 

competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução 

da ata, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao Órgão/Entidades, que ficará, de pleno 

direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido à contratada, o valor correspondente. 

7.1. A FORNECEDORA autoriza ao Órgão/Entidade, a descontar o valor correspondente aos referidos 

danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, 

independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia defesa. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA GERENCIADORA 

 

8.0. A Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal, obriga-se a: 

I – emitir as requisições para a realização do fornecimento dos produtos. 

II -  notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada nos produtos fornecidos; 

IV - Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta ata. 

8.1. Caberá à Prefeitura promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços 

registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado. 

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 
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9.0. O Órgão/Entidade efetuará o pagamento à FORNECEDORA, através de crédito em conta 

corrente mantida pela FORNECEDORA, preferencialmente em, até o 5º (quinto) dia útil contado a 

partir da data da apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa acompanhada da correspondente 

autorização de fornecimento, com o respectivo comprovante, de que o fornecimento foi realizado a 

contento.  

9.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao 

fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se 

o prazo para pagamento da data da sua reapresentação. 

9.2.  Por ocasião do pagamento, o fornecedor, deverá apresentar Certidão Negativa de Débito do FGTS e 

INSS; 

9.3. Nenhum pagamento isentará a FORNECEDORA das suas responsabilidades e obrigações, nem 

implicará aceitação definitiva do fornecimento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS. 

 

10.0 Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida 

a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que 

devidamente comprovado. 

10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassará aos preços praticados no mercado, 

mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele 

vigente no mercado à época do registro. 

10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura, solicitará ao 

Fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo a definição 

do parágrafo único. 

10.3. Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou 

inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Reserva de Cabaçal. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS. 

 

11.0. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes 

situações: 

a) quando o Fornecedor não cumprir as obrigações constantes no Edital de Registro de Preços; 

b) quando o Fornecedor não retirar a autorização de fornecimento no prazo estabelecido; 

c) quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota Empenho decorrente deste 

Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93; 

d) em qualquer hipóteses de inexecução total ou parcial da Nota Empenho decorrente deste Registro; 

e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

f) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas; 

11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência 

com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 

11.2. 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. 

11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela 

Prefeitura Municipal, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital. 

11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades da FORNECEDORA, 

relativas ao fornecimento do ITEM. 
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11.5. Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, 

poderá suspender o seu fornecimento e/ou sustar o pagamento das faturas, até que a FORNECEDORA 

cumpra integralmente a condição contratual infringida. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, 

ETC. 

12.0. Correrão por conta exclusivas da FORNECEDORA: 

I) todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital. 

II) as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de 

acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias ao fornecimento do 

objeto desta ATA. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 

 

13.0. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, a 

FORNECEDORA ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações 

aplicáveis: 

I) advertência; 

II) multa; 

III) suspensão temporária para licitar e contratar com a Prefeitura Muncipal de Reserva do Cabaçal, por 

período de até 5 (cinco) anos; 

IV) declaração de inidoneidade. 

13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas 

contratuais que não causem prejuízo a Prefeitura e será lançada no Cadastro de Fornecedores do 

Município. 

13.2. A FORNECEDORA sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva 

fatura, por dia de atraso, a partir do 1º (primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para 

entrega dos produtos. 

13.3. No caso de atraso no fornecimento dos produtos por mais de 15 (quinze) dias após a emissão da 

requisição, poderá a Prefeitura, a partir do 6º (sexto) dia, a seu exclusivo critério, rescindir a ATA, 

ficando a contratada impedida de licitar com a Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos. 

13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com esta Prefeitura pelo prazo de até 

05  (cinco) anos, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos de 

reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda descumprimento ou parcial cumprimento 

de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos à . 

13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta: 

a) se a FORNECEDORA descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses 

fatos resultem prejuízos ao Órgão/Entidade; 

b) se a FORNECEDORA sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais; 

c) se a FORNECEDORA tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação. 

13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas 

juntamente com a do inciso II desta Cláusula. 

13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após 

a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa da FORNECEDORA, será 

lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores, implicando a inativação do cadastro, impossibilitando 

o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais órgãos/entidades 

integrantes do Cadastro Municipal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS 
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14.0. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma 

legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

15.0. As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata, correrão à conta das dotações 

orçamentárias: 

 

   

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

05.001 – GABINETE DO SECRETARIO 

04.122.0002.2022 – Manutenção e encargos com a Secretaria de Obras e Serviços Públicos 

33.90.39 (105) – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica 

 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

 

 

16.0 As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 

I - todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo 

aditivo à presente ata de Registro de Preços. 

II - integram esta Ata, o Edital de Pregão nº 08/2018 e seus anexos e as propostas da empresas 

classificadas para cada grupo, por ITEM. 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA  - DO FORO 

 

17.0 As partes contratantes elegem o foro de Araputanga/MT como competente para dirimir quaisquer 

questões oriundas da presente ATA, 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 03 (três) vias de igual teor e forma para 

um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da GERENCIADORA, na forma do art. 60 da 

Lei 8 666 de 21/06/93. 

Reserva do Cabaçal - MT, ...............de ...................2018. 

 

 
TARCÍSIO FERRARI 

Prefeito Municipal 
GERENCIADORA 

              .................................. 

  FORNECEDORA(ª) 
CONTRATADO(ª) 

                                                          
TESTEMUNHAS:  
Nome:  
RG nº:  
CPF nº:  
Assinatura: .................................................. 

 
Nome:  
RG nº:  
CPF nº:  
Assinatura: .................................................. 

 

A presente minuta de Ata de Registro de Preço foi analisada e aprovada pela Assessoria Jurídica da 

Administração. 

 

 

Em ..... de ....................... de ............... 
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MODELO - ANEXO VII 

 

 

 
Pregão Presencial para Registro de Preços nº 08/2018 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 
A empresa XXXXXXXX, neste ato representada 

pelo seu (a) representante legal, Senhor(a) XXXXXXXXXXX, 

portador da cédula de identidade nº. XXXXXXX/XXX, CPF nº. 

XXXXXXXXXXX, declara que recebeu os documentos e que tomou 

conhecimento de todas as informações e condições para o 

cumprimento das obrigações objeto da licitação na modalidade 

Pregão Presencial nº 08/2018. 

Cidade/Estado,XXX de maio de 2018. 

 

 

 

Assinatura e Carimbo 

 
 

 

 
 


