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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 
PROCESSO DE LICITAÇÃO: Nº 043/2016 
MODALIDADE:PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2016 – REGISTRO DE PREÇOS 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL 
 
 

1. PREÂMBULO 
 
1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT, inscrita no CNPJ/MF n° 
15.023.930/0001-38, mediante a utilização de recursos de tecnologia da informação – 
INTERNET , através de sua Pregoeiro Oficial, designado através da Portaria nº 342/2015, 
torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar o processo licitatório 
na modalidade PREGÃO em sua forma ELETRÔNICA do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, 
as 10:00 horas (Horário de Brasilia) do dia 06 de Julho de 2016, o qual tem como 
objeto o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais 
Permanentes a serem utilizados na Secretaria Municipal de Saúde, no Município de 
Colíder-MT, conforme especificações constantes no Termo de Referência em anexo. 
 
1.2. O procedimento licitatório obedecerá integralmente à legislação que se aplica a 
modalidade Pregão, sob a égide da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 
5.450/05, Decreto Municipal n° 130/2009 e Acordo de Cooperação Técnica para 
Utilização de Sistema Informatizado de Licitações, firmado com a BOLSA DE 
LICITAÇÕES E LEILÕES e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como as condições estabelecidas neste 
Edital e seus Anexos. 
 
1.3. O início da sessão pública será às 10:00 horas (Horário de Brasília) do dia 06 de 
Julho de 2016, no endereço eletrônico www.bll.org.br. 
 
1.4. O início da disputa será será às 10:15 horas (Horário de Brasília) do dia 06 de Julho 
de 2016, no endereço eletrônico www.bll.org.br. 
 
1.5. Início do acolhimento das propostas eletrônicas: das 10h00min do dia   
24/06/2016 às 10:00min do dia 05/07/2016.  
 
1.6. Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública 
observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas 
no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 
 
1.6. A entrega da proposta leva a participante a aceitar e acatar as normas contidas no 
presente Edital. 
 

2. OBJETO DA LICITAÇÃO 
 

2.1.O Objeto da presente licitação é o Registro de Preços para futura e eventual 
aquisição de Materiais Permanentes a serem utilizados na Secretaria Municipal de 
Saúde, no Município de Colíder-MT, conforme especificações constantes no Termo 



              ESTADO DE MATO GROSSO 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT 

                                               CNPJ: 15.023.930/0001-38 
 

Travessa dos Parecis, 85 – Setor Leste –  Tel. (66) 3541-6300 / 6324 

COLIDER - MT 

de Referência em anexo. 
 

3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 
 
3.1. Poderão participar deste certame todos os interessados do ramo de atividade 
pertinente ao objeto da contratação, que preencham as condições de credenciamento 
constante deste Edital e seus Anexos, devidamente cadastrados no Portal da Bolsa de 
Licitações e Leilões, site www.bll.org.br.  
 
3.1.1. Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema, a 
licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 
Habilitação previstas no edital e seus anexos, e, se for o caso, a opção pela Lei 
Complementar n° 123/06. 
 
3.2 – Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas sob a condição de Microempresa 
e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado previsto na Lei 
Complementar nº 123/2006, em que deverá ser comprovada mediante apresentação de 
Declaração, nos termos do modelo que consta do ANEXO III deste Edital, firmada pelo 
contador da empresa, ratificando não haver nenhum dos impedimentos previstos no art. 
3º, §4º, da referida Lei. A não entrega desta declaração indicará que a licitante optou por 
não utilizar os benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006. 
 
3.2.1 – A comprovação solicitada no item 3.2 também poderá ser feita mediante 
apresentação da certidão simplificada da junta comercial, emitida a menos de 90 
(noventa) dias da data de abertura das propostas deste edital. 
 

3.3. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
3.3.1 - empresas que não atenderem às condições deste Edital;  
3.3.2 - empresas que estejam em concordata ou em processo de falência, sob concurso 
de credores, em dissolução ou em liquidação;  
3.3.3 - empresas que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração 
Pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, por meio de 
ato publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição. Igualmente não poderão participar as empresas 
suspensas de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Colider, Estado de Mato 
Grosso; 
3.3.4 - empresas reunidas em consórcio, que sejam controladas, coligadas ou 
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;  
3.3.5 - servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada a Prefeitura Municipal de Colider, 
bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico;  
3.3.6 - estrangeiras não autorizadas a funcionar no País. 
 
3.4. A entrega da proposta comercial implica nos seguintes compromissos por parte do 
licitante: 
3.4.1. Estar ciente das condições da licitação; 
3.4.2. Assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 
apresentados; 
3.4.3. Fornecer quaisquer informações complementares solicitadas pelo Pregoeiro; 
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3.4.4. Manter, durante toda a execução do eventual contrato, em contabilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições para habilitação exigidas na licitação. 
 

4. DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 
 
4.1. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006, as 
microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição. 
 
4.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério 
da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 
de certidão negativa. Eventual interposição de recurso contra a decisão que declara o 
vencedor do certame não suspenderá o prazo supracitado. 
 
4.2. A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 4.1.1, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 
no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar para nova 
sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, 
ou revogar a licitação. 
 

5. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA 
 
5.1. Para participar do pregão, a licitante deverá se credenciar no sistema “PREGÃO 
ELETRÔNICO” através do site www.bll.org.br 
 
5.1.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão 
deverão dispor de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, obtidas 
junto à Bolsa de Licitações e Leilões, por meio do Telefone (041) 3042-9909 e pelo site 
da Bolsa de Licitações e Leilões www.bll.org.br 

 
5.1.2. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso 
em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 
Município de Colíder ou a Bolsa de Licitações e Leilões, qualquer responsabilidade por 
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
 
5.2. O credenciamento da licitante junto ao provedor do sistema implica a 
responsabilidade legal da licitante ou seu representante legal e a presunção de sua 
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 
 
5.3. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva 
responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por 
seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Colider - MT, 
promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido 
da senha, ainda que por terceiros. 
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5.4. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente a 
“bll” (provedor do sistema), para imediato bloqueio de acesso. 
 

6. DO ENVIO DAS PROPOSTAS 
 
6.1. A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha privativa 
da licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, contendo: MARCA; 
PREÇO UNITÁRIO; PREÇO TOTAL; DETALHAMENTO DO ITEM, e demais informações 
necessárias até o horário previsto, no subitem 1.5, sob pena de inabilitação. 
 
6.2. A proposta de preços deve ser formulada e enviada em formulário específico, 
exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico. 
 
6.3. As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem usufruir dos 
benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/2006, deverão fazer esta opção, no 
momento do cadastramento da proposta no sistema eletrônico da Bolsa de licitação e 
leilão. 
 
6.4. Caso não utilizada a faculdade prevista no subitem anterior, será considerado que a 
licitante optou por renunciar aos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/06. 
 
6.5. A licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim 
como os lances inseridos durante a Sessão Pública. 
 
6.6. Incumbirá à licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante a 
Sessão Pública do Pregão. É de sua inteira responsabilidade, o ônus decorrente da perda 
de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou, 
pelo Pregoeiro ou, de sua desconexão com a internet. 
 
6.7. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento as 
exigências de habilitação previstas no Edital. O fornecedor será responsável por todas as 
transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como 
firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
 
6.8. Toda proposta que eventualmente contemple produto que não corresponda às 
especificações deste edital, será desclassificada. 
 
6.9. Nas propostas serão consideradas obrigatoriamente: 
 
 a) Preço unitário e total, para o item em moeda corrente nacional, em algarismo com, 
no máximo, 03 (três) casas decimais. 
 
 b) Especificações detalhadas do objeto ofertado (marca), consoante exigências 
editalícias; 
 c) Inclusão de todas as despesas que influam nos custos, tais como: o preço, 
despesas com custo de carga/descarga; transporte/frete; seguro; tributos (impostos, taxas, 
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emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, 
frete, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos; 
 d) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data 
da sessão deste pregão eletrônico; 
 e) A entrega deverá ser realizada no ALMOXARIDADO CENTRAL da Prefeitura 
Municipal de Colider - MT. 
 
6.11. Os preços propostos serão considerados completos, objeto desta licitação, sendo 
desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má 
interpretação de parte da licitante. 
 
6.12. Poderão ser admitidos pelo Pregoeiro erros de natureza formal, desde que não 
comprometam o interesse público e da Administração. 
 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA (Análise das Propostas) 
 
7.1. O Pregoeiro via sistema eletrônico, dará início à Sessão Pública, na data e horário 
previstos no item 1.3 deste edital. 
 
7.2. O Pregoeiro e sua equipe analisarão cada item, desclassificando aquele que se 
encontrar em desconformidade com os requisitos mínimos estabelecidos neste edital. 
 
7.3. O sistema ordenará automaticamente, o(s) item(ns) classificado(s) pelo Pregoeiro, 
sendo que somente este(s) participará(ão) da fase de lances. 
 
 

8. DA ABERTURA DOS ITENS (Fase de Lances) 
 
8.1. A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na Internet será aberta por 
comando do Pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha. 
 
8.2. Os licitantes poderão participar da sessão pública na Internet, devendo utilizar sua 
chave de acesso e senha.  
 
8.3. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. 
 
8.4. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, 
sendo que somente estas participarão da fase de lance. 
 
8.5. Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então 
os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
 
8.6. No que se refere aos lances, o licitante será imediatamente informado do seu 
recebimento e do valor consignado no registro. 
 
8.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, pelo VALOR UNITÁRIO DO ITEM, 
observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no edital. 
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8.8. O Licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 
 
8.9. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado primeiro. 
 
8.10. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada à identificação do licitante. 
 
8.10.1.  A etapa inicial de lances da sessão será encerrada por decisão do Pregoeiro, 
tendo como critério o fluxo de lances na disputa, passando automaticamente para o 
tempo randômico. 
 
8.10.2. Durante o tempo randômico o sistema encaminhará aviso de fechamento 
iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo entre 1 segundo a 30 
minutos, aleatoriamente determinado pelo próprio sistema eletrônico, findo o qual será 
encerrada a recepção de lances. 
 
8.10.2. Se algum licitante der lance que esteja nitidamente em desacordo com a disputa, 
poderá tê-lo cancelado pelo Pregoeiro através do sistema, justificando-o o através de 
mensagem aos participantes. 
 
8.10.3. Ao término do tempo randômico, o sistema anunciará a licitante com o menor 
preço. 
 
8.11. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. 
 
8.12. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o 
que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado, 
findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
 
8.13. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo 
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais 
vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não 
se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital. 
 
8.14. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 
 
8.15. Todos os licitantes deverão permanecer conectados, até o encerramento total da 
licitação. 
 
8.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para 
recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, 
sem prejuízo dos atos realizados. 
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8.16.1.Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 
minutos, a Sessão do Pregão Eletrônico poderá ser suspensa pelo sistema, e terá seu 
reinício somente após a comunicação expressa no ‘chat’ aos participantes pelo Pregoeiro. 
 
8.17. Encerrada a fase de lances, em caso de ocorrência de participação de licitante que 
detenha a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da Lei 
Complementar nº123/06, o sistema averiguará se houve empate, entendendo-se por 
empate aquela situação em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% superiores à proposta mais bem 
classificada. Nesse caso será assegurado, como critério de desempate, preferência de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 
 
8.18. Para efeito do disposto no item acima, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte 
forma: 
a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada detentora da melhor oferta no prazo máximo 
de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão; 
b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema 
convocará asremanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 8.17 do 
edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
 
8.19. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 8.17 e 8.18 do edital, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente detentora da melhor 
oferta. 
 
8.20. O disposto nos itens 8.17 e 8.18 do edital, somente se aplicará quando a melhor oferta 
(após fase de lances) não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 
pequeno porte. 
 

9. DO JULGAMENTO E DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
9.1. O Pregoeiro anunciará, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da 
sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão acerca da aceitação do 
lance de menor valor, a proposta que, em consonância com as especificações contidas no 
edital, tenha apresentado o MENOR PREÇO GLOBAL. 
 
9.2. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender 
às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, 
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, 
e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. 
 
9.3. Na situação prevista no subitem anterior, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com 
o proponente para que seja obtido preço melhor. 
 
9.4. Não se admitirá proposta que apresente preços globais ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero. 
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9.5. ACEITABILIDADE: O preço máximo de aceitabilidade dos valores unitários e totais 
para cada item serão aqueles previstos no Termo de Referência anexo ao Edital. 
 

10. DO ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA E DOCUMENTAÇÃO 
 
10.1. Após comunicado do Pregoeiro, o licitante detentor da melhor oferta deverá 
comprovar a situação de regularidade no prazo de 24h (vinte e quatro horas), conforme 
documentação exigida na Cláusula 11ª, e apresentar também a proposta readequada ao 
valor do lance vencedor. Poderá esta comprovação dar-se mediante encaminhamento da 
documentação escaneada via e-mail (licitacao@colider.mt.gov.br) ou via fax (0xx66) 
3541-6300, com posterior encaminhamento dos originais ou cópias autenticadas em até 4 
(quatro) dias úteis. Os documentos emitidos via Internet poderão ser verificados pela 
Administração quanto a sua autenticidade e validade mediante pesquisa nas respectivas 
páginas.  
 
10.1.1. Da licitante VENCEDORA será exigida a apresentação da PROPOSTA DE 
PREÇOS com os respectivos valores readequados ao valor representado pelo lance 
vencedor e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO exigidos neste edital, no prazo máximo 
de 04 (quatro) dias úteis do encerramento da etapa de lances do pregão. 
 
10.2. As PROPOSTAS DE PREÇOS e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO serão 
enviados para a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT, aos cuidados da Comissão 
Permanente de Licitações no seguinte endereço: Travessa dos Parecis, nº 85, Bairro 
Centro, Setor Leste, Colider/MT, CEP:78.500-000.  
 
10.2.1. No caso de envio postal deverá ser informado obrigatoriamente o número de 
protocolo via e-mail (licitacao@colider.mt.gov.br) e/ou via fac-símile (66) 3541-6300, o 
Pregoeiro da disputa, no prazo estipulado para apresentação dos documentos, pois no caso 
de recebimento postal após o prazo determinado, somente serão aceitos aqueles postados 
dentro do referido prazo. 
 
10.3. Na PROPOSTA READEQUADA, prevista no edital, cujos valores informados deverão 
ser idênticos ao pactuado na sessão de lances, deverar constar obrigatoriamente as 
seguintes informações: 
10.3.1. Preço unitário e total para cada Item, em moeda corrente nacional, em algarismo 
com no máximo 03 (três)casas decimais; 
10.3.2. Marca dos produtos e as especificações detalhadas do objeto ofertado, consoante 
exigências do edital; 
10.3.3. Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data da 
sessão pública deste pregão eletrônico; 
 
10.3.4. A proposta deverá estar devidamente assinada pelo sócio-proprietário ou seu 
representante legal, se for procurador, anexar procuração com poderes para tal, com 
firma reconhecida em Cartório. 
 
10.4. Os prazos que se referem o item 10.1 não serão prorrogados.  
 

11. DA HABILITAÇÃO 
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11.1. Os documentos abaixo exigidos deverão ser apresentados pela proponente que 
ofertar o menor preço global, após disputa. Todos os documentos deverão ser inseridos 
em um envelope e estar dentro de seus respectivos prazos de validade na data de 
abertura das propostas da Licitação, obedecendo rigorozamente o prazo fixado no 
subitem 10.1 deste edital: 
 
11.2. Documentos Relativos á Habilitação Jurídica (Art. 28), consistirá na 
apresentação dos seguintes documentos: 
 
11.2.1. Cópia Autenticada da Cédula de Identidade (RG) dos proprietários da empresa 
Licitante. 
11.2.2. Cópia Autenticada do registro comercial, no caso de empresa individual; 
11.2.3. Cópia Autenticada do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais e, 
no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; 
 11.2.3.1. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva. 
11.2.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis lucrativos, acompanhada 
de prova de diretoria em exercício, devidamente registrada no órgão competente; 
11.2.5. Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, quando a atividade o exigir. 
 
11.3. Documentos Relativos á Regularidade Fiscal e Trabalhista (Art. 29) - consistirá 
na apresentação dos seguintes documentos: 
 
11.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda (CNPJ), podendo ser retirada no site www.receita.fazenda.gov.br 
11.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicilio ou 
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da 
licitação; 
11.3.3. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal ou alvará de Licença 
para Funcionamento, para o exercício do ano de 2016, relativo ao domicílio ou sede da 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; 
11.3.4. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, referente a débitos relativos aos 
tributos federais e a dívida ativa da união, podendo abranger as contribuições sociais 
previstas nas alíneas “a” a “d”, do parágrafo único do art. 11, da Lei n° 8.212, de 24 de 
julho de 1991; 
11.3.5 Prova de Regularidade junto à Fazenda Estadual, relativo ao ICMS e IPVA, 
fornecida pela Secretaria de Fazenda Estadual; 
11.3.6. Prova de Regularidade junto a Fazenda Municipal da sede da licitante, incluindo 
Dívida Ativa, fornecido pela Prefeitura Municipal; 
11.3.7. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND - INSS), caso não seja 
apresentada uma única certidão unificada, conforme possibilidade prevista no item 
“11.3.4”; 
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11.3.8. Certidão Negativa de Débito (CND-FGTS), fornecida pela Caixa Econômica 
Federal, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos 
por lei; 
11.3.9. Certidão Negativa de Débitos Tr abalhistas, fornecida pelo Poder Judiciário – 
Justiça do Trabalho. 
 
11.4. Documentos Relativos á Qualificação Técnica (Art. 30), consistirá na 
apresentação dos seguintes documentos: 
 
11.4.1. O licitante deverá apresentar 01 (um) atestado de capacidade técnica, expedido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, apresentado em papel timbrado da 
emitente, que comprovem ter a licitante fornecido equipamento de maneira satisfatória, 
compatíveis em características com o objeto desta licitação. 

 
11.5. Documentos Relativos á Qualificação Econômica-Financeira (Art. 31), consistirá 
na apresentação dos seguintes documentos: 
 
11.5.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata, do Cartório Distribuidor da Comarca 
sede da proponente, emitida a menos de 90 (noventa) dias da data de abertura das 
Propostas deste Edital; 
 
11.6. DEMAIS DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO  
 
11.6.1. A licitante deverá apresentar em papel timbrado a “Declaração de Cumprimentos 
de Requisitos Legais” (Modelo de Declaração Anexo IV), declarando que: 
 
a) - Inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação e que não foi declarada inidônea 
ou suspensa para contratar com o Poder Público, e que se compromete a comunicar fatos 
contrários que porventura vierem a ocorrer após o encerramento da licitação; 
 
b) - Não possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos 
termos do inciso 022III, do artigo 7° da Constituição da República, inciso V, artigo 27 da 
Lei n. 8.666/93.  
 
c)- Não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos exercendo funções de 
gerência, administração ou tomada de decisão. 
 
11.6.2 – As empresas que se enquadrarem na qualidade de ME/EPP deverão apresentar 
a CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL, emitida a menos de 90 
(noventa) dias da data de abertura das propostas deste edital OU apresentar 
DECLARAÇÃO, nos nos termos do modelo que consta do ANEXO III deste Edital, 
firmada pelo contador da empresa, ratificando não haver nenhum dos impedimentos 
previstos no art. 3º, §4º, da referida lei. A não entrega desta Certidão Simplificada ou da 
declaração indicará que a licitante optou por não utilizar os benefícios previstos na Lei 
Complementar nº 123/2006. 
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11.7. Os documentos apresentados deverão ser, em original, por qualquer processo de 
cópia previamente autenticada por cartório ou servidor designado pela Administração 
Municipal, ou ainda por publicação em Órgão da Imprensa Oficial (perfeitamente legíveis);  
 
11.8. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 
deverão estar em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o 
endereço respectivo, salientado que: 
 
a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 
b) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 
somente em nome da matriz; 
 
11.9. Os documentos apresentados deverão estar em plena vigência; 
 
11.10. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; 
 
11.11. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, 
sempre que tiver dúvida e julgar necessário; 
 
11.12. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 
 
11.13. Se a documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou 
contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o Pregoeiro considerar a 
proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto na Lei 
Complementar 123/2006. 
 
11.14. Poderá o Pregoeiro declarar erro 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. 
 
11.15. Constatando através da diligência o não atendimento ao estabelecido, o Pregoeiro 
considerará o proponente inabilitado. 
 
11.16. No caso das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, estas deverão 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que apresente alguma restrição (art. 43 da LC 123/06). 
 
11.16.1. Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal das ME/EPP, 
será assegurado às mesmas o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, nos termos do art. 43, §1º, da LC 
123/06. 
 
11.16.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará na 
decadência do direito á contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei 
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8666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes na ordem 
de classificação, para assinatura do contrato ou termo equivalente, ou revogar a licitação. 
 
 

12. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS ESCLARECIMENTOS  
 
12.1. As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 2 (dois) dias 
úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, exclusivamente, por meio de 
formulário eletrônico do sistema. 
 
12.2. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação 
do presente Edital, serão recebidos até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para o 
recebimento das propostas, exclusivamente, por meio de formulário eletrônico do sistema 
do site www.bll.org.br ou pelo email: licitacao@colider.mt.gov.br; 
 
12.3. Caberá o Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, 
decidir sobre a impugnação num prazo de até 24h (vinte e quatro horas). 
 
12.4. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para 
realização do certame. 
 
12.5. As impugnações interpostas fora dos prazos não serão conhecidas. 
 
12.6. Decairá do direito de impugnação a licitante que não apontar as falhas ou 
irregularidades supostamente existentes no edital até o segundo dia útil que anteceder à 
data de realização do pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não 
suspenderá o curso do certame. 
 
12.7 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não o impedirá de participar do 
processo licitatório, ao menos até o transito em julgado da decisão a ela pertinente. 
 
12.8 Após as impugnações a este Edital, manifestadas por meio eletrônico, as petições 
deverão ser protocolizadas em meio físico na Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Colider/MT, localizada na Travessa dos Parecis, nº 85, Centro, 
Setor Leste, Colider/MT - CEP: 78.500-000, durante o horário de expediente de atendimento 
ao público e dentro dos prazos legais. 
 
 

13. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO  
 
13.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante será 
declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o(s) item (ns) pelo Pregoeiro, sempre que não 
houver recurso. 
 
13.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará a 
licitante e examinará as ofertas subsequentes na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo declarada 
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vencedora, ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente 
para que seja obtido preço melhor. 
 
13.3. A Homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só 
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo 
Pregoeiro ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 
 

14. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  
 
14.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar sua intenção de recorrer 
de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema eletrônico. 
 
14.2. Essa manifestação se fará com o registro da síntese de suas razões, no âmbito do 
sistema eletrônico após declarado o vencedor, ultrapassado esta fase, fica caracterizado 
falta de manifestação, decaindo o direito de recurso. 
 
14.3. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica objetivamente os fatos e o 
direito que a licitante pretenda que sejam revistos pelo Pregoeiro, devendo a licitante 
protocolizar em meio físico as razões do recurso junto a Comissão Permanente de 
Licitações, no prazo de 03 (três) dias, ficando as demais licitantes desde logo intimadas 
para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término 
do prazo do recorrente, sendo-lhesassegurada vista imediata dos autos.   
 
14.4. As razões dos recursos deverão relacionar-se com as razões indicadas pela licitante, 
sob pena de não ser conhecido o recurso.   
 
14.5. Só será acatado o recurso em memorial descritivo, as mensagens postadas no site só 
servirão para efeito de manifestação de intenção de recorrer.   
 
14.6. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-
lo devidamente informado à autoridade superior. 
 
14.7. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados a autoridade 
competente adjudicará o objeto à licitante vencedora e homologará o procedimento. 
 
14.8. A falta desta manifestação por parte da licitante importará a decadência do direito de 
recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor. 
 
14.9. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos 
atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
14.10. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, 
bem como os encaminhados por fax. 
 
14.11. Decairá do direito de impugnar perante a Administração os termos desta licitação, 
aquele que os aceitando sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou 
irregularidades que a teriam viciado, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 
recurso. 
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15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
15.1. A Prefeitura convocará formalmente o licitante vencedor para, no prazo de até 03 
(três) dias úteis, assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
15.2. A Ata de Registro de Preço terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de 
assinatura, tendo validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário 
Oficial; 
 
15.3. Se o licitante vencedor recusar-se a assinar a ata de registro de preços aplicada à 
regra seguinte: quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da 
assinatura da ata, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para 
celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções 
cabíveis na Lei 8.666/93, 10.520/02 e demais disposições vigentes. 
 
15.4. No caso de descumprimento (não assinatura), a Prefeitura se reserva no direito de 
convocar outro licitante, observada a ordem de classificação, para assinar a ata, sendo este 
o novo detentor. 
 
15.5. Na ata de Registro de Preço constarão todas as obrigações, direitos e deveres 
estabelecidos neste edital. 
 
15.6.  A minuta da ata de Registro de Preços, a ser assinada pelo licitante vencedor, é parte 
integrante deste edital. 
 
15.7. 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. 
 

16. DO EMPENHO 
 
16.1. 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. 
 

17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
17.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, serão indicadas em 
momento oportuno, no processo de utilização da Ata de Registro de Preços: 
07 – Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico 
002 – Fundo Municipal de Saúde 
10 – Saúde 
302 – assistência Hospitalar e Ambulatorial 
0032 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde – SUS 
2002 – Bloco II – Média e Alta Complexidade 
449052000000 – Equipamentos e Material Permanente 
Código reduzido: 301 
07 – Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico 
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002 – Fundo Municipal de Saúde 
10 – Saúde 
301 – Atenção Básica 
0032 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde – SUS 
2006 – Bloco VI – Investimentos 
449052000000 – Equipamentos e Material Permanente 
Código Reduzido: 291 
 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
18.1. 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. 
 
18.2. Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal 
de Colider, de acordo com as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais 
prejuízos decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas. 
 
18.3. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas 
reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por 
escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do empenho; 
 
18.4. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do 
fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer 
natureza; 
 
18.5.  A falta de quaisquer 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 dos serviços objeto deste edital e não a eximirá das penalidades a que está 
sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições aqui estabelecidas; 
 
18.6. Comunicar imediatamente a Prefeitura qualquer alteração ocorrida no endereço, conta 
bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 
 
18.7.  Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas 
nas normas regulamentadoras pertinentes; 
 
18.8. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, 
integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-à independentemente da que 
será exercida por esta Prefeitura; 
 
18.9. 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; 
 
18.10. 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 
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cinco por cento) do valor inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões acima 
desse limite ser resultantes de acordo entre as partes; 
 
18.10.1. Os acréscimos ou supressões até o limite legal de 25% serão aplicados 
automaticamente na ata de Registro de Preço. 
 
18.11.  Fornecer o equipamento, conforme estipulado neste edital e de acordo com a 
proposta apresentada; 
 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
19.1. Fornecer à empresa vencedora todas as informações e esclarecimentos que venham 
a ser solicitados relativamente ao objeto deste Edital; 
 
19.2. Efetuar o pagamento à empresa nas condições de preço e prazo estabelecidos neste 
Edital; 
19.3.  Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada 
durante o recebimento dos equipamentos; 
 
19.4. Aplicar as sanções administrativas por descumprimento do pactuado na Ata de 
Registro de Preços. 
 
19.5. Disponibilizar local para recebimento e guarda dos materiais de consumo. 
 
19.6. Designar servidor para acompanhar e fiscalizar a execução contratual e para atestar o 
recebimento dos materiais de consumo, conforme definido do presente edital; 
 
19.7. Reservar à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso 
singular, omisso ou duvidoso não previsto neste edital, e em tudo o mais que se relacione 
com ofornecimento, desde que não acarrete ônus para a PREFEITURA ou modificação na 
Ata de Registro de Preços; 
 

20. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 
 
20.1. A entrega dos equipamentos, deverá ser feita no ALMOXARIFADO CENTRAL da 
Prefeitura Municipal de Colider/MT, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da 
data do recebimento da requisição, salvo se houver pedido formal de prorrogação deste, 
devidamente justificado pelo licitante/contratado e acatado pela PREFEITURA. 
 
20.2. Os equipamentos, objeto desta licitação, deverá ser entregue conforme for solicitado 
pelo departamento de Compras da PREFEITURA. 
 
20.3. A PREFEITURA terá o prazo de até 05 (cinco) dias para aceitar os produtos 
fornecidos pela CONTRATADA, sendo que os equipamentos deste Edital será recebido da 
seguinte forma: 
a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com 
a especificação; 
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b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos e 
consequente aceitação, quando a nota fiscal será atestada e remetida para pagamento; 
c) Rejeitado, quando em desacordo com o estabelecido no Edital, e seus Anexos. 
 
20.4. Os equipamentos entregue em desacordo com o estipulado neste instrumento 
convocatório e na proposta do adjudicatário será rejeitado parcialmente ou totalmente, 
conforme o caso. 
 
20.5. Quanto a problemas de qualidade do item licitado, a licitante notificada pela 
PREFEITURA será responsável pela troca do equipamento que apresentar problemas, 
observando o prazo maximo de 02 (dois) dias úteis; 
 
20.6. A marca do produto cotado não poderá ser substituída no decorrer do contrato, sem 
a solicitação prévia da contratada e autorização desta prefeitura, mesmo que sejam por 
equipamento de qualidades equivalentes. 
 
20.7. A licitante vencedora deverá fornecer o equipamento proveniente de fabricantes 
registrados e licenciados pelo DETRAN – Departamento Nacional de Trânsito. 
 
20.8. O transporte e a descarga do equipamento correrão por conta da CONTRATADA, 
sem qualquer custo adicional a Prefeitura. 
 

21. DO PAGAMENTO 
 
21.1. Os pagamentos serão efetuados, em média, até 30 (trinta) dias após a entrega do 
equipamento, mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela 
Administração. 
 
21.2. 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. 
 
21.2.1. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas 
responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento. 
 
21.3. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças 
serão de responsabilidade do Contratado. 
 
21.4. 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. 
 
21.5. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 
 

22. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
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22.1. A licitante registrada na Ata de Registro de Preços estará obrigada a fornecer 
quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até 25% 
(vinte e cinco por cento) de que trata o §1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93. 
 
22.2. A supressão dos produtos registrados na Ata poderá ser total ou parcial, a critério da 
Administração, considerando-se o disposto no § 4º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93. 
 

23. DOS REAJUSTES DE PREÇOS 
 
23.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da Ata, 
admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste 
instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do 
percentual determinado. 
 
23.2. Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços,os preços não serão 
reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
 
23.3. A contratada tem direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, procedendo-
se à revisão do mesmo a qualquer tempo, desde que ocorra fato imprevisível ou 
previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere 
excessivamente as obrigações pactuadas no presente instrumento; 
 
23.4. À contratada, quando for o caso, deverá formular a administração requerimento para 
a revisão dos preços registrados, comprovando a ocorrência de fato imprevisível ou 
previsível, porém com consequências incalculáveis, que tenha onerado excessivamente 
as obrigações contraídas por ela. 
 
23.5. Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços 
praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor 
originalmente da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro. 
  
23.6. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a 
PREFEITURA solicitará ao fornecedor/consignatária, mediante correspondência, redução 
do preço registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado. 
 
23.7. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual 
redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador convocar os 
Fornecedores registrados para negociar o novo valor. 
 
23.7.1. Caso o Fornecedor registrado se recuse a baixar os seus preços, o Órgão 
Gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido,  uma  vez   frustrada  
a  negociação  e  convocar  os   demais   fornecedores   visando  a  igual oportunidade de 
negociação. 
 

24. CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
24.1. O proponente terá o seu registro de preços cancelado, por intermédio de processo 
administrativo específico, a pedido, sem prejuízo da aplicação das penalidades legais 
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previstas caso as razões do pedido não sejam saneadas, após protocolado em até 05 
(cinco) dias úteis contados a partir da constatação das hipóteses a seguir explicitadas: 
 
24.1.1. Comprovar, por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, 
notasfiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivos à 
época daelaboração da proposta e do pedido de desoneração do compromisso, estar 
impossibilitadode cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de desequilíbrio econômico-
financeiro quetorne seu preço inexequível em função da elevação dos preços de mercado 
dos insumos que compõem o custo das aquisições dos produtos; 
 
24.2.  A Ata de Registro de Preços tambem poderá ser cancelada de pleno direito, nas 
seguintes situações: 
 
a) Quando o fornecedor/consignatária não cumprir as obrigações constantes neste Edital e 
na 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 
aXII,  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) Quando o fornecedor/consignatária não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de 
este se tornar superior àqueles praticados no mercado; 
e) Porrazões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas; 
 
24.3. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por 
correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da Ata. 
 
24.4. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, 
acomunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o 
preço registrado a partir da última publicação. 
 
24.5. 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 na Ata. 
 
24.6. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do 
FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do Item. 
 
24.7. Caso a PREFEITURA não se utilize da prerrogativa de cancelar a Ata, a seuexclusivo 
critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas,até que o 
FORNECEDOR  cumpra  integralmente a condição contratual infringida. 
 

25. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
25.1. A licitante vencedora que descumprir quaisquer das condições deste instrumentoficará 
sujeita às penalidades previstas na Lei nº 10.520/2002, bem como nos art. 86 e 87 da Lei 
8.666/93, quais sejam: 
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25.1.1. O atraso injustificado na entrega do equipamento 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; 
 
25.1.2. A multa prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada possuir 
com a Prefeitura Municipal de Colider/MT e poderá cumular com as demais sanções 
administrativas, inclusive com a multa prevista no item 25.2. b; 
 
25.2. Ocorrendo a inexecução total ou parcial no fornecimento do equipamento, objeto 
desta licitação, 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 homologado; 
 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Colider/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 Lein.  8.666/93,c/c artigo 7º da Lei n. 10.520/2002; 
 
25.3. 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 Colider/MT, o respectivo 
valor será descontado dos créditos que a contratada possuir com esta Prefeitura; 
 
25.4. As multas serão descontadas dos créditos da empresa detentora da ata ou cobradas 
administrativa ou judicialmente; 
 
25.5. Nas hipóteses de apresentação de documentação inverossímil, cometimento de 
fraude ou comportamento de modo inidôneo, a licitante poderá sofrer, além dos 
procedimentos cabíveis de atribuição desta instituição e do previsto no art. 7º da Lei 
10.520/02, quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas 
cumulativamente: 
 
25.5.1 Desclassificação ou inabilitação, caso o procedimento se encontre em fase de 
julgamento; 
 
25.5.2. Cancelamento da ata de registro de preços, se esta já estiver assinada, procedendo-
se a paralisação do fornecimento; 
 
25.6. 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 ounesse 



              ESTADO DE MATO GROSSO 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT 

                                               CNPJ: 15.023.930/0001-38 
 

Travessa dos Parecis, 85 – Setor Leste –  Tel. (66) 3541-6300 / 6324 

COLIDER - MT 

prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do 
mesmo prazo; 
 
25.7. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, 
consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa detentora da ata, da reparação 
das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura Municipal de 
Colider/MT; 
 
25.8. Serão publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso as sanções 
administrativas previstas no item 25.2, c, d, deste edital, inclusive a reabilitação perante a 
Administração Pública. 
 

26. DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
 
26.1. Serão utilizados para a realização deste certame recursos de tecnologia da 
informação, composto por um conjunto de programas de computador que permitem 
confrontação sucessiva através do envio de lances dos proponentes com plena 
visibilidade para o Pregoeiro e total transparência dos resultados para a sociedade, 
através da Rede Mundial de Computadores – INTERNET. 
 
26.2. O fornecedor deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Pregoeiro e/ou 
pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
26.3. É facultada o Pregoeiro ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da 
sessão pública. 
 
26.4. 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. 
 
26.4.1. A anulação do procedimento induz à da Ata. 
 
26.4.2. 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. 
 
26.5. 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. 
 
26.6. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
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26.7. 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. 
 
26.8. 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. 
 
26.9. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro 
contrato. 
 
26.10. Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei 10.520/2002, 
Decreto Federal 5.450/05, Decreto Municipal n° 130/2009 e, no que couber, a Lei 8.666/93. 
 
26.11. São partes integrantes, indissociáveis e atreladas ao conteúdo deste Edital, os 
anexos abaixo, cujo teor vincula totalmente os licitantes: 
 
ANEXO I – Termo de Referência (Do Objeto, Especificações e Quantidades); 
ANEXO II – Modelo de Formulário de Proposta de Preços; 
ANEXO III – Modelo de Declaração de enquadramento como (ME) ou (EPP); 
ANEXO IV – Modelo de Declaração de Cumprimento de Requisitos Legais; 
ANEXO V – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
26.12 - Fica eleito o Foro do Município de Colider/MT, para dirimir qualquer questão 
contratual ou editalícia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 
 
 
 
Colider (MT), 23 de Junho de 2016. 
 
 
 
 
 
EDIVALDO MOREIRA DA SILVA                                       NILSON JOSÉ DOS SANTOS 
        Pregoeiro Oficial                                                                  Prefeito Municipal 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2016 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

  
TERMO DE REFERÊNCIA 

  
 1. DESCRIÇÃO DO PROJETO  
  
1.1 OBJETO:  
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA O MUNICIPIO DE COLIDER-
MT. 
  
2.  JUSTIFICATIVA:  

O município de Colíder está situado na região norte do Mato Grosso, distante 650 

km (seiscentos e cinquenta quilômetros) da capital, as margens da rodovia MT 320 tendo 

como limites a cidade de Nova Guarita, Carlinda, Itauba, Nova Santa Helena, Terra Nova 

do Norte e Nova Canaã do Norte. Além disso, a cidade de Colíder exerce influencia em 

mais 06 (seis) municípios (Novo Mundo, Guarantã do Norte, Matupá, Peixoto de Azevedo, 

Terra Nova do Norte e Marcelândia), em razão de se localizar em uma situação 

geográfica privilegiada. Destaca-se ainda o fato de que o município, por possuir no 

comércio, na prestação de serviços, na pecuária bovina de corte e leite, o seu grande 

diferencial com relação aos demais municípios da região, já que conta com duas 

industrias frigoríficas, um curtume, dois laticínios e uma industria de bio-combústivel. 

A par destas considerações, que por si só colocam o município em destaque. A 

economia rural do município de Colíder é proveniente basicamente da Pecuária de Corte, 

Pecuária Leiteira e Hortifruticultura, se destacando na Pecuária de Corte e Pecuária 

Leiteira. Possuem ainda no município Indústrias voltadas à agropecuária como 

Frigorifícos e dois Laticínios. O Município de Colider possui 30.864 habitantes, 

distribuídos em um território de 306.000 hectares, com aproximadamente 2.800 

propriedades, sendo 90% de exploração pela agricultura familiar. O município possui em 

torno de 2.200 km de estradas vicinais, que dão acesso aos núcleos rurais, comunidades 

e propriedades rurais. A principal atividade do setor agropecuário é a pecuária de leite e a 

agricultura de subsistência, necessitando de apoio institucional para o desenvolvimento 

da agricultura familiar, tornando a atividade viável e fixando o homem no campo. Através 

das melhorias das estradas vicinais, e acesso as áreas de produção, conservação e 

correção dos solos, recuperação das estradas internas da propriedade, preparo de solos 
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corretamente, o agricultor terá maior competitividade, através do aumento da 

produtividade e diminuição nos custos com o transporte de sua produção. Entretanto, as 

entidades governamentais devem apoiar e fomentar a produção de alimentos de 

subsistência e as atividades econômicas, através da correção e conservação dos solos, 

recuperando as áreas degradadas, melhoria na infra estrutura da propriedade e 

oportunizando condições de trafegabilidade ao ano todo, com estradas vicinais de 

qualidade para facilitar o escoamento da produção, tornando a atividade agropecuária 

sustentável, bem como dotar as unidades de média complexidade com capacidade para 

acolher pacientes com transtornos psicossociais, com pronto atendimento semanal de 

referência em saúde mental. Os equipamentos solicitados tem por finalidade melhorar as 

condições destas unidades, tornar possível a execução de novos projetos voltados a 

terapêutica de atendimento a estes usuários, substituir material danificado e tornar ágil, o 

desempenho da equipe multidisciplinar. 

 
3. PRODUTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

a) Aquisição de Materiais Permanente 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
MARCA 

MEDIA VLR. TOTAL 

01 161295 

ARQUIVO, CONFECCIONADO EM 
MADEIRA/MDF/MDP OU SIMILAR, COM 4 
GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA E TRILHO 
TELESCÓPICO.  

UND 4 

 

R$ 569,00 R$ 2.276,00 

02 170251 

TELÃO DE PROJEÇÃO TRIPÉ 2,00X2,00M 
COMPOSTO DE AÇO E PELÍCULA MATTE-
WHITE. 

UND 1  R$ 879,00 R$ 879,00 

03 173480 

CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WALL 
18.000 BTUS, FRIO, BAIXO NIVEL DE 
RUIDO, FABRICAÇÃO NACIONAL, DISPLAY 
DE TEMPERATURA INVISIVEL, FUNÇÃO I 
FEEL, FUNÇÃO TURBO E FUNÇÃO 
LIMPEZA DA EVAPORADORA, GAS 
ECOLOGICO R410, CLASSIFICAÇÃO A NO 
INMETRO, GARANTIA 3 ANOS. 
 

UND 8 

 

R$ 2.083,33 R$ 16.666,67 

04 185678 
ESCADA COM 2 DEGRAUS, CONFECCIONADA EM 
AÇO/FERRO PINTADO. 

UND 2 

 

R$ 179,08 R$ 358,16 

05 191845 
BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO, TIPO 
COLUNA PARA GARRAFÃO 

UND 1 

 

R$ 796,58 R$ 796,58 
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06 191879 
MESA AUXILIAR, CONFECCIONADA EM 
MADEIRA/MDF/MDP OU SIMILAR, COM GAVETA. 

UND 5 

 

R$ 384,33 R$ 1.921,67 

07 195903 
MESA AUXILIAR, CONFECCIONADA EM 
AÇO/FERRO PINTADO, DE 40CM X 40CM X 80CM 

UND 3 

 

R$ 1.168,67 R$ 3.506,00 

08 198796 

CADEIRA SECRETÁRIA, CONFECCIONADA EM 
AÇO/FERRO PINTADO, COM RODIZIO, BRAÇOS E 
REGULAGEM DE ALTURA COM ASSENTO E 
ENCOSTO ESTOFADO. 

UND 43 

 

R$ 272,00 R$ 11.696,00 

09 201279 

NOTEBOOK TECLADO NUMÉRICO COM 
ENTRADA HDMI E USB, INTEL COREI5 
2.70GHZ, WINDOWS 10 64BIT, TELA 15.6, 
MEMORIA 4GB TIPO DDR3 1600MHZ, PLACA 
DE VÍDEO INTEGRADA 4GB 

UND 2  R$ 3.764,63 R$ 7.529,27 

10 206134 

CADEIRA DE RODAS EM ALUMÍNIO, COM BRAÇOS 
FIXOS, PÉS REMOVÍVEIS, ELEVAÇÃO DE PERNAS E 
CAPACIDADE DE 110 A 160 KG. 

UND 3 

 

R$ 1.204,83 R$ 3.614,50 

11 206137 
LONGARINAS COM 5 ASSENTOS E ENCOSTO 
ESTOFADO. 

UND 10 

 

R$ 629,00 R$ 6.290,00 

12 206145 

CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, CONFECCIONADA EM 
AÇO /FERRO PINTADO COM ASSENTO/ENCOSTO 
ESTOFADO. 

UND 5 

 

R$ 130,00 R$ 650,00 

13 206148 

MESA PARA COMPUTADOR COM BASE EM 
MADEIRA/MDF/MDP OU SIMILAR, 
CONFECCIONADA EM MADEIRA/MDF/MDP OU 
SIMILAR DE 03 A 04 GAVETAS, COM SUPORTE 
PARA CPU, IMPRESSORA E TECLADO. 

UND 8 

 

R$ 365,67 R$ 2.925,33 

14 206149 

IMPRESSORA LASER COMUM, PADRÃO DE COR 
MONOCROMÁTICA, MEMORIA 16 MB, 
RESOLUÇÃO 600X600, VELOCIDADE DE 33PPM, 
CAPACIDADE DE 100 PAGINAS/BANDEJA, CICLO 
25.000 PAGINA/MÊS, INTERFACE USB E REDE, 
FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO, GARANTIA 
MÍNIMA DE 12 MESES.   

UND 5 

 

R$ 1.890,76 R$ 9.453,80 

15 206150 
ARMÁRIO CONFECCIONADO EM MADEIRA, 
DIMENSÃO DE 1,80 X 0,75M. 

UND 13 

 

R$ 404,34 R$ 5.256,38 
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16 206151 

COMPUTADOR DESKTOP, PROCESSADOR: 
MÍNIMO COREI3 OU AMD A10, MEMORIA: RAM 
4GB,DDR3,1600MHZ, DISCO RÍGIDO: DE NO 
MÍNIMO 500GB, MONITOR: 18,5” (1366X768), 
MOUSE: USB, 800DPI, 2 BOTÕES, SCROOL, COM 
FIO, FONTE COMPATÍVEL COM O ITEM, SISTEMA 
OPERACIONAL: WINDOWS 7 PRO (64 BITS), 
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, TECLADO: USB, 
ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO), INTERFACES DE 
REDE: 10/100/1000 E WIFI, INTERFACES DE 
VÍDEO: INTEGRADA, UNIDADE DE DISCO ÓTICO: 
CD/DVD ROM.  

UND 7 

 

R$ 2.565,33 R$ 17.957,33 

17 206152 

CADEIRA SECRETÁRIA, CONFECCIONADA EM 
AÇO/FERRO PINTADO, COM RODIZIO, BRAÇOS E 
REGULAGEM DE ALTURA COM ASSENTO E 
ENCOSTO POLIPROPILENO. 

UND 30 

 

R$ 262,33 R$ 7.870,00 

18 206153 

MESA PARA COMPUTADOR COM BASE EM 
MADEIRA/MDF/MDP OU SIMILAR, 
CONFECCIONADA EM MADEIRA/MDF/MDP OU 
SIMILAR DE 01 A 02 GAVETAS, COM SUPORTE 
PARA CPU, IMPRESSORA E TECLADO. 

UND 2 

 

R$ 348,67 R$ 697,33 

19 206154 

BANQUETA DE AÇO/FERRO PINTADO, COM 
REGULAGEM DE ALTURA, RODIZIO E ASSENTO 
GIRATÓRIO. 

UND 15 

 

R$ 275,00 R$ 4.125,00 

20 206155 

MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL, DE PONTO 
FIXO DO TIPO RETA, COM SISTEMA AUTOMÁTICO 
DE LUBRIFICAÇÃO, DE ALTA VELOCIDADE DE 4500 
RPM, SISTEMA DE LEVANTAMENTO DO 
CALÇADOR POR ALAVANCA E JOELHEIRA, 
PROTETOR DE DEDOS E CORREIA, EQUIPADA COM 
1 AGULHA, COMPOSTO COM TAMPO DE 
MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA 
IMPERMEÁVEL, ESTANTE DE FERRO PINTADO. 

UND 15 

 

R$ 1.273,67 R$ 19.105,00 

21 206156 

PROJETOR 3200 LUMENS, RESOLUÇÃO 
NATIVA 800X600, ENTRADA E CONEXÃO 
HDMI, RGB. 

UND 1  R$ 3.168,47 R$ 3.168,47 

22 206185 

MESA DE ESCRITÓRIO FORMATO EM L, BASE EM 
MADEIRA/MDF/MDP OU SIMILAR, 
CONFECCIONADO EM MADEIRA/MDF/MDP OU 
SIMILAR DE 03 A 04 GAVETAS. 

UND 6 

 

R$ 473,33 R$ 2.840,00 

23 206186 
MESA AUXILIAR, CONFECCIONADA EM 
AÇO/FERRO PINTADO, COM GAVETA. 

UND 3 

 

R$ 710,00 R$ 2.130,00 

24 206187 
ESTANTE COM 06 PRATELEIRAS CAPACIDADE 
MÍNIMA DE 100 KG, REFORÇADA. 

UND 10 

 

R$ 193,33 R$ 1.933,33 
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25 206188 
BALANÇA PLATAFORMA PORTÁTIL 
(PLATAFORMA DE VRIDRO PARA 200KG) 

UND 17  123,05 2.091,85 

26 206189 ANTROPOMETRO VERTICAL PORTATIL UND 09  610,00 5.490,00 

27 206190 ANTROPOMETRO HORIZONTAL UND 02  610,00 1.220,00 

28 206191 FITAS ANTOPOMETRICAS UND 10  37,40 374,00 

  TOTAL     142.821,57 

 

4. PRÉ-REQUISITOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA  
Prazo de Garantia de 12 meses, sem custo adicional.  
Prazo de Entrega: 30 dias   
Obs.: A inadequação técnica do equipamento entregue implicará em não pagamento.  
  
5. ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS  
ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS – Secretário Municipal de Saúde e Saneamento 
Básico. (66) 3541-6300                           
 
6. ESTIMATIVA DE VALOR 
Valor total: R$ 142.821,57 (Cento e quarenta e dois  mil oitocentos e vinte e um reais e 
cinquenta e sete centavos) 
Segue em anexo, respectivos orçamentos de três empresas com as respectivas 
propostas orçamentárias. 
  
7. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 
Conforme o artigo 73 da Lei 8.666/93 
 
Art. 73 – Executado o contrato o seu objeto será recebido: 

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos 
equipamentos com a especificação; 

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e consequentemente aceitação. 
 
Na aquisição dos equipamentos, o recebimento provisório será com a simples 
conferência física do equipamento e o recebimento definitivo, no prazo de 90 dias a 
contar do recebimento provisório, com o teste, a fim de verificar se o mesmo está 
funcionando corretamente. 
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8. DA VERACIDADE DOS ORÇAMENTOS 
Vimos afirmar que os orçamentos enviados, foram realizados e são verdadeiros 
  

 
 
 

Colider-MT , 23 de Junho de 2016 
 
 
  
 

__________________________________ 
ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS 

Secretário Municipal de Saúde e Saneamento Básico 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2016 
ANEXO II – MODELO FORMULÁRIO DE PROPOSTA  

 

 
CARTA PROPOSTA 

 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER - MT. 
A/C: DA PREGOEIRO OFICIAL  
ASSUNTO: PROPOSTA REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2016 
 

DADOS DA EMPRESA 
Razão Social da Empresa: 
Nome Fantasia: 
CNPJ: Inscrição Estadual: 
Endereço: CEP:  Município: 
Telefones: E-mail: 
Banco: Agência: Conta Corrente: 
Representante Legal: 
RG: CPF: 

 
Prezados Senhores: 
 
Apresentamos o Pregoeiro e sua equipe de apoio, nossa proposta objetivando o Registro de 
Preços para futura e eventual aquisição de Materiais Permanentes a serem utilizados na 
Secretaria Municipal de Saúde, no Município de Colíder-MT para o Município de Colíder – 
MT, conforme especificicações constantes no Termo de Referência em anexo, conforme 
licitado pelo Pregão Eletrônico nº 031/2016 e descrição do item na Planilha Abaixo: 
 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
MARCA 

MEDIA VLR. TOTAL 

01 161295 

ARQUIVO, CONFECCIONADO EM 
MADEIRA/MDF/MDP OU SIMILAR, COM 4 
GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA E TRILHO 
TELESCÓPICO.  

UND 4 

 

  

02 170251 

TELÃO DE PROJEÇÃO TRIPÉ 2,00X2,00M 
COMPOSTO DE AÇO E PELÍCULA MATTE-
WHITE. 

UND 1    

03 173480 

CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI WALL 
18.000 BTUS, FRIO, BAIXO NIVEL DE 
RUIDO, FABRICAÇÃO NACIONAL, DISPLAY 
DE TEMPERATURA INVISIVEL, FUNÇÃO I 
FEEL, FUNÇÃO TURBO E FUNÇÃO 
LIMPEZA DA EVAPORADORA, GAS 
ECOLOGICO R410, CLASSIFICAÇÃO A NO 
INMETRO, GARANTIA 3 ANOS. 
 

UND 8 
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04 185678 
ESCADA COM 2 DEGRAUS, CONFECCIONADA EM 
AÇO/FERRO PINTADO. 

UND 2 

 

  

05 191845 
BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO, TIPO 
COLUNA PARA GARRAFÃO 

UND 1 

 

  

06 191879 
MESA AUXILIAR, CONFECCIONADA EM 
MADEIRA/MDF/MDP OU SIMILAR, COM GAVETA. 

UND 5 

 

  

07 195903 
MESA AUXILIAR, CONFECCIONADA EM 
AÇO/FERRO PINTADO, DE 40CM X 40CM X 80CM 

UND 3 

 

  

08 198796 

CADEIRA SECRETÁRIA, CONFECCIONADA EM 
AÇO/FERRO PINTADO, COM RODIZIO, BRAÇOS E 
REGULAGEM DE ALTURA COM ASSENTO E 
ENCOSTO ESTOFADO. 

UND 43 

 

  

09 201279 

NOTEBOOK TECLADO NUMÉRICO COM 
ENTRADA HDMI E USB, INTEL COREI5 
2.70GHZ, WINDOWS 10 64BIT, TELA 15.6, 
MEMORIA 4GB TIPO DDR3 1600MHZ, PLACA 
DE VÍDEO INTEGRADA 4GB 

UND 2    

10 206134 

CADEIRA DE RODAS EM ALUMÍNIO, COM BRAÇOS 
FIXOS, PÉS REMOVÍVEIS, ELEVAÇÃO DE PERNAS E 
CAPACIDADE DE 110 A 160 KG. 

UND 3 

 

  

11 206137 
LONGARINAS COM 5 ASSENTOS E ENCOSTO 
ESTOFADO. 

UND 10 

 

  

12 206145 

CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, CONFECCIONADA EM 
AÇO /FERRO PINTADO COM ASSENTO/ENCOSTO 
ESTOFADO. 

UND 5 

 

  

13 206148 

MESA PARA COMPUTADOR COM BASE EM 
MADEIRA/MDF/MDP OU SIMILAR, 
CONFECCIONADA EM MADEIRA/MDF/MDP OU 
SIMILAR DE 03 A 04 GAVETAS, COM SUPORTE 
PARA CPU, IMPRESSORA E TECLADO. 

UND 8 

 

  

14 206149 

IMPRESSORA LASER COMUM, PADRÃO DE COR 
MONOCROMÁTICA, MEMORIA 16 MB, 
RESOLUÇÃO 600X600, VELOCIDADE DE 33PPM, 
CAPACIDADE DE 100 PAGINAS/BANDEJA, CICLO 
25.000 PAGINA/MÊS, INTERFACE USB E REDE, 
FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO, GARANTIA 
MÍNIMA DE 12 MESES.   

UND 5 

 

  

15 206150 
ARMÁRIO CONFECCIONADO EM MADEIRA, 
DIMENSÃO DE 1,80 X 0,75M. 

UND 13 
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16 206151 

COMPUTADOR DESKTOP, PROCESSADOR: 
MÍNIMO COREI3 OU AMD A10, MEMORIA: RAM 
4GB,DDR3,1600MHZ, DISCO RÍGIDO: DE NO 
MÍNIMO 500GB, MONITOR: 18,5” (1366X768), 
MOUSE: USB, 800DPI, 2 BOTÕES, SCROOL, COM 
FIO, FONTE COMPATÍVEL COM O ITEM, SISTEMA 
OPERACIONAL: WINDOWS 7 PRO (64 BITS), 
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, TECLADO: USB, 
ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO), INTERFACES DE 
REDE: 10/100/1000 E WIFI, INTERFACES DE 
VÍDEO: INTEGRADA, UNIDADE DE DISCO ÓTICO: 
CD/DVD ROM.  

UND 7 

 

  

17 206152 

CADEIRA SECRETÁRIA, CONFECCIONADA EM 
AÇO/FERRO PINTADO, COM RODIZIO, BRAÇOS E 
REGULAGEM DE ALTURA COM ASSENTO E 
ENCOSTO POLIPROPILENO. 

UND 30 

 

  

18 206153 

MESA PARA COMPUTADOR COM BASE EM 
MADEIRA/MDF/MDP OU SIMILAR, 
CONFECCIONADA EM MADEIRA/MDF/MDP OU 
SIMILAR DE 01 A 02 GAVETAS, COM SUPORTE 
PARA CPU, IMPRESSORA E TECLADO. 

UND 2 

 

  

19 206154 

BANQUETA DE AÇO/FERRO PINTADO, COM 
REGULAGEM DE ALTURA, RODIZIO E ASSENTO 
GIRATÓRIO. 

UND 15 

 

  

20 206155 

MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL, DE PONTO 
FIXO DO TIPO RETA, COM SISTEMA AUTOMÁTICO 
DE LUBRIFICAÇÃO, DE ALTA VELOCIDADE DE 4500 
RPM, SISTEMA DE LEVANTAMENTO DO 
CALÇADOR POR ALAVANCA E JOELHEIRA, 
PROTETOR DE DEDOS E CORREIA, EQUIPADA COM 
1 AGULHA, COMPOSTO COM TAMPO DE 
MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA 
IMPERMEÁVEL, ESTANTE DE FERRO PINTADO. 

UND 15 

 

  

21 206156 

PROJETOR 3200 LUMENS, RESOLUÇÃO 
NATIVA 800X600, ENTRADA E CONEXÃO 
HDMI, RGB. 

UND 1    

22 206185 

MESA DE ESCRITÓRIO FORMATO EM L, BASE EM 
MADEIRA/MDF/MDP OU SIMILAR, 
CONFECCIONADO EM MADEIRA/MDF/MDP OU 
SIMILAR DE 03 A 04 GAVETAS. 

UND 6 

 

  

23 206186 
MESA AUXILIAR, CONFECCIONADA EM 
AÇO/FERRO PINTADO, COM GAVETA. 

UND 3 

 

  

24 206187 
ESTANTE COM 06 PRATELEIRAS CAPACIDADE 
MÍNIMA DE 100 KG, REFORÇADA. 

UND 10 
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25 206188 
BALANÇA PLATAFORMA PORTÁTIL 
(PLATAFORMA DE VRIDRO PARA 200KG) 

UND 17    

26 206189 ANTROPOMETRO VERTICAL PORTATIL UND 09    

27 206190 ANTROPOMETRO HORIZONTAL UND 02    

28 206191 FITAS ANTOPOMETRICAS UND 10    

  TOTAL      

 
 
 
 
 
Nossa proposta tem preço totalde R$ ...................... (valor numérico epor extenso).  
Condições de Pagamento:____________________________ 
Prazo de Entrega: 30 Dias 
Validade da Proposta:______________________________           
 

Declaro para fins de participação no Pregão Eletrônico nº 031/2016, que nos preços propostos 
encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, transporte e quaisquer outros ônus 
que porventura possam recair sobre o objeto do presente Pregão. 

 

 
 
 

Local e Data 
 
 
 
 
 

(Assinatura e Identificação do Licitante) 
C/ CARIMBO – CNPJ 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2016 

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME OU EPP 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER - MT. 
REF. EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2016 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
 
 
A empresa ____________ (nome da empresa), inscrita no CNPJ sob nº _______, por intermédio 
de seu contadorSr.(a) ______________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ____________ 
e CPF n º ______________, DECLARA, para fins do disposto no item 3.2 do Edital do Pregão 
Eletrônico nº 031/2016, 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 e Data 
 
 
 

__________________________________________________ 
(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. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2016 

ANEXO IV – MOD. DE DECLARAÇÃO DE CUMPR. DE REQUISITOS LEGAIS 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS 
 
 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER - MT. 
REF. EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2016 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
 

 
 
 
A empresa _______________, com sede à _____________, na cidade de 
___________________, inscrita no CNPJ sob nº __________________, por intermédio de seu 
representante legal Sr.(a) _______________________, Cargo, portador da Carteira de Identidade 
RG nº __________ e do CPF nº __________, em cumprimento ao solicitado no Edital de Pregão 
Eletrônico nº 031/2016, DECLARA, sob as penas da lei, que: 
 
• Inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação e que não foi declarada inidônea ou 
suspensa para contratar com o Poder Público, e que se compromete a comunicar fatos contrários 
que porventura vierem a ocorrer após o encerramento da licitação; 
 
• Não possui em seu quadro de pessoal empregados(s) com menos de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, 
salvo na condição de aprendiz*, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso 022III do 
artigo 7º da Constituição Federal e inciso V, artigo 27, da Lei n. 8666/1993, com redação 
determinada pela Lei n.9.854/1999. 
 
• Não possui em seu quadro de empregados servidores públicos exercendo funções técnicas, 
comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9ºda Lei n. 
8666/93). 
 

Local e Data 
 
 

(assinatura e identificação do representante) 
Representante Legal 

Carimbo de CNPJ da empresa: 
 
 

(  ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz*. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2016 
ANEXO V – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° _________ 

 
PROCESSO DE LICITAÇÃO: Nº 043/2016 
PREGÃO ELETRÔNICO: N° 031/201_ – REGISTRO DE PREÇOS 
VALIDADE: Até ___ de ______ de 2016, a partir da data de sua publicação no Diário 
Oficial, podendo ser prorrogada na forma da lei. 
Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Colider/MT, doravante denominada 
PREFEITURA, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal Sr. NILSON JOSÉ DOS 
SANTOS, RESOLVE registar os preços da empresa _____________________, nas 
quantidades estimadas na Seção _____ desta Ata de Registro de Preços, de acordo com a 
classificação por ela alcançada, 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, Lei 10.520/02 e, no que couber, ao 
Decreto Municipal nº 130/2009, e em conformidade com as disposições a seguir. 
 

1. DO OBJETO 
 
1.1. Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais Permanentes a 
serem utilizados na Secretaria Municipal de Saúde, no Município de Colíder-MT, 
conforme especificações constantes no Termo de Referência em anexo. 
 

2. DA VIGÊNCIA 
 
2.1.  A presente Ata de Registro de Preço terá vigência de 12 (doze) meses, contados da 
data de assinatura, tendo validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no 
Diário Oficial; 
 
2.2. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na 
integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo 
descumprimento de qualquer de suas normas. 
 

3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
COLIDER/MT, através do Departamento de Compras e do Almoxarifado Central, no seu 
aspecto operacional, com apoio da Assessoria Jurídica, nos aspectos legais. 
 
 

4. DA CONTRATADA 
 
4.1.  O preço, a quantidade, o fornecedor e a especificação do equipamento registrado 
nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo: 
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
MARCA 

MEDIA VLR. TOTAL 

01     

 

  

02        

 
5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

5.1. 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. 
 
5.2. Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal de 
Colider, de acordo com as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais 
prejuízos decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas. 
 
5.3. O equipamento deverá ser entregue no almoxarifado central da Prefeitura Municipal de 
Colider, da forma como forem solicitados pelo setor competente. 
 
5.4. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas 
reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por 
escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do empenho; 
 
5.5. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do 
fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer 
natureza; 
 
5.6. A falta de quaisquer item cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, 
não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou 
inexecução dos serviços objeto deste edital e não a eximirá das penalidades a que está 
sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições aqui estabelecidas; 
 
5.7. Comunicar imediatamente a Prefeitura qualquer alteração ocorrida no endereço, conta 
bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 
 

5.8. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas 
normas regulamentadoras pertinentes; 
 
5.9. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, 
integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-à independentemente da que 
será exercida por esta Prefeitura; 
 
5.10. 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 
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dolo,devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às   
exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes; 
 
5.11. 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; 
 
5.11.1. Os acréscimos ou supressões até o limite legal de 25% serão aplicados 
automaticamente na ata de Registro de Preço. 
 
5.12. Fornecer o equipamento, conforme estipulado nesta ata e de acordo com a proposta 
apresentada. 
 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
6.1. Fornecer à empresa vencedora todas as informações e esclarecimentos que venham a 
ser solicitados relativamente ao objeto desta Ata; 
 
6.2. Efetuar o pagamento à empresa nas condições de preço e prazo estabelecidos nesta 
Ata; 
 
6.3.  Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada 
durante o recebimento do equipamento; 
 
6.4. Aplicar as sanções administrativas por descumprimento do pactuado na Ata de Registro 
de Preços. 
 
6.5. Disponibilizar local para recebimento e guarda do equipamento. 
 
6.6. Designar servidor para acompanhar e fiscalizar a execução contratual e para atestar o 
recebimento do equipamento, conforme definido da presente Ata; 
 
6.7. Reservar à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso 
singular, omisso ou duvidoso não previsto nesta Ata e no edital, e em tudo o mais que se 
relacione com o fornecimento, desde que não acarrete ônus para a PREFEITURA ou 
modificação desta Ata de Registro de Preços. 
 

7. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 
 
7.1. A entrega do equipamento deverá ser feita no ALMOXARIFADO CENTRAL da 
Prefeitura Municipal de Colider/MT, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da 
data do recebimento da requisição, salvo se houver pedido formal de prorrogação deste, 
devidamente justificado pelo licitante/contratado e acatado pela PREFEITURA. 
 
7.2. O equipamento deverá se entregue, conforme solicitação pelo departamento de 
Compras da PREFEITURA. 
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7.3. A PREFEITURA terá o prazo de até 05 (cinco) dias para aceitar os produtos 
fornecidos pela CONTRATADA, sendo que o equipamento, objeto deste certame desta Ata 
serão recebidos da seguinte forma: 
 
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, quando a nota fiscal será atestada e remetida para pagamento; 
c) Rejeitado, quando em desacordo com o estabelecido no Edital, e seus Anexos. 
 
7.4. O equipamento fornecido em desacordo com o estipulado nesta Ata e na proposta do 
adjudicatário será rejeitado parcialmente ou totalmente, conforme o caso. 
 
7.5. Quanto a problemas do produto, a licitante notificada pela PREFEITURA será 
responsável pela troca do produto que apresentar problemas, observando o prazo 
maximo de 02 (dois) dias úteis; 
 
7.6. A marca do produto cotado não poderá ser substituída no decorrer do contrato, sem a 
solicitação prévia da contratada e autorização desta prefeitura, mesmo que seja por 
produto de qualidade equivalente. 
 
7.7. A empresa detentora do registro de preço deverá fornecer os equipamentos 
provenientes de fabricantes registrados e licenciados pelo DETRAN – Departamento 
Nacional de Trânsito. 
 
7.8. O equipamento entregue deverá na data da entrega, apresentar possuir validade de 
no mínimo 12 (doze) meses. 
 
7.9. O transporte e a descarga do equipamento correrá por conta da CONTRATADA, sem 
qualquer custo adicional a Prefeitura. 
 

8. DO PAGAMENTO 
 
8.1. Os pagamentos serão efetuados, em média, até 30 (trinta) dias após a entrega do 
equipamento, mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela 
Administração. 
 
8.2. 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. 
 
8.2.1. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas 
responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento. 
 
8.3. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças 
serão de responsabilidade do Contratado. 
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8.4. 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. 
 
8.5. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 
 

9. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
 
9.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da Ata, 
admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste 
instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do 
percentual determinado. 
 
9.2. Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços,os preços não serão  
reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
 
9.3. A contratada tem direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, procedendo-
se à revisão do mesmo a qualquer tempo, desde que ocorra fato imprevisível ou 
previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere 
excessivamente as obrigações pactuadas no presente instrumento; 
 
9.4. À contratada, quando for o caso, deverá formular a administração requerimento para 
a revisão dos preços registrados, comprovando a ocorrência de fato imprevisível ou 
previsível, porém com consequências incalculáveis, que tenha onerado excessivamente 
as obrigações contraídas por ela. 
 
9.5. Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços 
praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor 
originalmente da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro. 
  
9.6. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a 
PREFEITURA solicitará ao fornecedor/consignatária, mediante correspondência, redução 
do preço registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado. 
 
9.7. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual 
redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador convocar os 
Fornecedores registrados para negociar o novo valor. 
 
9.7.1. Caso o Fornecedor registrado se recuse a baixar os seus preços, o Órgão 
Gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido,  uma  vez   frustrada  
a  negociação  e  convocar  os   demais   fornecedores   visando  a  igual oportunidade de 
negociação. 
 

10. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
10.1. O proponente terá o seu registro de preços cancelado, por intermédio de processo 
administrativo específico, a pedido, sem prejuízo da aplicação das penalidades legais 
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previstas caso as razões do pedido não sejam saneadas, após protocolado em até 05 
(cinco) dias úteis contados a partir da constatação das hipóteses a seguir explicitadas: 
 
10.1.1. Comprovar, por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, notas 
fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivos à época da 
elaboração da proposta e do pedido de desoneração do compromisso, estar impossibilitado 
de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro que 
torne seu preço inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos 
que compõem o custo das aquisições dos produtos; 
 
10.2.  A Ata de Registro de Preços tambem poderá ser cancelada de pleno direito, nas 
seguintes situações: 
 
a) Quando o fornecedor/consignatária não cumprir as obrigações constantes neste Edital e 
na 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 
aXII,  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) Quando o fornecedor/consignatária não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de 
este se tornar superior àqueles praticados no mercado; 
e) Porrazões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas; 
 

10.3. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por 
correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da Ata. 
 
10.4. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, 
acomunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o 
preço registrado a partir da última publicação. 
 

10.5. 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 na Ata. 
 
10.6. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do 
FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do Item. 
 

10.7. Caso a PREFEITURA não se utilize da prerrogativa de cancelar a 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. 
 

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
11.1. O atraso injustificado na entrega do equipamento, 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; 
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11.1.1. A multa prevista neste item será descontada dos créditos que o contratado possuir 
com a Prefeitura Municipal de Colider/MT e poderá cumular com as demais sanções 
administrativas, inclusive com  a multa prevista no item 11.2. b; 
 
11.2. Ocorrendo a inexecução total ou parcial no fornecimento do equipamento, a 
Administração poderá aplicar à fornecedora, 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 homologado; 
 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Colider/MT, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em 
caso de inexecução total, sem justificativa aceita, será aplicado o limite máximo 
temporalprevisto 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 incisoIV do artigo 
87 da Lei  n.  8.666/93,  c/c artigo 7º da Lei n. 10.520/2002;; 
 
11.3. 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 Colider, o respectivo valor 
será descontado dos créditos que o contratado possuir com esta Prefeitura; 
 
11.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
acontar 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; 
 
11.5. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, 
consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa detentora da ata, da reparação 
das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura Municipal de 
Colider/MT 
 
11.6. Serão publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso as sanções 
administrativas previstas no item 11.2, c, d, desta Ata, inclusive a reabilitação perante a 
Administração Pública. 
 

12. DAS PENALIDADES 
 
12.1. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na 
forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 
 

13. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
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13.1. 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: 
07 – Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico 
002 – Fundo Municipal de Saúde 
10 – Saúde 
302 – assistência Hospitalar e Ambulatorial 
0032 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde – SUS 
2002 – Bloco II – Média e Alta Complexidade 
449052000000 – Equipamentos e Material Permanente 
Código reduzido: 301 
07 – Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico 
002 – Fundo Municipal de Saúde 
10 – Saúde 
301 – Atenção Básica 
0032 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde – SUS 
2006 – Bloco VI – Investimentos 
449052000000 – Equipamentos e Material Permanente 
Código Reduzido: 291 
 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
14.1. 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.  Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital 
de Pregão Eletrônico n. 031/2016, seus anexos e as propostas das classificadas. 
III.  é vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer   
operação financeira, sem prévia e  expressa autorização da PREFEITURA. 
 

15. DO FORO 
 
15.1 As partes contratantes elegem o foro da Comarca Colíder - 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. 
 
15.2 E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em ____ 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. 
 
Colider - MT, ____ de ________________ de 2016. 
 
 

 
 
 

CONTRATANTE                                                                               CONTRATADO 


