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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DO SUL – MT

PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2022

MODO DE DISPUTA ABERTO
Processo Administrativo de Licitação N° 071/2022

Finalidade: REGISTRO DE PREÇOS

Regido pela Lei federal nº 10.520/2002, Lei federal 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar
federal 123/2006 e alterações, Lei Complementar municipal 011/2009 e alteração, Decreto
municipal nº 1.273 de 27/07/2020 e subsidiariamente pelo Decreto federal nº 10.024/2019,
Instrução Normativa 206/2019 e Lei nº 8.078/90 (CDC).

Objeto

PREGÃO ELETRÔNICO QUE TEM POR OBJETO REGISTRO DE PREÇOS,
VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES
COMPLETOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO
E DE SOPRO, ESPECÍFICOS PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE
UNIÃO DO SUL – FAMUS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE
UNIÃO DO SUL – MT.

DATA/HORÁRIO DE ABERTURA DO EDITAL E INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

20/09/2022 Horário: 09h30min horas (horário de Brasília)

SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Data:
30/09/2022 Horário: 09h00min horas (horário de Brasília)

Local: Através da plataforma eletrônica da: www.bllcompras.com

Endereço para
retirada do

edital:

O edital completo poderá ser retirado no endereço eletrônico
https://www.uniaodosul.mt.gov.br/licitacao/ e www.bllcompras.com (Bolsa de
Licitações e Leilões), ou ainda na Prefeitura Municipal de União do Sul - MT, no
Setor de Licitações, à Avenida Curitiba, nº 94, Centro, União do Sul – MT, de
segunda a sexta-feira no horário de atendimento das 07h00min às 11h00min e
das 13h00min às 17h00min. Telefone: (66) 3540-1283.

Pregoeiro RODRIGO VARELA DOS SANTOS

Ordenador de
despesas

CLAUDIOMIRO JACINTO DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022
Processo Administrativo de Licitação N° 071/2022

Finalidade: REGISTRO DE PREÇOS

1.0 – PREÂMBULO

1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DO SUL - MT, localizada na Avenida Curitiba, nº 94,
Centro, União do Sul - MT, por seu PREGOEIRO, designado pela Portaria Municipal nº. 002/2022 de
03 de janeiro de 2022, e alteração posterior, auxiliado pela Equipe de Apoio designada pela mesma
Portaria, torna público para conhecimento de todos os interessados que fará realizar licitação na
modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, Modo de
disputa ABERTO, em conformidade com a Lei federal nº 10.520/2002, Lei federal 8.666/93 e suas
alterações, Lei Complementar federal 123/2006 e alterações, Lei Complementar municipal 011/2009
e alteração, Decreto municipal nº 1.273 de 27/07/2020, e subsidiariamente o Decreto federal nº
10.024/2019, Instrução Normativa 206/2019 e Lei federal nº 8.078/90 (CDC), bem como pelas
disposições estabelecidas neste Edital e seus anexos, e com base no Acordo de Cooperação
Técnica para Utilização de Sistema Informatizado de Licitações, firmado com a BOLSA DE
LICITAÇÕES E LEILÕES.

INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS
PROPOSTAS ELETRÔNICAS

A partir de sua Publicação.

Do Encerramento do Recebimento
das Propostas

Dia 30/09/2022, as 08h59min (Horário de Brasília-DF)

INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA Dia 30/09/2022, as 09h00min (horário de Brasília – DF).

INÍCIO DA DISPUTA Dia 30/09/2022, as 09h15min (horário de Brasília – DF).

Endereço:

Avenida Curitiba nº 94, Centro.

CEP: 78.543-000 – União do Sul – MT.

Sites: https://www.uniaodosul.mt.gov.br/licitacao/ e www.bllcompras.com (Bolsa de Licitações e
Leilões).

Contatos: Tel.: (66) 3540-1283 ou 66 99292-3797.

Email: licitacao@uniaodosul.mt.gov.br / licitação.uniao@hotmail.com

Horário de Funcionamento: de Segunda a Sexta-Feira, das 07h00min às 11h00min e das
13h00min as 17h00min. (horário de Mato Grosso).

OBS: Salvo ressalva expressa, os horários estabelecidos neste Edital observarão o horário
de Brasília (DF).
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2.0 – DO OBJETO E ORGÃO REQUISITANTE

2.1. O objeto da presente licitação consiste na futura e eventual aquisição de uniformes completos,
peças, acessórios e Instrumentos de percussão e de sopro, específicos para uso da Fanfarra
Municipal de União do Sul – FAMUS, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura DO MUNICÍPIO DE UNIÃO DO SUL – MT, tipo “menor preço por item”,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2.1. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência,
facultando-se ao licitante a participação na quantidade de itens que for de seu interesse.

2.2. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO POR ITEM, observadas as exigências
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

3.0 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As efetivas aquisições e execuções dos objetos (uniformes completos, peças, acessórios e
Instrumentos de percussão e de sopro, específicos para uso da Fanfarra Municipal), quando houver,
serão empenhadas nas dotações orçamentárias do(s) orçamento(s) municipal vigente(s) durante o
período de validade da ata de registro de preços.

4.0 – DA PARTICIPAÇÃO DOS LICITANTES

4.1. Poderão participar deste Pregão quaisquer empresas interessadas que atendam todas as
exigências deste Edital e cuja atividade empresarial abranja o objeto desta Licitação, e desde que
prévia e devidamente credenciada no sistema eletrônico “Licitações”, site: www.bllcompras.com da
BOLSA DE LICITAÇÕES.

4.1.1. Para verificação da compatibilidade entre as atividades da licitante e o objeto licitado,
servirão para análise o código CNAE, ou as atividades descritas no Contrato Social, desde que
sejam semelhantes ao objeto do certame.

4.2. Como requisito para participação neste PREGÃO ELETRÔNICO o licitante deverá manifestar
em campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que
sua proposta de preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, bem
como a descritiva técnica, constante do Termo de Referência elaborado pela secretaria solicitante,
conforme (ANEXO III) do edital.

4.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta
sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital e demais cominações legais.

4.3. Poderão participar deste Pregão na forma Eletrônica, as empresas do ramo pertinente ao objeto
licitado que atenderem a todas as normas legalmente constituídas, e que satisfaçam as exigências
de apresentação de documentos e anexos fixados neste edital.

4.4. A participação na licitação implica, automaticamente, aceitação integral dos termos deste Edital
e seus Anexos e Legislação aplicável.

4.5. As empresas licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação
de suas propostas, sendo que o Município de União do Sul - MT não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo
licitatório.
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4.6. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o
objeto desta licitação.

4.7. Não poderão participar desta licitação:

4.7.1. Empresas proibidas de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislação vigente;

4.7.2. Empresas que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.7.3. Empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.7.4. Empresas que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º, da Lei nº 8.666 de
1993;

4.7.5. Empresas que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo
de dissolução ou liquidação;

4.7.6. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição
(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

4.8. Qualquer dúvida em relação ao acesso ao sistema operacional poderá ser esclarecida, ou
através de uma empresa associada, ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da
Bolsa de Licitações do Brasil ou ainda pelo email: contato@bllcompras.com.

5.0 – DO CREDENCIAMENTO E REGULAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA

5.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, que terá, em
especial, as seguintes atribuições:

a) Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio
b) Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) Abrir as propostas de preços
d) Analisar a aceitabilidade das propostas;
e) Desclassificar propostas, indicando os motivos;
f) Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor
preço;
g) Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) Declarar o vencedor;
i) Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) Elaborar a Ata da sessão;
k) Adjudicar o objeto, quando não houver recurso;
l) Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar, adjudicar se for o caso, e
autorizar a contratação;
m) Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de
penalidades previstas na legislação.
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I – CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES:

5.2. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento
de mandato previsto no item 5.6 “a”, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em
qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para formular lances
de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bllcompras.com conforme
(ANEXO III).

5.3. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou
através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por
meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e
atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

5.4. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances
sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha
privativa.

5.5. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão
eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa
De Licitações do Brasil.

5.6. 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 a BLL - Bolsa de Licitações
do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que
por terceiros.

5.7. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica
a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização
das transações inerentes ao pregão eletrônico.

5.8. A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal
e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente
encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observada
data e horário limite estabelecido.

5.9. Caberá ao fornecedor 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 sistema ou da desconexão do seu representante;

5.10. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

6.0 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço,
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até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

6.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art.
43, § 1º, da Lei Complementar federal nº 123, de 2006.

6.4. Incumbe ao licitante 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 sistema ou de sua desconexão.

6.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

6.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.

6.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.

6.8. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico,
dos seguintes campos:

6.8.1. Valor unitário
6.8.2. Marca (detalhada);
6.8.3. Fabricante;
6.8.4. Descrição detalhada do(s) produto(s), contendo as informações similares à
especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo
de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente,
quando for o caso;

6.9. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.10. Nos valores propostos devem estar inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos bens, bem como as despesas com o transporte até o município
de União do Sul - MT.

6.11. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.12. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação.
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6.13. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

6.14. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos
contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas e, após o devido processo legal, gerar
as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes
públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso
verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

6.15. Caso seja informado prazo em desacordo com o mínimo estipulado, conforme for o caso, ao
Pregoeiro é facultada a realização de diligências, e, não sendo alterados esses prazos,
desclassificará a proposta da licitante.

6.16. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e
seus Anexos, bem como as que apresentem omissões ou irregularidades insanáveis.

6.17. Após a abertura das propostas, não caberá desistência das mesmas e os preços propostos
serão de exclusiva responsabilidade das licitantes, não lhes assistindo direito de pleitear qualquer
alteração dos mesmos, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto, salvo por motivo
justo e comprovado decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

6.18. O Pregoeiro ou a equipe técnica de apoio poderá solicitar das licitantes quaisquer outras
informações que julgar pertinentes para o perfeito conhecimento e julgamento das propostas,
respeitado o art. 43, § 3º da Lei 8666/93; sendo que estas deverão ser enviadas, no prazo estipulado
pelo mesmo no sistema, através de email, sob pena de desclassificação das propostas.

6.19. Caso não seja possível decidir de imediato sobre a aceitabilidade da proposta, o Pregoeiro
juntamente com a equipe técnica de apoio poderá suspender o pregão e marcar nova data para sua
continuidade, intimando todos os participantes via sistema eletrônico.

6.20. No julgamento das propostas, em favor da ampliação da disputa, o Pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
classificação.

6.21. A Proposta deverá estar no idioma oficial do Brasil, sem rasuras, emendas ou entrelinhas,
constando o preço de cada item, expresso em reais (R$), com 02 (dois) dígitos após a vírgula no
valor unitário, em algarismos arábicos, conforme mencionado acima, devendo todas as folhas ser
rubricadas;

7.0 – DA DISPUTA DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na
data, horário e local indicado neste Edital.

7.2. O Pregoeiro juntamente com a equipe técnica de apoio verificará as propostas apresentadas,
desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos
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estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações
técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro.

7.6. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

7.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da
sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.8. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

7.9. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$
10,00 (dez reais).

7.10. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20)
segundos, e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

7.11. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que
os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.12. A etapa de lances da sessão pública terá duração de (10) dez minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos (2) dois minutos
do período de duração da sessão pública.

7.13. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de (2) dois
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.14. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automaticamente.
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7.15. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o
Pregoeiro, assessorado pela Equipe de Apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública
de lances, em prol da consecução do melhor preço.

7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.

7.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a
(10) dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente depois de decorridas vinte e
quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado
para divulgação.

7.20. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa
de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos art. 44
e 45 da Lei Complementar nº 123 de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538 de 2015.

7.20.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta, ou melhor
lance, será considerado empatado com a primeira colocada.

7.20.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática
para tanto. Ao cumprir com esse direito então será declarada vencedora do item.

7.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
não se manifeste no prazo estabelecido, serão chamadas a se manifestar as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco
por cento), na ordem de classificação.

7.20.4. No caso de equivalência (empate) dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela licitante que primeiro
poderá apresentar melhor oferta.

7.20.5. Se essa licitante assim proceder (ofertar preço menor do que o preço provisoriamente
vencedor) então será declarada vencedora deste item, sendo automaticamente dispensadas as
demais empresas. Caso contrário, continuarão sendo convocadas outras empresas que
porventura se encontrarem na situação de empate ficto.

7.20.6. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao
produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas
que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.
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8.0 – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro juntamente com a equipe técnica de apoio
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à
compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus
anexos, e verificará a habilitação do licitante, observado o disposto no art. 24 caput e §§ 1º a 4º, do
Decreto nº 1.273 de 27 de julho de 2020.

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superior ao
preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018-TCU-Plenário), ou que apresentar preço
manifestamente inexequível.

8.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços globais ou unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade
do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e
a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a
suspeita.

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante
aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será
registrada em ata;

8.6. O Pregoeiro juntamente com a equipe de apoio poderá convocar o licitante para enviar
documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de até
(24) vinte e quatro horas sob pena de não aceitação da proposta.

8.7. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada
do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceito pelo Pregoeiro.

8.8. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham
as características do material ou equipamento ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo
Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da
proposta.

8.9. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de
qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o
Pregoeiro juntamente com a equipe de apoio poderá solicitar que o licitante classificado em primeiro
lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de
2 dias úteis contados da solicitação.
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8.10. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a
proposta do licitante será recusada.

9.0 – DA HABILITAÇÃO

9.1. Será considerada habilitada a proponente que apresentar os documentos relacionados nos
subitens abaixo, desde que atendidos os requisitos especificados nas observações deste item.

9.2. Os documentos de habilitação poderão ser encaminhados ao Departamento de Licitações da
Prefeitura de União do Sul – MT, através do Email: licitacao@uniaodosul.mt.gov.br e/ou
licitação.uniao@hotmail.com ou encaminhados para a Prefeitura de União do Sul - MT, conforme
endereço do cabeçalho, dentro do prazo estabelecido no presente edital.

I – HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) Cédula de Identidade ou documento oficial com foto, autenticada de todos os sócios da
empresa;
b) Registro comercial, no caso de Empresa Individual ou;
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhados de
documentos de eleição de seus administradores ou;
d) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria
em exercício ou;
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa e sociedade estrangeira em
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir, obedecendo ao art. 28 da Lei n°
8.666/93.
f) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial da Sede da Licitante.

II – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Alvará de Licença para Funcionamento, para o exercício do ano de 2022, relativo ao
domicílio ou sede da licitante;

b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

c) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (Inscrição Estadual), se for o
caso, relativo ao domicílio ou sede da licitante e pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual/licitado.

d) Certidão Conjunta referente Tributos Federais e Dívida Ativa da União, e Certidão do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) prevista na Portaria MF 358 de 05 de setembro
de 2014, alterada pela Portaria MF nº 443 de 17 de outubro de 2014. A mesma poderá ser
retirada no site: www.receita.fazenda.gov.br.

e) Certidão Negativa de Débito Fiscal Estadual (CND) específica para participar de
licitações, onde a mesma poderá ser retirada no site: www.sefaz.mt.gov.br, para empresas
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sediadas no Estado de Mato Grosso, e para as empresas sediadas em outras Unidades da
Federação trazer a certidão do respectivo órgão emissor.

f) Certidão Negativa relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.

g) Certidão Negativa de Débitos Inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos termos
do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452/43 (Incluída pela Lei nº 12.440/2011).

h) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica (TCU, CNJ, Portal da Transparência),
disponível no endereço: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/, conforme exemplo demonstrado
no ANEXO IX deste Edital.

III – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a) Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede da Licitante, dentro do prazo de validade, ou na hipótese de
omissão do prazo no documento, expedida nos últimos 90 (noventa) dias, contados da data de
sua apresentação no certame.

b) Demonstrações contábeis, incluindo o balanço patrimonial do último exercício social
apresentados na forma da lei ou documentação equivalente, que comprove a boa situação
financeira da empresa, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;

c) Para as empresas que são facultadas a apresentação do Balanço Patrimonial pelo FISCO,
que é o caso das empresas com Lucro Presumido, Lucro Arbitrado e Optantes pelo Simples
Nacional (EPP e ME), em substituição ao Balanço, poderão apresentar Declaração de Imposto
de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ ou DEFIS em caso de empresa optante do simples
nacional.

IV – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PESSOA JURÍDICA E DEMAIS DOCUMENTOS:

a) Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica (ATE), fornecido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, para as quais tenha fornecido produto(s)
ou desempenhado atividades pertinentes e compatível em características, quantidades e
prazos com o Objeto desta licitação.

a.1) Os ATE’s devem conter:

I - CNPJ da licitante e endereço atualizado da empresa;

II - Relatório dos bens fornecidos e/ou serviços realizados;

III - Nome completo, telefone e assinatura do responsável pela sua emissão.

a.2) A Administração se resguarda no direito de diligenciar junto a pessoa jurídica emitente
do Atestado/Declaração de Capacidade Técnica, visando obter informações sobre o
fornecimento ou serviço prestado, podendo solicitar cópias dos respectivos contratos e
aditivos e/ou outros documentos comprobatórios do fornecimento.
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a.3) Em hipótese alguma será aceito pela Administração atestado/declaração emitido pela
própria licitante, sob pena de infringência ao princípio da moralidade, pois a licitante não
possui a impessoalidade necessária para atestar sua própria capacitação técnica;

a.4) Se o Atestado de Capacidade for fornecido por empresa privada, o mesmo deverá ter
assinatura reconhecida em cartório.

b) Apresentação de Declaração de Habilitação Unificada (ANEXO IV), contendo os
seguintes termos:

b.1) Que não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo
Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de
decisão, nos termos do inciso III, do art. 9º da Lei n. 8.666/93.

b.2) Que não possui em seu quadro de pessoal empregados com menos de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos
do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei 8.666/93, com
redação determinada pela lei 9.854/1999.

b.3) Que recebeu todos os documentos, e que tem conhecimento de todas as informações e
das condições estabelecidas no presente edital, bem como concorda com todos os itens
neles estabelecidos.

b.4) Que está apta a tomar parte do processo licitatório, tendo em vista inexistir contra a
mesma Declaração de Inidoneidade emitida por órgão de Administração Pública Federal,
Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, e não está impedida de transacionar com a
administração pública municipal.

b.5) Que, sob as penas do art. 299 do Código Penal, caso venha a vencer o certame, terá a
disponibilidade de entregar os produtos nos prazos e/ou condições previstas no edital.

b.6) Que concorda com todos os termos estabelecidos no edital, termo de referência e
anexos;

b.7) Que a empresa tem pleno conhecimento de todas as regras, obrigações e direitos
estabelecidos no Edital e anexos e que está apta a executar o objeto da presente licitação;

c) Declaração de que a empresa cumpre todos os Requisitos de Habilitação (ANEXO V).

d) Declaração de Elaboração Independente da Proposta (ANEXO VII).

9.3. A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País deverá apresentar, também, o
Decreto de Autorização ou ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.

9.4. No caso de apresentação de documentos sem autenticação digital o Pregoeiro poderá
solicitar à(s) empresa(s) a apresentação de documentos originais ou cópia autenticadas, no
prazo de até 05 (cinco) dias úteis.

9.5. Os documentos cujo conteúdo não apresentar prazo da validade, serão considerados o prazo de
validade de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de expedição do referido documento.
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9.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos
documentos requeridos no presente edital e seus anexos.

9.7. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta, ou contrariar qualquer
dispositivo deste Edital e seus anexos, o Pregoeiro considerará o proponente inabilitado.

9.8. Aquele que ensejar declaração falsa, ou que dela tenha conhecimento, nos termos do artigo 299
do Código Penal, ficará sujeito às penas de reclusão, de 01 (um) a 05 (cinco) anos, se o documento
é público, e reclusão, de 01 (um) a 03 (três) anos, e multa, se o documento é particular,
independente da penalidade estabelecida no artigo 7⁰ da Lei Federal nº 10.520/2002.

10.0 – DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

10.1. Nos termos da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 e suas alterações e da Lei
Complementar Municipal nº 011 de 09/09/2009 e alteração posterior, 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.

10.1.1. 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, prorrogável 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.

10.1.2. As empresas ME, EPP, MEI e EIRELI deverão apresentar todas as Certidões Fiscais
mesmo que vencidas, para que possam gozar do benefício da Lei Complementar nº 123, de
14/12/2006 e suas alterações.

10.2. A não regularização da documentação no prazo previsto no item acima, implicará da decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 e 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.

10.3. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate ficto aquelas situações em
que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou
até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada feita por empresa não
beneficiária da Lei Geral (LC federal 123/2006 e LC municipal 011/2009).

10.4. Ocorrendo o empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma:

10.4.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será
adjudicado em seu favor o objeto licitado;

10.4.2. Na hipótese da não contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
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10.5. No caso de microempresa e empresa de pequeno porte, que nos termos da Lei Complementar
123/2006 e suas alterações e Lei Complementar 011/2009 e alteração, possuírem alguma restrição
na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada.

10.6. A microempresa e empresa de pequeno porte que quiser usufruir dos benefícios concedidos
pela Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar 011/2009 e suas alterações, deverá
apresentar Declaração própria para este fim (ANEXO VI), devidamente assinada pelo responsável
legal, acompanhada da Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial ou órgão similar,
devidamente atualizada (emitida no prazo máximo de 60 dias), certificando a situação de
enquadramento ou reenquadramento de ME e EPP, no ato do Credenciamento.

11.0 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

11.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.

11.2. A impugnação poderá ser realizada de forma eletrônica, pelo e-mail:
licitacao@uniaodosul.mt.gov.br e/ou licitacao.uniao@hotmail.com ou por petição dirigida ou
protocolada na Prefeitura Municipal de União do Sul - MT, localizada na Avenida Curitiba, nº 94,
Centro, CEP 78.543-000, União do Sul – MT.

11.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos,
decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis, contados da data de recebimento da
impugnação.

11.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

11.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

11.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado
da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela
elaboração do edital e dos anexos.

11.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.

11.8. As impugnações deverão ser encaminhadas durante o horário de expediente do Departamento
de Licitação, das 07h00min às 11h00min e das 13h00min as 17h00min (horário de Mato
Grosso), de segunda a sexta-feira.

12.0 – DOS RECURSOS

12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, em até 15 (quinze) minutos, de forma
motivada e em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. Os recursos dos
procedimentos licitatórios somente terão efeito devolutivo, nos termos do § 2º do Art. 4º-G da Lei
Federal 13.979 de 06/02/2020, alterada pela Medida Provisória 926/2020.
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12.1.1. A falta de manifestação da intenção de interpor recurso, na forma e prazo estipulado no
item anterior, implicará na decadência do direito de recurso, permitindo ao Pregoeiro adjudicar
o objeto à licitante vencedora.

12.1.2. A partir da manifestação da sua intenção de recorrer, lhe será concedido
automaticamente o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentar suas razões de recurso,
podendo ser apresentado através do e-mail licitacao@uniaodosul.mt.gov.br e/ou
licitação.uniao@hotmail.com.

12.1.3. Após a interposição das razões, os demais licitantes poderão apresentar contrarrazões
em igual prazo e forma, começando a contar seu prazo do término do prazo do recorrente, sem
necessidade de intimação.

12.2. As razões e contrarrazões observarão os seguintes pressupostos para acolhimento:

a) tempestividade;
b) legitimidade recursal;
c) interesse de agir;
d) forma escrita e pedido de nova decisão;
e) fundamentação, com estrita conformidade com a motivação apresentada na sessão.

12.3. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no Setor de
Licitações, em dias úteis, no horário das 07h00min às 11h00min e das 13h00min as 17h00min
(Horário Oficial de União do Sul - MT).

12.4. Após o prazo de recebimento das razões e contrarrazões, o Pregoeiro não reconsiderando sua
decisão, encaminhará os autos devidamente informados, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis à
Autoridade Superior.

12.4.1. Eventuais recursos intempestivos ou meramente protelatórios (sem o mínimo de
plausibilidade) poderão ser desconsiderados pelo Pregoeiro, em seu juízo de admissibilidade e
serão submetidos à análise da Autoridade Superior no momento da homologação (Acórdão n.
1440/07, TCU).

12.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

13.0 – DA VIGÊNCIA E DOS PRAZOS E DA FORMA DE FORNECIMENTO

13.1. A Ata de Registro de Preços firmada por força do presente procedimento terá validade de 12
(doze) meses, iniciados a partir da data de sua publicação.

13.2. A licitante vencedora deverá entregar os aparelhos de Ar Condicionado e Banheiros Químicos,
no prazo máximo de 20 (vinte) dias, à contar da data da ordem de fornecimento, e de acordo com as
especificações e parâmetros definidos/estabelecidos no Termo de Referência (ANEXO I) do presente
edital.

14.0 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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14.1. O Município de União do Sul – MT efetuará o pagamento da seguinte forma:
14.1.1. Os materiais objeto deste pregão serão pagos com recursos do orçamento municipal,
de acordo com as necessidades de cada Secretaria.
14.1.2. Os pagamentos serão realizados através de Ordem Bancária (OB) emitida em favor do
fornecedor, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após o recebimento da Nota Fiscal/fatura do
produto efetivamente entregue, devidamente atestada pelo agente fiscalizador designado para
esse fim.
14.1.3. O pagamento não será superior a 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data final
do período de adimplemento da obrigação contratual, mediante emissão de Nota Fiscal pelo
Contratado e de Ordem Bancária pelo Contratante, a qual será devidamente atestada.
14.2. O pagamento somente será efetuado mediante:
14.2.1. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio
ou sede da Contratada, através de Certidões expedidas pelos órgãos competentes, que
estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;
14.2.2. Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
(art. 27, a, Lei n° 8.036/90), através da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do
FGTS;
14.2.3. Prova de situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS (art.
195, § 3°, da Constituição Federal), através da apresentação de Certidão Negativa de Débito
expedida pela Receita Federal do Brasil, ou certidão positiva com efeito de negativa.

14.3. A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição e quantitativo dos
produtos, o número e o nome do banco, agência e número da conta em que deverá ser feito o
pagamento.
14.4. A Prefeitura Municipal de União do Sul – MT não efetua pagamento antecipado, não sendo
considerados os itens das propostas que assim se apresentarem.
14.5. Caso constatada alguma irregularidade nas Notas Fiscais/Faturas, estas serão devolvidas a
Contratada, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição,
contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
14.6. A omissão de qualquer despesa necessária à entrega do equipamento será interpretada como
não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a entrega
das Propostas.
14.7. Nenhum pagamento isentará a fornecedora-contratada das suas responsabilidades e
obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.
14.8. O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em
banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”.
14.9. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de
responsabilidade da Contratada.
14.10. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de
obrigações, em virtude de penalidades impostas à contratada, ou inadimplência contratual.

15.0 – DA ATA DE RGISTRO DE PREÇOS
15.1. Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos proponentes
quanto à interposição de recurso, o Pregoeiro opinará pela adjudicação do objeto licitado, o que
posteriormente será submetido à autoridade competente para fins de homologação.
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15.2. No caso de interposição de recurso, depois de proferida a decisão, serão adotados os mesmos
procedimentos já previstos neste edital para adjudicação e homologação do resultado da licitação.
15.3. A autoridade competente homologará o resultado da licitação, procederá a lavratura da Ata de
Registro de Preços (ARP) e a encaminhará por email às empresas para assinatura do representante
legal, sendo que, após assinatura deverá ser devolvido ao Departamento de Licitações para
assinatura da autoridade competente.

15.3.1. Após o recebimento da ARP por parte da detentora, a mesma deverá proceder a
assinatura e encaminhar ao Departamento de Licitação da prefeitura no prazo máximo de até
05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do email.
15.3.2. Poderá o representante legal da licitante assinar a Ata de Registro de Preços
diretamente no Departamento de Licitações, dentro do prazo de no máximo 05 (cinco) dias
úteis, a contar da data em que o mesmo for convocado.

15.4. A Administração poderá, quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta não apresentar situação regular ou se recusar injustificadamente a assinar
a Ata, retomar a sessão pública e convidar os demais proponentes classificados, seguindo a ordem
de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira
classificada, ou revogar a licitação independentemente da cominação do artigo 81 da Lei Federal nº
8.666/93.

16.0 – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

16.1. Os direitos e responsabilidades das partes estão devidamente estabelecidos na Minuta da Ata
de Registro de Preços.

17.0 – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

17.1. A Ata (ARP) poderá ser cancelada pelo Município nos casos previstos no art. 77 da Lei nº
8.666/93 e nos arts. 19 e 20 do Decreto municipal nº 901 de 24/03/2014, ou de comum acordo, sem
ônus, o que deverá ser feito mediante notificação extrajudicial com antecedência mínima de 10 (dez)
dias, no caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas do documento pela Detentora da Ata.

18.0 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. A licitante vencedora que descumprir quaisquer das condições deste instrumento ficará sujeita
às penalidades previstas na Lei nº 10.520/2002, bem como nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, quais
sejam:

a) Advertência;
b) Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, até o
30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do Contrato/Ata de Registro de preços;
c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o saldo do Contrato/Ata de Registro de preços, no caso
de atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega do objeto, com a consequente rescisão
contratual;
d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso da EMPRESA,
injustificadamente, desistir do Contrato/Ata de Registro de preços ou der causa à sua rescisão,
bem como nos demais casos de inadimplemento contratual;
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e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração por período não superior a 05 (cinco) anos (art. 7º, Lei 10.520/2002);
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

18.2. As multas serão descontadas dos créditos da empresa ou cobradas administrativa ou
judicialmente;

18.3. A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação
falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura
pelo prazo de até cinco anos (art. 7º, Lei 10.520/2002).

18.4. Em caso de multa, os valores da mesma serão descontados dos pagamentos devidos à
contratada. Caso a contratada não possua nenhum valor a receber da Prefeitura, ser-lhe-á concedido
o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa.
Após esse prazo, respeitado o direito de ampla defesa, não sendo efetuado o pagamento, seus
dados serão encaminhados ao Setor competente para que seja inscrita na dívida ativa da Prefeitura,
podendo ainda proceder à cobrança judicial.

18.5. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de (05) cinco dias úteis, a contar da
ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-
lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

18.6. Serão publicadas no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios de Mato Grosso – órgão de
publicação oficial do município (Lei nº 237 de 17/02/2006), as sanções administrativas previstas
nesta seção, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

18.7. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Prefeitura.

18.8. De acordo com o estabelecido em lei, poderão ser acrescidas sanções administrativas
previstas em instrumento convocatório e no contrato.

19.0 – DO FISCAL DA ATA/CONTRATO

19.1. Atuarão como fiscais de ata/contrato da presente aquisição os servidores designados através
de Portaria subscrita pelo Prefeito.

20.0 – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃOS NÃO
PARTICIPANTES

20.1. Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preços órgãos ou entidades da Administração que
não tenham participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que
devidamente comprovada a vantagem, e respeitadas, no que couber, as condições e as regras
estabelecidas na Lei federal nº 10.520/2002 e no Decreto Municipal nº 901 de 2014.
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20.2. Caberá ao fornecedor detentor do registro na Ata de Registro de Preços (ARP), observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela autorização ou não de “empresa carona”, desde que não
seja prejudicial às obrigações anteriormente assumidas.
20.3. As aquisições ou as contratações adicionais, não poderão exceder, por órgão ou entidade, a
100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata
de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, nos termos do §3º do
art. 22 do Decreto federal nº 7.892 de 23/01/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488 de 2018.
20.4. Os quantitativos decorrentes das adesões à Ata de Registro de Preços, não poderá exceder, na
totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o
órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não
participantes que aderirem cada item registrado na Ata de Registro de Preços decorrente deste
certame, constantes no Anexo Único desta Ata.
20.5. O Município de União do Sul-MT será o órgão responsável pelos atos de controle e
administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação.

21.0 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
21.1. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos de acordo com as disposições da Lei
Federal nº 10.520/2002 e 8.666/1993 com as suas alterações posteriores, e dos demais diplomas
legais aplicáveis, desde que não colidentes com a legislação supracitada, subsidiariamente, serão
aplicados os princípios gerais do Direito.

21.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o licitante que não o fizer até o terceiro
(3º) dia útil que anteceder a data de abertura da sessão pública (Item 11.1 deste Edital), hipótese em
que tal comunicação não terá efeito de recurso.

21.3. A impugnação feita tempestivamente dará ao licitante o direito de participar da licitação até o
trânsito em julgado na esfera administrativa, da decisão relativa à matéria impugnada.

21.4. Aos licitantes que apresentarem questionamentos ou impugnação aos termos do edital, quer
em caráter de recurso, em sua fase cabível, para obter o retardamento do certame licitatório, aplicar-
se-ão as penalidades previstas da legislação vigente.

21.5. DA PUBLICAÇÃO: Este Edital de Pregão Eletrônico será publicado integralmente por meio
eletrônico no endereço: https://www.uniaodosul.mt.gov.br/licitacao/ e no endereço:
www.bllcompras.com (Bolsa de Licitações e Leilões), e em formato de Aviso resumido, no Jornal
Oficial Eletrônico dos Municípios de Mato Grosso (órgão oficial do município – Lei nº 237/2006), no
Diário Oficial da União (DOU) e em jornal de grande circulação, quando o valor estimado para
contratação for acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), em conformidade com as
alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso II, do art. 16, do Decreto municipal nº 1.273 de 27 de julho de 2020, e
em consonância com o caput do art. 7º, da Lei nº 10.520 de 2002.

21.5.1. Em se tratando de pregão eletrônico cujo valor estimado para contratação for de até R$
650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), as publicações dar-se-ão somente por Aviso resumido
no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios de Mato Grosso (órgão oficial do município – Lei nº
237/2006), e integralmente nos endereços eletrônicos mencionados no item 21.5 acima. (alíneas “a”
e “b”, do inciso I, do art. 16, do Decreto municipal nº 1.273 de 27 de julho de 2020), e em
consonância com o caput do art. 7º, da Lei nº 10.520 de 2002.

21.5.2. Quando se tratar de aquisição de bens e contratação de serviços comuns, com a
utilização de recursos da União decorrentes de transferências voluntárias (convênios e contratos de
repasse), ou de transferências fundo a fundo, é obrigatória a publicação do Aviso resumido do edital
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também no Diário Oficial da União (§ 1º, art. 16 – Decreto nº 1.273 de 2020). Em se tratando de
recursos oriundos de convênios e contratos de repasse, ou de transferências fundo a fundo do
Estado de Mato Grosso, é obrigatória a publicação do aviso resumido do edital no Diário Oficial do
Estado (DOE/MT).

21.6. O pregoeiro poderá introduzir aditamentos, modificações ou revisões no presente Edital e seus
anexos, até 05 (cinco) dias úteis antes da data marcada para a entrega das propostas.

21.7. Tais aditamentos, modificações ou revisões, serão publicadas nos mesmos meios e veículos de
publicação referidos no item 21.5 e subitens 21.5.1 e 21.5.2 acima, e na hipótese de influírem
substancialmente na elaboração das propostas, será reaberto o prazo inicialmente estabelecido para
a realização do certame.

21.8. Na contagem dos prazos recursais deste edital será excluído o dia de início e incluído o dia de
vencimento, considerando-se o expediente normal.

21.9. Maiores esclarecimentos ou quaisquer outras informações suplementares com relação a
eventuais dúvidas de interpretação do presente edital poderão ser obtidos junto à Equipe
Responsável por Licitações na Modalidade Pregão na forma Eletrônica, ou enviadas através do e-
mail: licitacao@uniaodosul.mt.gov.br e/ou licitacao.uniao@hotmail.com no horário de 7h00min às
11h00min e das 13h00min as 17h00min (Horário de Mato Grosso).

22.0 – SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL:

22.1. São partes integrantes, indissociáveis e atreladas ao conteúdo deste Edital, os seguintes
anexos, cujo teor vincula totalmente os licitantes:
Anexo I: Termo de Referência; custo estimado, especificações e instruções;
Anexo II: Modelo de Proposta Financeira;
Anexo III: Modelo Carta de Credenciamento;
Anexo IV: Modelo de Declaração Unificada de Habilitação;
Anexo V: Modelo de Declaração de Habilitação;
Anexo VI: Modelo de Declaração de ME e EPP;
Anexo VII: Modelo Declaração de Elaboração Independente de Proposta;
Anexo VIII: Minuta da Ata de Registro de Preços;
Anexo IX: Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica (exemplo).

União do Sul – MT, 16 de setembro de 2022.

RODRIGO VARELA DOS SANTOS
PREGOEIRO

Portaria Nº 002/2022
Visto:

CLAUDIOMIRO J. DE QUEIROZ
Prefeito Municipal
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 071/2022

1.0 – DO OBJETO:

1.1. Termo de Referência para procedimento administrativo de licitação, na modalidade Pregão, na
forma Eletrônica, para Registro de Preços, visando futura e eventual aquisição de uniformes
completos, peças, acessórios e Instrumentos de percussão e de sopro, específicos para uso da
Fanfarra Municipal de União do Sul – FAMUS, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação e Cultura, em conformidade com a descrição detalhada no Anexo I - Termo
de Referência do Edital do Pregão Eletrônico, e de acordo com a descrição detalhada abaixo:

2.0 – DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
2.1. Justifica-se o registro de preços para futuras e eventuais aquisições destes produtos com
recursos do Orçamento da Prefeitura Municipal de União do Sul, para atender a Secretária Municipal
de Educação e Cultura interessada em questão, que deseja realizar a presente licitação de aquisição
de instrumentos, uniformes e outros objetos de fanfarra, específicos para colocar em funcionamento
a FAMUS – Fanfarra Municipal de União do Sul, a qual trata-se de um projeto social e educacional,
como atividade cultural, diretamente relacionado às atividades de lazer para as crianças e
adolescentes. O Projeto é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e
SECEL (Secretaria de Estado de Esporte Cultura e Laser) por meio de do Edital Afluentes nº
06/2021, que gerou o convênio nº 1828/2021, o qual será executado pela Prefeitura Municipal de
União do Sul por meio da SMEC (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer) e acompanhado pelo
Conselho Municipal de Políticas Culturais, o projeto terá como público alvo os alunos da Rede
Pública de Ensino, atendendo aproximadamente 50 crianças.

3.0 – DA DESCRIÇÃO DOS ITENS:

ITEM COD. QUANT. UNI. DESCRIÇÃO V. Ref.

01 29298 02 UNI. BUMBO AÇO INOX 30 CM X 22” ARO METAL R$ 2.218,67

02 29511 02 UNI. SAXOFONE ALTO MIB R$ 4.163,33

03 29300 02 UNI. SURDO MÓR AÇO INOX 45 CM X 14” AÇO
METAL

R$ 393,00

04 29512 01 UNI. TROMBONITO SIB R$ 5.274,67

05 29297 04 UNI. CAIXA DE GUERRA AÇO INOX 15 CM X 14”
AÇO METAL

R$ 304,00

06 29513 04 UNI. PANDEIRO MEIA LUA R$ 48,67

07 29295 20 UNI. TALABARTE NYLON 2 GANCHOS R$ 23,67
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08 29514 01 UNI. PAR DE BLOCO COM PEDESTAL R$ 637,33

09 29515 16 UNI. PAR DE BAQUETA MAÇANETA DE BUMBO R$ 19,67

10 29292 40 UNI. PAR DE BAQUETA PARA SURDOS R$ 9,33

11 29291 20 UNI. PAR DE BAQUETA PARA CAIXA E REPIQUE R$ 22,33

12 29293 04 UNI. PAR DE BAQUETA PELÚCIA PARA BUMBO R$ 20,60

13 29301 04 UNI. SURDO - AÇO INOX, NIQUELADO COM ARO
BOLA, MÉDIO COM 06 TARRAXAS, MEDINDO
30 CM DE ALTURA X 14 POLEGADAS DE
DIÂMETRO, BIN 3014

R$ 407,33

14 29282 01 UNI. QUADRITON - SÃO 4 TAMBORES DE 8” (5
AFINAÇÕES), 10” (6 AFINAÇÕES), 12” (8
AFINAÇÕES), 13” (8 AFINAÇÕES), EM
MADEIRA REVESTIDOS COM LÂMINAS DE
FORMICA, CANOAS COM FIXAÇÃO DUPLA
NO TAMBOR, PARAFUSOS DE AFINAÇÃO
INDIVIDUAL E CARRIER (COLETE) DE
ALUMÍNIO PINTADO COM REVESTIMENTO
INTERNO EMBORRACHADO ONDE HÁ
CONTATO DIRETO COM O MÚSICO.
ACOMPANHA CHAVE DE REGULAGEM DE
ALTURA DO CARRIER E (UM) PAR DE
BAQUETAS.

R$ 3.300,00

15 29516 34 UNI. UNIFORME CORPO MUSICAL - CONJUNTO
EM OXFORD 100% POLIÉSTER, COMPOSTO
DE UMA TÚNICA EM DUAS CORES, GOLA
TIPO PADRE, FINALIZADO POR VIÉS,
DRAGONAS COM FRANJAS, DE FORMA
INTERNA OMBREIRAS REVESTIDAS DO
MESMO TECIDO. UMA CLAVE DE SOL
BORDADA POR MÁQUINA INDUSTRIAL POR
UMA CLAVE DE SOL, UM TIRA DE VIÉS
TRANSPASSANDO A PARTE DA FRENTE, E
TRÊS TIRAS EM HORIZONTAL DO MESMO
VIÉS, DE FORMA DECORATIVA TRÊS
BOTÕES DO ESTILO MILITAR, FECHAMENTO
NAS COSTAS ATRAVÉS DE ZÍPER
DESTACÁVEL. CALÇA RETA, LISA COM
ELÁSTICO NA CINTURA. ACOMPANHA CAPA
PARA ARMAZENAMENTO

R$ 324,50
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16 29517 05 UNI. UNIFORME PORTA
BANDEIRAS/ESTANDARTES. CONJUNTO EM
OXFORD 100% POLIÉSTER COMPOSTO POR
UMA TÚNICA, COM A GOLA ABERTA, A
PARTE DA FRENTE ADORNADA POR
GALÕES METALIZADOS E APLICAÇÃO DE
PEDRARIAS, BORDADO COM ALJOFRES NA
PARTE DA FRENTE, NAS PONTAS DAS
MANGAS UM RECORTE FINALIZADO POR
GALÃO E APLICAÇÃO DE PEDRARIAS,
FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÕES DO
ESTILO MILITAR NA PARTE DA FRENTE.
UMA CALÇA LEGGING. ACOMPANHA CAPA
PARA ARMAZENAMENTO.

R$ 443,33

17 29518 11 UNI. UNIFORME BALIZAS.
VESTIDO/MACAQUINHO EM SUPLEX SENDO
FRENTE E MANGAS COM RECORTES
CURVILÍNEOS E DUAS CORES,
ADORNADOS POR GALÃO METALIZADO E
PEDRARIAS, SAIA EM GODE DUPLO COM
SOBRESSAIA EM DUAS CORES
FINALIZADOS COM GALÃO METALIZADO.
ACOMAPANHA CAPA PARA
ARMAZENAMENTO.

R$ 759,15

18 29519 34 UNI. QUEPE PARA CORPO MUSICAL – QUEPE
MODELO JAÚ, ESTRUTURA EM PVC RÍGIDO
ESPESSURA DE 2MM, REVESTIDO COM
NAPA OU VELUDO, ABA EM PVC
RECOBERTA COM VERNIZ ALTO BRILHO
ACABAMENTO COM PERFIS DOURADOS,
CARNEIRA COM REGULAGEM. BRASÃO
COM CLAVE DE SOL OU LIRA BORDADA.
CORES E TAMANHOS A DEFINIR.

R$ 129,00

19 29520 04 UNI. QUEPE MODELO JAÚ, ESTRUTURA EM PVC
RÍGIDO ESPESSURA DE 2MM, REVESTIDO
COM NAPA, ABA EM PVC RECOBERTA COM
VERNIZ ALTO BRILHO ACABAMENTO COM
PERFIS DOURADOS. ESTOLA MEDINDO 60
CM. CARNEIRA COM REGULAGEM. BRASÃO
COM CLAVE DE SOL OU LIRA BORDADA.
CORES E TAMANHOS A DEFINIR.

R$ 198,67

20 29521 05 PAR BOTA FEMININA, SALTO 2,5CM, CANO
LONGO EM COURO SINTÉTICO, COM ZÍPER
NA LATERAL. COR A DEFINIR.

R$ 257,93
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4.0 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA:

O registro de preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de publicação da respectiva
ata.

5.0 – DA CATEGORIA DE INVESTIMENTO:

( X ) Bens e materiais de consumo
(    ) Capacitação
(    ) Consultoria/Auditoria/Assessoria
(    ) Despesa de Custeio
(    ) Material de Apoio
(    ) Material de TI
( ) Material Permanente
(    ) Serviço

6.0 – DAS SECRETARIAS SOLICITANTES E DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS:

1. As efetivas aquisições e execuções do objeto, quando houver, serão empenhadas nas dotações
orçamentárias do(s) orçamento(s) vigente(s) durante o período de validade desta ata de registro de
preços.

7.0 – DOS RESULTADOS ESPERADOS

21 29522 34 PAR SAPATO PARA CORPO MUSICAL PAR DE
SAPATOS MOCASSIM COM SOLADO
ANTIDERRAPANTE COURO SINTETICO

R$ 119,24

22 29523 11 PAR BOTA PARA BALIZAS. BOTA DE JAZZ: EM
COURO SINTÉTICO CANO MÉDIO
AMARRADO COM CADARÇO. SOLA GROSSA
REFORÇADA. CORES E TAMANHOS À
DEFINIR.

R$ 248,33

23 29524 05 UNI. BRACELETE PAR DE BRACELETES
REMOVÍVEIS EM OXFORD 100% POLIÉSTER,
COR FIRME, ÓTIMA QUALIDADE, FUNDO
RÍGIDO CONTORNADO COM
PASSAMANARIA DOURADA, VIES, UMA
CLAVE DE SOL BORDADA E APLICADA E
FECHAMENTO COM BOTÕES DOURADOS

R$ 70,00

24 25525 34 PAR LUVA PARA CORPO MUSICAL PAR DE LUVA
EM SUPLEX COM DEDOS RECORTADOS
TAMANHO ÚNICO.

R$ 61,00
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7.1. Esse Projeto desenvolverá o ensino de música e coreografia voltado à prática de fanfarra, e
oferecerá atividades educativas e recreativas para alunos iniciantes que desejam aprender música,
através do grupo da Fanfarra. A FAMUS - Fanfarra Municipal de União do Sul, tem como objetivo
afastar as crianças e jovens das drogas e da marginalidade através da Educação Musical, bem como
a teoria e prática instrumental. A Fanfarra terá ensaios semanais os quais serão realizados no
Espaço Cultural. O Projeto de Fanfarra objetiva o desenvolvimento sociocultural da classe estudantil,
bem como uma melhor interação entre escola e comunidade. O desafio atual da educação é que as
escolas da rede tenham como finalidade o desenvolvimento integral do aluno em seus aspectos
físico, psicológico, cognitivo, emocional, estético e social, complementando a ação familiar e da
comunidade, visando à cooperação e a autonomia.

8.0 – DA ENTREGA E DO REGIME DE EXECUÇÃO

8.1.1. É de responsabilidade da Contratada todos os encargos inerentes aos seus funcionários,
não havendo nenhum vínculo entre estes e o Município de União do Sul – MT, durante a
vigência da Ata de Registro de Preços e ou do Contrato de aquisição.

8.1.2. As despesas com seguro, transporte, carga e descarga, tributos, encargos trabalhistas e
previdenciários decorrentes do fornecimento correrão por conta da Contratada.

8.2. O prazo para a entrega dos produtos solicitados será de até 30 (trinta) dias após o recebimento
da ordem de fornecimento, emitida pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de União
do Sul - MT.

9.0 – DO FORNECIMENTO E LOCAL DE ENTREGA:

9.1.1. A licitante vencedora deverá entregar os produtos (uniformes completos, peças, acessórios
e Instrumentos de percussão e de sopro, específicos para uso da Fanfarra Municipal de União do
Sul), acompanhados de seu manual ou catálogo de operação/manutenção editado pelo
fabricante; Os manuais deverão estar em língua portuguesa ou traduzido para este idioma.

9.1.2. Os produtos requisitados deverão ser entregues de segunda à sexta-feira, das 07h00min às
11h00min e das 13h00min as 17h00min (Horário de Mato Grosso), nas respectivas Secretarias
solicitantes, conforme mencionado na Ordem de Compra, no Município de União do Sul/MT, sem
ônus para o Contratante.

10.0 – DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO.

10.1. A fiscalização será feita pelo servidor designado pela Secretaria solicitante para
acompanhamento da entrega dos equipamentos, devendo este:

10.1.1. Promover a avaliação e fiscalização do fornecimento e dos produtos entregues,
solicitando à Detentora da Ata e seus prepostos todas as providências necessárias ao bom
andamento da execução contratual;
10.1.2. Atestar as notas fiscais da Detentora da Ata para efeitos de pagamento;
10.1.3. Solicitar ao Prefeito Municipal às providências que ultrapassem a sua competência,
possibilitando a adoção das medidas convenientes para a perfeita execução do avençado na
Ata de Registro de Preços.

10.2. A gestão do contrato ou Ata será realizada pelo Setor de Contratos a quem competirá controlar
prazos e vigência, bem como proceder às notificações.
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10.3. O recebimento dos produtos será feito mediante assinatura e carimbo do responsável pela
contratação ou pela fiscalização.
10.4. Os produtos serão recebidos mediante verificação da conformidade dos mesmos com a
especificação constante no Termo de Referência e da proposta de preços do(s) fornecedor(es).
10.5. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o produto entregue em desacordo com as
condições previstas no Termo de Referência, na proposta de preços, na Ata e/ou no termo de
contrato.

11.0 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. A licitante vencedora deverá entregar os produtos requisitados no prazo máximo de 30 (trinta)
dias à contar da data da ordem de fornecimento, na quantidade solicitada, mediante apresentação de
requisição ou ordem de fornecimento (NAD), observando-se a marca citada na proposta, sem ônus
para o Contratante e, acompanhado da Nota Fiscal.

11.2. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato;

11.3. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da contratante, cujas
reclamações se obrigam a atender prontamente;

11.4. Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e responsabilizar-
se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa;

11.5. Responder perante o contratante e terceiros por eventuais prejuízos e danos decorrentes de
sua demora ou da sua omissão, na condução do objeto deste instrumento sob a sua
responsabilidade ou por erro relativo à execução do objeto deste contrato;

11.6. Manter, durante a execução do contrato ou ata, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação/contratação;

11.7. Comprovar, sempre que solicitado pela contratante, a quitação das obrigações trabalhistas,
previdenciárias e fiscais, como condição à percepção mensal do valor faturado.

11.8. A empresa contratada deverá prover todos os meios necessários à garantia da plena
operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de
qualquer natureza.

11.9. A falta dos produtos cujo fornecimento incumbe à Detentora da Ata SRP, não poderá ser
alegada como motivo de força maior para atraso no fornecimento, e não eximirá das penalidades a
que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas.

11.10. A empresa contratada deverá responsabilizar-se pelo carregamento, transporte e
descarregamento dos produtos, observando todas as operações de transporte, e ainda, atendendo
todas as solicitações das autoridades fiscais e de trânsito.

11.11. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações, em caso de acidentes de trabalho
com seus empregados, durante a entrega dos produtos, ainda que ocorridos em dependências da
contratante;

11.12. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo, relativos à execução do contrato ou em conexão com ele, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o fato de haver fiscalização ou acompanhamento por
parte da contratante;
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11.13. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe,
integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será
exercida pela Prefeitura.

11.14. Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo, supressão acima desse limite será
resultante de acordo entre as partes.

11.15. Fornecer os produtos conforme estipulado neste Edital de acordo com a proposta
apresentada.

11.16. Responsabilizar-se pelo fornecimento dos produtos dentro dos padrões adequados de
qualidade e segurança e demais quesitos previstos na Lei 8.078/90, assegurando todos os direitos
inerentes à qualidade de consumidor à Prefeitura.

11.17. Substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus para o município toda ou parte da remessa
devolvida pelo mesmo, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, caso constatada divergência na
especificação;

12.0 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

12.1. Garantir à detentora do Registro de Preços, desde que em igualdade de condições, a
preferência no fornecimento, sempre que os preços forem compatíveis com os preços de mercado,
constatados mediante prévia e ampla pesquisa;

12.1.1. Solicitar o fornecimento dos produtos, mediante apresentação de requisição ou ordem de
fornecimento emitida pelo Departamento de Compras da Prefeitura, devidamente assinada por
servidor responsável, contendo a descrição, quantidade e valor do(s) objeto(s) a serem entregue(s).

12.2. Negociar com a Detentora do Registro de Preços, sempre que os preços de mercado
resultantes das pesquisas de preços estiverem menores que os registrados;

12.3. Acompanhar e fiscalizar, através de servidor designado pela Administração, o cumprimento dos
termos da ata de registro de preços devidamente assinada, anotando em registro próprio as falhas
detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas
corretivas por parte da licitante vencedora. Fiscalizar e tomar as devidas providências em caso de
qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos equipamentos.

12.4. Efetuar os pagamentos devidos através de crédito (ordem bancária) a ser depositado em conta
corrente da contratada e no valor correspondente, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura
devidamente atestada pelo Departamento de Compras da Prefeitura.

12.5. Notificar a Detentora da Ata sobre qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do
objeto licitado e registrado.

12.6. Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora possa executar o
objeto adjudicado dentro das especificações;

12.7. Acompanhar as entregas, podendo intervir durante a mesma, para fins de ajuste, inclusive
rejeitando, no todo ou em parte, os produtos eventualmente entregues fora das especificações deste
Edital;
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12.8. Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela licitante vencedora, bem como
sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

13 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

13.1. O Município de União do Sul – MT efetuará o pagamento da seguinte forma:

13.1.1. Os itens licitados, registrados na Ata SRP e requisitados, serão pagos com recursos
oriundos do Orçamento Municipal, conforme dotação especificada na Ordem de Compra.

13.1.2. Os pagamentos serão realizados através de Ordem Bancária (OB) emitida em favor do
fornecedor, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após o recebimento da Nota Fiscal/fatura do(s)
produto(s) efetivamente entregue(s), devidamente atestada pelo agente fiscalizador designado
para esse fim.

13.1.3. O pagamento não será superior a 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data final
do período de adimplemento da obrigação contratual, mediante emissão de Nota Fiscal pelo
contratado e de Ordem Bancária pelo contratante, a qual será devidamente atestada.

13.2. O pagamento somente será efetuado mediante:

13.2.1. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio
ou sede da contratada, através de Certidões expedidas pelos órgãos competentes, que
estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;

13.2.2. Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
(art. 27, a, Lei n° 8.036/90), através da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do
FGTS;

13.2.3. Prova de situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS (art.
195, § 3°, da Constituição Federal), através da apresentação da CND – Certidão Negativa de
Débito a ser obtida junto a Receita Federal do Brasil;

13.3. A contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição e quantitativo dos
produtos, o número e o nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o
pagamento.

13.4. A Prefeitura Municipal de União do Sul – MT, não efetua pagamento antecipado, não sendo
considerados os itens das propostas que assim se apresentarem.

13.5. Caso constatada alguma irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, esta será devolvida à
Contratada para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição,
contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

13.6. A omissão de qualquer despesa necessária à entrega dos produtos será interpretada como não
existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a entrega das
Propostas.

13.7. Nenhum pagamento isentará a fornecedora/contratada das suas responsabilidades e
obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.
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13.8. O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em
banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”.

13.9. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de
responsabilidade da Detentora da Ata.

13.10. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de
obrigações, em virtude de penalidades impostas à detentora da ata (contratada), ou inadimplência
contratual.

Obs.: Elaborado pelo Departamento de Licitações e Contratos.

União do Sul – MT, 16 de setembro de 2022.

_____________________________________
RODRIGO VARELA DOS SANTOS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Portaria Municipal Nº 002/2022
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ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

DISPONÍVEL NO SITE: www.bllcompras.com

(papel timbrado da empresa)

AO
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO E DEMAIS MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DO SUL - MT
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 071/2022
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

Licitante:_______________________________________________________

CNPJ: ___________________________

Tel. Fax: (___) ___________ Email: _________________Tel. Celular: ( ) _________________

Endereço: _____________________________________________________________________

Conta Corrente: ______________ Agência: _________ Banco: ________________

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação dos Senhores, nossa proposta de preços relativa ao
REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES
COMPLETOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO E DE SOPRO,
ESPECÍFICOS PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE UNIÃO DO SUL – FAMUS, EM
ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
CULTURA, conforme especificações e condições descritas no Edital, do tipo “MENOR PREÇO POR
ITEM”, objeto da presente licitação, para os itens que seguem:

Ord. Cód. Quant. DESCRIÇÃO Marca R$ Unit. R$ Total

01 29298 02 BUMBO AÇO INOX 30 CM X 22” ARO METAL
02 29511 02 SAXOFONE ALTO MIB
03 29300 02 SURDO MÓR AÇO INOX 45 CM X 14” AÇO

METAL
04 29512 01 TROMBONITO SIB
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05 29297 04 CAIXA DE GUERRA AÇO INOX 15 CM X 14”
AÇO METAL

06 29513 04 PANDEIRO MEIA LUA
07 29295 20 TALABARTE NYLON 2 GANCHOS
08 29514 01 PAR DE BLOCO COM PEDESTAL
09 29515 16 PAR DE BAQUETA MAÇANETA DE BUMBO
10 29292 40 PAR DE BAQUETA PARA SURDOS
11 29291 20 PAR DE BAQUETA PARA CAIXA E REPIQUE
12 29293 04 PAR DE BAQUETA PELÚCIA PARA BUMBO
13 29301 04 SURDO - AÇO INOX, NIQUELADO COM ARO

BOLA, MÉDIO COM 06 TARRAXAS,
MEDINDO 30 CM DE ALTURA X 14
POLEGADAS DE DIÂMETRO, BIN 3014

14 29282 01 QUADRITON - SÃO 4 TAMBORES DE 8” (5
AFINAÇÕES), 10” (6 AFINAÇÕES), 12” (8
AFINAÇÕES), 13” (8 AFINAÇÕES), EM
MADEIRA REVESTIDOS COM LÂMINAS DE
FORMICA, CANOAS COM FIXAÇÃO DUPLA
NO TAMBOR, PARAFUSOS DE AFINAÇÃO
INDIVIDUAL E CARRIER (COLETE) DE
ALUMÍNIO PINTADO COM REVESTIMENTO
INTERNO EMBORRACHADO ONDE HÁ
CONTATO DIRETO COM O MÚSICO.
ACOMPANHA CHAVE DE REGULAGEM DE
ALTURA DO CARRIER E (UM) PAR DE
BAQUETAS.

15 29516 34 UNIFORME CORPO MUSICAL - CONJUNTO
EM OXFORD 100% POLIÉSTER, COMPOSTO
DE UMA TÚNICA EM DUAS CORES, GOLA
TIPO PADRE, FINALIZADO POR VIÉS,
DRAGONAS COM FRANJAS, DE FORMA
INTERNA OMBREIRAS REVESTIDAS DO
MESMO TECIDO. UMA CLAVE DE SOL
BORDADA POR MÁQUINA INDUSTRIAL POR
UMA CLAVE DE SOL, UM TIRA DE VIÉS
TRANSPASSANDO A PARTE DA FRENTE, E
TRÊS TIRAS EM HORIZONTAL DO MESMO
VIÉS, DE FORMA DECORATIVA TRÊS
BOTÕES DO ESTILO MILITAR,
FECHAMENTO NAS COSTAS ATRAVÉS DE
ZÍPER DESTACÁVEL. CALÇA RETA, LISA
COM ELÁSTICO NA CINTURA. ACOMPANHA
CAPA PARA ARMAZENAMENTO
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16 29517 05 UNIFORME PORTA
BANDEIRAS/ESTANDARTES. CONJUNTO
EM OXFORD 100% POLIÉSTER COMPOSTO
POR UMA TÚNICA, COM A GOLA ABERTA, A
PARTE DA FRENTE ADORNADA POR
GALÕES METALIZADOS E APLICAÇÃO DE
PEDRARIAS, BORDADO COM ALJOFRES NA
PARTE DA FRENTE, NAS PONTAS DAS
MANGAS UM RECORTE FINALIZADO POR
GALÃO E APLICAÇÃO DE PEDRARIAS,
FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÕES DO
ESTILO MILITAR NA PARTE DA FRENTE.
UMA CALÇA LEGGING. ACOMPANHA CAPA
PARA ARMAZENAMENTO.

17 29518 11 UNIFORME BALIZAS.
VESTIDO/MACAQUINHO EM SUPLEX
SENDO FRENTE E MANGAS COM
RECORTES CURVILÍNEOS E DUAS CORES,
ADORNADOS POR GALÃO METALIZADO E
PEDRARIAS, SAIA EM GODE DUPLO COM
SOBRESSAIA EM DUAS CORES
FINALIZADOS COM GALÃO METALIZADO.
ACOMAPANHA CAPA PARA
ARMAZENAMENTO.

18 29519 34 QUEPE PARA CORPO MUSICAL – QUEPE
MODELO JAÚ, ESTRUTURA EM PVC RÍGIDO
ESPESSURA DE 2MM, REVESTIDO COM
NAPA OU VELUDO, ABA EM PVC
RECOBERTA COM VERNIZ ALTO BRILHO
ACABAMENTO COM PERFIS DOURADOS,
CARNEIRA COM REGULAGEM. BRASÃO
COM CLAVE DE SOL OU LIRA BORDADA.
CORES E TAMANHOS À DEFINIR

19 29520 04 QUEPE MODELO JAÚ, ESTRUTURA EM PVC
RÍGIDO ESPESSURA DE 2MM, REVESTIDO
COM NAPA, ABA EM PVC RECOBERTA COM
VERNIZ ALTO BRILHO ACABAMENTO COM
PERFIS DOURADOS. ESTOLA MEDINDO 60
CM. CARNEIRA COM REGULAGEM. BRASÃO
COM CLAVE DE SOL OU LIRA BORDADA.
CORES E TAMANHOS À DEFINIR.

20 29521 05 BOTA FEMININA, SALTO 2,5CM, CANO
LONGO EM COURO SINTÉTICO, COM ZÍPER
NA LATERAL. COR A DEFINIR.
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21 29522 34 SAPATO PARA CORPO MUSICAL PAR DE
SAPATOS MOCASSIM COM SOLADO
ANTIDERRAPANTE COURO SINTETICO

22 29523 11 BOTA PARA BALIZAS. BOTA DE JAZZ: EM
COURO SINTÉTICO CANO MÉDIO
AMARRADO COM CADARÇO. SOLA
GROSSA REFORÇADA. CORES E
TAMANHOS À DEFINIR.

23 29524 05 BRACELETE PAR DE BRACELETES
REMOVÍVEIS EM OXFORD 100%
POLIÉSTER, COR FIRME, ÓTIMA
QUALIDADE, FUNDO RÍGIDO CONTORNADO
COM PASSAMANARIA DOURADA, VIES,
UMA CLAVE DE SOL BORDADA E APLICADA
E FECHAMENTO COM BOTÕES DOURADOS

24 25525 34 LUVA PARA CORPO MUSICAL PAR DE LUVA
EM SUPLEX COM DEDOS RECORTADOS
TAMANHO ÚNICO.

Validade da Proposta:

Local, ____/____/____

_______________________________________
Assinatura do representante legal sob carimbo
RG:
CPF:
CNPJ da empresa
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ANEXO III

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

(papel timbrado da empresa)

AO
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO E DEMAIS MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DO SUL - MT
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 071/2022
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.

Por este instrumento a empresa ............................., devidamente inscrita no CNPJ
sob o nº ................................., com sede à Rua/Av. ....................., nº. ......, Cidade .................... ...,
Estado ..................., neste ato representado pelo Sr. ................................, brasileiro, portador do CPF
..................., RG: ..............................., residente e domiciliado na Rua: ................................... ..., nº.
......., cidade ................., estado ............., Representante legal da empresa.

Indica o (a) senhor (a) ................................................., portador da cédula de
identidade nº. ......................, órgão expedidor ......./......, como nosso representante legal na Licitação
em referência, com poderes para praticar todos os atos relativos à licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 005/2022 para REGISTRO DE PREÇOS, notadamente: formular ofertas, inclusive
verbais, negociar preços, assinar os documentos de habilitação, as respectivas atas, interpor
recursos ou renunciar ao direito de propô-los, enfim assinar todos e quaisquer documentos
indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato.

Atenciosamente,

Local, ____/____/____

_______________________________________
Assinatura do representante legal sob carimbo.
RG:
CPF:
CNPJ da empresa

OBSERVAÇÃO: Deverá ser reconhecida a firma em caso de representação por meio de
procuração particular.
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO UNIFICADA DE HABILITAÇÃO

(papel timbrado da empresa)

AO
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO E DEMAIS MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DO SUL - MT
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 071/2022
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.

(Nome da Empresa) ..........................................., CNPJ Nº. ......................., sediada
na Rua ..................................., nº. ......, bairro, ........................, CEP ........................., Município
........................., Estado ..............................., por seu representante legal abaixo assinado, em
cumprimento ao solicitado no Edital de PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2022 para REGISTRO DE
PREÇOS, declara, sob as penas da lei que:

- Não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos de idade em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menor de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7 º
da Constituição Federal e inciso V, art.27, da Lei 8.666/1993, com redação determinada pela Lei nº
9.854/1999.

- Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Municipal exercendo
funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º
da Lei 8666/93).

- Declara que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação acima citada, na forma
do § 2º, art. 32, da Lei nº 8.666/93, que não foi declarada suspensa nem inidônea para contratar com
o Poder Público de qualquer esfera e, que se compromete a comunicar a ocorrência de qualquer fato
que venha a alterar essa situação, que venha a ser conhecido após o encerramento da licitação.

- Que recebeu todos os documentos, e que tem conhecimento de todas as informações e das
condições estabelecidas no presente Edital, bem como concorda com todos os itens nele
estabelecidos.

- Que está apta a tomar parte do processo licitatório, tendo em vista inexistir contra a mesma
Declaração de Inidoneidade emitida por órgão de Administração Pública Federal, Estadual, Municipal
ou do Distrito Federal, e não está impedida de transacionar com a administração pública municipal
ou qualquer de suas entidades diretas.

– Que, sob as penas do art. 299 do Código Penal, caso venha vencer o certame, terá a
disponibilidade de entregar os produtos nos prazos e/ou condições previstas no edital.
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– Que concorda com todos os termos estabelecidos no edital, termo de referência e anexos;

– Que a empresa tem pleno conhecimento de todas as regras, obrigações e direitos estabelecidos no
Edital e anexos e que está apta a executar o objeto da presente licitação.

Local, ____/____/____

_______________________________________
Assinatura do representante legal sob carimbo.
RG:
CPF:
CNPJ da empresa
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

(papel timbrado da empresa)

AO
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO E DEMAIS MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DO SUL - MT
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 071/2022
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.

(Nome da Empresa) ..........................................., CNPJ Nº. ........................, sediada
na Rua ...................................................... nº. ............., bairro, ........................., CEP
................................ Município ..................., Estado ......................., por intermédio de seu
representante legal, infra-assinado, para cumprimento do previsto do Inciso VII, do art. 4°, da Lei
Federal n° 10.520, de 17/07/2002, e conforme estabelecido no Edital desta licitação, e para os fins do
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 para REGISTRO DE PREÇOS, declara expressamente que
cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no edital do Pregão Eletrônico em epígrafe.

Declara, ainda, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como
(descrever se microempresa, EPP, empresa individual, EIRELI ou sociedade empresária), estando
apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n°
123/2006.

Obs.: No caso de microempresa e empresa de pequeno porte, que, nos termos da LC 123/2006,
possuir alguma restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser
mencionada, como ressalva na supracitada declaração.

Local, ____/____/____

_______________________________________
Assinatura do representante legal sob carimbo.
RG:
CPF:
CNPJ da empresa
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME e EPP

(papel timbrado da empresa)

AO
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO E DEMAIS MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DO SUL - MT
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 071/2022
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.

(Nome da Empresa) ................................................., CNPJ Nº. .........................,
sediada na Rua .................................................., nº. ......., bairro, ........................, CEP ....................,
Município ........................., Estado ..............................., por intermédio de seu representante legal o
(a) Senhor (a) ................................., portador (a) da Carteira de Identidade nº. ..........................., e do
CPF nº. ..............................., e de seu contador Sr.(a) ....................................................., portador (a)
da Carteira de Identidade nº. ........................, e CPF nº. .................................., declara em
cumprimento ao solicitado no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 para REGISTRO DE
PREÇOS, sob as sanções administrativas cabíveis e sob pena 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.

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

Local, ____/____/____

_______________________________________
Assinatura do representante legal sob carimbo.

RG:
CPF:

CNPJ da empresa

________________________________________________________
Assinatura do Contador da empresa com nº do CRC sob carimbo
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ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Papel timbrado da empresa

AO: ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO E DEMAIS MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DO SUL - MT
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 071/2022
MENOR PREÇO POR ITEM.

(Nome da Empresa) ............................., CNPJ Nº. ....................., sediada na Rua
......................... nº. ........., bairro, ................., CEP ............ Município ................,, através de seu
representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de licitação PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 005/2022 para REGISTRO DE PREÇOS, declara, sob as penas do art. 299 do
Código Penal, que:

- A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e que o conteúdo da
proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima citada, por qualquer
meio ou por qualquer pessoa;

- A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada, discutida ou recebido de qualquer
outro participante potencial ou de fato da licitação acima citada, por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;

- Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato da licitação acima citada quanto a participar ou não da referida
licitação;

- Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima
citada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

- Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura de União do Sul antes da
abertura oficial das propostas; e os preços ofertados na Proposta de Preços estão de acordo com os
preços praticados no mercado, bem como, não sendo superfaturados ou abusivos.

- Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para firmá-la.

O referido é verdade e dou fé.

Local, ____/____/____

_______________________________________
Assinatura do representante legal sob carimbo.
RG:
CPF:
CNPJ da empresa
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ANEXO VIII

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° _____/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 071/2022

Pelo presente instrumento o MUNICÍPIO DE UNIÃO DO SUL, Estado de Mato Grosso, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº. 01.614.538/0001-59, com sede administrativa
na Avenida Curitiba, nº 94, Centro, CEP 78.543-000, em União do Sul - MT, neste ato representado
pelo Prefeito Municipal Sr. CLAUDIOMIRO JACINTO DE QUEIROZ, brasileiro, maior, empresário,
portador do RG nº 5.753.325-0 SSP/PR e do CPF nº 784.082.539-72, residente e domiciliado à Av.
Porto Alegre, s/nº, centro, em União do Sul-MT, Resolve REGISTRAR OS PREÇOS UNITÁRIOS da
Empresa ............................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº
............................., estabelecida na cidade de ..............................., no (endereço) ........., neste ato
representada pelo(a) seu(sua) ......................, (cargo) ......, Senhor(a) ........................., inscrito no
CPF/MF sob o nº. ......................., (nacionalidade) ...................., (estado civil), ......................,
(profissão) ..........................................., portador da Cédula de Identidade n°. ..............SSP/..... e CPF
nº ............................, residente e domiciliado .....(endereço)....., nas quantidades estimadas nesta Ata
de Registro de Preços, de acordo com a classificação por ela alcançada, atendendo as condições
previstas no Instrumento Convocatório e as constantes nesta Ata de Registro de Preços, sujeitando-
se as partes às normas constantes da Lei nº 10.520/2002, e subsidiariamente da Lei 8666/1993 e
suas alterações e da Lei 13.979/2020, bem ainda do Decreto municipal nº 901 de 24/03/2014, no que
couber, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. Através da presente Ata, ficam registrados os preços da detentora da Ata (ARP) acima
identificada, VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES COMPLETOS,
PEÇAS, ACESSÓRIOS E INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO E DE SOPRO, ESPECÍFICOS PARA
USO DA FANFARRA MUNICIPAL DE UNIÃO DO SUL – FAMUS, EM ATENDIMENTO ÀS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, conforme
condições, quantidades e especificações constantes no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº
005/2022 para REGISTRO DE PREÇOS – Processe Licitatório nº 071/2022, e conforme
quantidades e valores descritos abaixo:

ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO MARCA
MODELO VL UNIT VL

TOTAL

TOTAL DO ITEM R$
Total por extenso:

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO
2.1. Para registrar os preços do objeto desta Ata foi realizado procedimento licitatório na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 para REGISTRO DE PREÇOS – Processo de Licitação N°
071/2022, tendo como base a Proposta de Preços apresentada pela Promitente Fornecedora, e o
que determinam as Leis Federais nº 10.520/02, 8.666/93, 13.979/2020 e alterações posteriores, bem
como o Decreto Federal nº 10.024/2019, a MP nº 926/2020, e também o Decreto municipal nº 1.273
de 27/07/2020 e supletivamente o Decreto municipal nº 901 de 24/03/2014.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA, FISCALIZAÇÃO E DO
RECEBIMENTO.

3.1. A empresa .........................................., detentora do registro de preços deverá realizar o
fornecimento dos produtos (uniformes completos, peças, acessórios e instrumentos de percussão e
de sopro, específicos para uso da Fanfarra Municipal de União do Sul), conforme especificado no
Termo de Referência, na proposta vencedora do certame e conforme descrição constante no anexo
único, parte integrante desta Ata.

3.2. O objeto deste registro de preços deverá ser executado de acordo com as solicitações da
Secretaria Municipal solicitante, em estrita observância ao Edital de Licitação PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 005/2022 de REGISTRO DE PREÇOS, Processo de Licitação 071/2022 e seus
anexos.

3.3. Os produtos deverão ser entregues na quantidade solicitada e no local indicado, mediante
requisição ou ordem de fornecimento, de acordo com a necessidade da Secretaria solicitante do
Município de União do Sul - MT.

3.3.1. As despesas com seguro, transporte, carga e descarga, tributos, encargos trabalhistas e
previdenciários decorrentes do fornecimento correrão por conta da Contratada.

3.3.2. É de responsabilidade da contratada todos os encargos inerentes aos seus funcionários,
não havendo nenhum vínculo entre estes e o Município de União do Sul - MT.

3.4. O prazo para a entrega dos produtos solicitados, será de até 30 (trinta) dias após o recebimento
da requisição ou ordem de fornecimento emitida pelo Departamento de Compras da Prefeitura
Municipal.

3.5. Os produtos deverão ser entregues no local indicado na requisição ou ordem de fornecimento,
de acordo com as necessidades do Município de União do Sul - MT.

3.6. A gestão do contrato ou instrumento equivalente será realizada pelo Setor de Contratos a quem
competirá controlar prazos e vigência, bem como proceder às notificações.

3.7. O recebimento dos produtos objeto desta Ata será realizado mediante assinatura e carimbo do
responsável pela contratação ou pela fiscalização.

3.8. Os produtos serão recebidos e aceitos em definitivo mediante verificação da conformidade do
mesmo com a especificação constante no Termo de Referência e na Proposta de Preço do
fornecedor.

3.9. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as
condições previstas no Termo de Referência, na proposta de preços, na Ata e/ou no termo de
contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA

4.1. A licitante Detentora da Ata deverá entregar os produtos objeto deste certame no prazo máximo
de 30 (trinta) dias a contar da data da ordem de fornecimento, na quantidade solicitada, mediante
apresentação de requisição ou ordem de fornecimento (NAD), observando-se as marcas citadas na
proposta, sem ônus para o Contratante e, acompanhados da Nota Fiscal.
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4.1.1. A licitante vencedora deverá entregar os produtos (uniformes completos, peças,
acessórios e instrumentos de percussão e de sopro, específicos para uso da fanfarra),
acompanhado de seus manuais ou catálogos de manutenção, devidamente embalados e
sem avarias. Os documentos deverão estar em língua portuguesa ou traduzidos para
este idioma.

4.1.2. Os produtos deverão ser entregues de segunda à sexta-feira, das 07h00min às
11h00min e das 13h00min às 17h00min (horário de Mato Grosso), no endereço da respectiva
Secretaria solicitante, sem ônus para a Contratante.

4.2. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato;

4.3. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da Contratante, cujas
reclamações se obriga a atender prontamente;

4.4. Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e responsabilizar-
se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa;

4.5. Responder perante o Contratante e terceiros por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua
demora ou da sua omissão, na condução do objeto deste instrumento sob a sua responsabilidade ou
por erro relativo à execução do objeto deste contrato;

4.6. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação/contratação;

4.7. Comprovar, sempre que solicitado pela contratante, a quitação das obrigações trabalhistas,
previdenciárias e fiscais, como condição à percepção mensal do valor faturado

4.8. A empresa detentora da Ata deverá prover todos os meios necessários à garantia da plena
operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de
qualquer natureza.

4.9. A falta dos produtos cujo fornecimento incumbe à Detentora da Ata, não poderá ser alegada
como motivo de força maior para atraso no fornecimento e não a eximirá das penalidades a que está
sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas.

4.10. A empresa detentora da Ata deverá responsabilizar-se pelo carregamento, transporte e
descarregamento dos produtos registrados nesta Ata, observando todas as operações de transporte,
e ainda, atendendo todas as solicitações das autoridades fiscais e de trânsito.

4.11. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações, em caso de acidentes de trabalho
com seus empregados, durante a entrega dos produtos, ainda que ocorridos em dependências do
Contratante;

4.12. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo, relativos à execução do contrato ou em conexão com ele, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o fato de haver fiscalização ou acompanhamento por
parte da contratante;
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4.13. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe,
integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será
exercida pela Prefeitura.

4.14. Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do objeto adjudicado. As supressões acima desse limite será
resultante de acordo entre as partes.

4.15. Fornecer o objeto conforme estipulado neste Edital e de acordo com a proposta apresentada.

4.16. Responsabilizar-se pelo fornecimento dos produtos dentro dos padrões adequados de
qualidade e segurança e demais quesitos previstos na Lei 8.078/90, assegurando todos os direitos
inerentes à qualidade de consumidor à Prefeitura.

4.17. Substituir em qualquer tempo e sem qualquer Ônus para o município, toda ou parte da remessa
devolvida pelo mesmo, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, caso constatada divergência na
especificação;

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

5.1. Garantir à Detentora do Registro de Preços, desde que em igualdade de condições, a
preferência no fornecimento, sempre que os preços forem compatíveis com os preços de mercado,
constatados mediante prévia e ampla pesquisa;

5.1.1. Solicitar o fornecimento dos produtos objeto desta Ata mediante apresentação de
requisição ou ordem de fornecimento emitida pelo Departamento de Compras da Prefeitura,
devidamente assinada por servidor responsável, contendo a descrição, quantidade e valor dos
produtos a serem entregues.

5.2. Negociar com a Detentora do Registro de Preços, sempre que os preços de mercado resultantes
das pesquisas de preços estiverem menores que os registrados;

5.3. Acompanhar e fiscalizar, através de servidor designado pela Administração, o cumprimento dos
termos da Ata de Registro de Preços devidamente assinada, anotando em registro próprio as falhas
detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas
corretivas por parte da licitante vencedora. Fiscalizar e tomar as devidas providências em caso de
qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos produtos.

5.4. Efetuar os pagamentos devidos através de crédito (ordem bancária) a ser depositada em conta
corrente da Contratada e no valor correspondente, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura
devidamente atestada pelo Departamento de Compras da Prefeitura.

5.5. Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos produtos
(uniformes completos, peças, acessórios e Instrumentos de Percussão e de sopro, específicos para
uso da Fanfarra Municipal de União do Sul).

5.6. Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora possa executar o
objeto adjudicado dentro das especificações;

5.7. Acompanhar a entrega, podendo intervir durante a mesma, para fins de ajuste; inclusive
rejeitando, no todo ou em parte, os produtos entregues fora das especificações deste Edital;
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5.8. Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela licitante vencedora, bem como
sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA SEXTA – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1. O registro de preços constante desta Ata terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses, contados
da data de publicação da Ata.

6.2. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na íntegra,
todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de
qualquer de suas normas.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1. A gerência da Ata de Registro de Preços ficará a cargo das Secretarias Municipais de
Administração e de Fazenda e Planejamento.

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

8.1. O Município de União do Sul – MT efetuará o pagamento da seguinte forma:

8.1.1. Os produtos objeto desta Ata serão pagos com recursos provenientes do Orçamento da
Prefeitura Municipal de UNIÃO DO SUL-MT.

8.1.2. O pagamento será realizado através de Ordem Bancária (OB) emitida em favor do
fornecedor, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após o recebimento da Nota Fiscal/fatura dos
produtos efetivamente entregues, devidamente atestada pelo agente fiscalizador designado
para esse fim.

8.1.3. O pagamento não será superior a 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data final
do período de adimplemento da obrigação contratual, mediante emissão de Nota Fiscal pelo
contratado e de Ordem Bancária pelo contratante, a qual será devidamente atestada.

8.2. O pagamento somente será efetuado mediante:

8.2.1. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou
sede da contratada, através de Certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;

8.2.2. Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
(art. 27, “a”, Lei n° 8.036/90), através da apresentação do CRF – Certificado de Regularidade
do FGTS;

8.2.3. Prova de situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS (art.
195, § 3°, da Constituição Federal), através da apresentação da CND – Certidão Negativa de
Débito, obtida junto à Receita Federal do Brasil;

8.3. A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição e quantitativo do(s)
produtos (uniformes completos, peças, acessórios e Instrumentos de percussão e de sopro,
específicos para uso da Fanfarra Municipal de União do Sul), o número e o nome do banco, agência
e número da conta em que deverá ser feito o pagamento.

8.4. A Prefeitura Municipal de União do Sul – MT, não efetua pagamento antecipado, não sendo
considerados os itens das propostas que assim se apresentarem.
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8.5. Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais/Faturas, estas serão devolvidas a
contratada, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição,
contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

8.6. A omissão de qualquer despesa necessária à entrega dos produtos será interpretada como não
existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a entrega das
Propostas.

8.7. Nenhum pagamento isentará a fornecedora-contratada das suas responsabilidades e
obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

8.8. O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em
banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”.

8.9. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de
responsabilidade da Detentora da Ata.

8.10. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de
obrigações, em virtude de penalidades impostas à detentora da Ata, ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA NONA – DOS REAJUSTES DE PREÇOS

9.1. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de
Preços;

9.1.1. Considera-se Preço registrado aquele atribuído ao produto, incluindo todas as despesas
e custos até a entrega no local indicado, tais como: tributos (impostos, taxas, emolumentos,
contribuições fiscais e parafiscais), transporte, embalagens, seguros, mão de obra e qualquer
despesa, acessória e/ou complementar e outras não especificadas neste Edital, mas que
incidam no cumprimento das obrigações assumidas pela empresa detentora da ata na
execução da mesma;

9.1.1.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens
registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos
fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II, do caput do art.
65 da Lei nº 8.666 de 1993 e art. 17 do Decreto federal 7892/2013;

9.1.1.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por
motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a
redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. Conforme art. 17 do Decreto
municipal nº 901 de 24 de março de 2014.

a) Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo
mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

b). A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos
valores de mercado observará a classificação original.

9.1.1.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

a). Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados; e
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b). Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

Parágrafo único - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

10.1. A presente Ata de Registro de Preços será cancelada de pleno direito, quando a Detentora da
mesma:

I - descumprir as condições desta ata de registro de preços e do edital;
II - não retirar a nota de empenho, contrato ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou
IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993,
ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002;

Parágrafo Primeiro. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e
IV do item 10.1 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a
ampla defesa.

Parágrafo Segundo. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovado e justificado conforme art. 20 do Decreto municipal nº 901 de 24/03/2014:

a) por razão de interesse público; ou

b) a pedido do fornecedor.

10.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por
correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

10.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação
será feita por publicação no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios de Mato Grosso, considerando-
se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

10.4. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita
pelo Município, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas no Edital e
nesta Ata.

10.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do Adjudicatário,
relativas à entrega dos produtos registrados.

10.6. Caso o Município não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério,
poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Adjudicatário
cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. A fiscalização e acompanhamento da execução da presente Ata de Registro de Preços será
realizada por servidor(a), designado(a) pela respectiva Secretaria, cabendo-lhe:
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a) Promover a avaliação e fiscalização da entrega dos produtos, solicitando à Detentora da Ata
e seus prepostos todas as providências necessárias ao bom andamento do avençado nesta
Ata.
b) Atestar as notas fiscais da detentora da Ata para efeitos de pagamento.
c) Solicitar ao Prefeito Municipal as providências que ultrapassarem a sua competência,
possibilitando a adoção das medidas convenientes para a perfeita execução deste Contrato.

11.2. A ação da fiscalização não exonera a Detentora da Ara de suas responsabilidades contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES

12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666 de 1993 e da Lei nº 10.520 de 2002,
a Adjudicatária quanto a:

12.1.1. Inexecução total ou parcial de qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação.

12.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto.

12.1.3. Fraudar na execução do contrato ou instrumento equivalente.

12.1.4. Comportar-se de modo inidôneo.

12.1.5. Cometer fraude fiscal.

12.1.6. Não mantiver a proposta.

12.2. A Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

12.2.1. Advertência;

12.2.2. Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso na entrega das
peças/assessórios, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor da contratação;

12.2.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o saldo do Contrato, no caso de atraso superior a
30 (trinta) dias da entrega dos serviços, com a consequente rescisão da contratação;

12.2.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação, no caso da Adjudicatária,
injustificadamente, desistir da Contratação ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais
casos de inadimplemento contratual;

12.2.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração por período de até 05 (cinco) anos (art. 7º, caput, Lei 10.520/2002);

12.2.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

12.3. As multas poderão ser descontadas dos créditos da contratada ou detentor da ata ou cobradas
administrativamente ou judicialmente.

12.4. 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 ao Município de União do Sul – MT.

12.5. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando
cabíveis.
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12.6. Nas hipóteses de apresentação de documentação inverossímil, cometimento de fraude ou
comportamento de modo inidôneo, a detentora da Ata 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:

12.6.1. Desclassificação ou inabilitação caso o procedimento se encontre em fase de
julgamento.

12.6.2. Cancelamento da ata de registro de preços, se esta já estiver assinada, procedendo-se
à paralisação do fornecimento.

12.7. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de (05) cinco dias úteis, a contar da
ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-
lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

12.8. Serão publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso as sanções administrativas
previstas nesta seção, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

12.9. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. As despesas decorrentes desta licitação serão suportadas pelas dotações orçamentárias
previstas no Orçamento da Prefeitura Municipal de União do Sul – MT, para o exercício de 2022.

13.2. O programa de trabalho e os elementos de despesa específicos constarão quando da emissão
da respectiva Nota de Empenho.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

14.1. Para a eficácia da presente Ata de Registro de Preços, o Município providenciará sua
publicação no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios de Mato Grosso (art. 4º, I, Lei nº 10.520/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

15.1.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de
lavratura de termo aditivo a presente Ata.

15.1.2. Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior, o Edital
de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 para REGISTRO DE PREÇOS – Processo N°
071/2022, seus anexos e a proposta da Detentora da Ata.

15.1.3. É vedado caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira,
sem prévia e expressa autorização do Município de União do Sul – MT.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO
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16.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Cláudia–MT (jurisdição do Município de União do Sul)
como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento, inclusive os
casos omissos que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em __ (...........) vias de igual
teor e forma.

União do Sul - MT, _____ de___________ de 2022.

MUNICÍPIO DE UNIÃO DO SUL - MT
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

NOME DA
DETENTORA DA ATA
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ANEXO IX

(Pregão Eletrônico Nº 005/2022)

EXEMPLO DE CONSULTA CONSOLIDADA DE PESSOA JURÍDICA:


