EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2021 - Processo Administrativo n. 095/2021
Objeto: “Registro de preços para futura e eventual aquisição de cargas de gás de cozinha e botijões (vasilhames).”
Data/Horário

Local:

Endereço para retirada
do Edital:

Dia 25/03/2021 às 10h00min (Horário Local).
Prefeitura Municipal de Nova Mutum – MT - Avenida Mutum 1250 N – Jardim das
Orquídeas – CEP: 78.450-000 - Nova Mutum – Mato Grosso – Fone: ** 65 3308 5400
O Edital poderá ser retirado no site: www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes,
bem como estará disponível no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova
Mutum, Estado de Mato Grosso, localizada na Avenida Mutum, 1250 N – Jardim das
Orquídeas – CEP: 78.450-000 - Nova Mutum – Mato Grosso, desde a data da publicação, nos
seguintes horários: das 07h00minh às 13h00min (Horário Local). Os esclarecimentos de
dúvidas a respeito de condições do edital e de outros assuntos relacionados à presente
licitação serão divulgados mediante publicação de notas nas páginas acima citadas, ficando as
empresas interessadas obrigadas a acessá-las para a obtenção das informações prestadas
pelo Pregoeiro.

Recebimento do
Credenciamento,

Dia 25/03/2021 às 10h00min (Horário Local).

envelope de Propostas
e envelope de
Habilitação:
Abertura dos
envelopes:

Dia 25/03/2021 às 10h00min (Horário Local). – Após o credenciamento.

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2021
Processo Administrativo 095/2021
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE COZINHA E BOTIJÕES
(VASILHAMES).”
O MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, ESTADO DE MATO GROSSO, através do Pregoeiro designado pela Portaria Municipal
n. 005/2015 de 05 de fevereiro de 2015, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará às
10h00min do dia 25 de março do ano de 2021, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de NOVA MUTUM,
licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste Edital e
seus Anexos. O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá, integralmente, a Lei Federal n. 10.520/2002, o
Decreto Municipal nº 059/2014 e a Lei Complementar n° 123/2016, Lei 147/2014 e LC 155/2016, bem como, aplicarse-ão subsidiariamente as normas constantes das Leis Federal n. 8.666/93, 9.784/99 e suas modificações.
Comunica, também, que o supracitado certame licitatório destina-se ao Registro de Preços.
O Edital e seus respectivos anexos, poderá ser obtido no site: www.novamutum.mt.gov.br; no e-mail:
licitacao@novamutum.mt.gov.br; através do telefone 65 3308 5400; ou no endereço - Avenida Mutum 1250 N –
Jardim das Orquídeas – CEP: 78.450-000 - Nova Mutum – Mato Grosso, em horário normal de expediente da Prefeitura
Municipal de Nova Mutum – MT, ou seja, das 07:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas, de segunda a sextafeira.
Órgãos interessados:
Secretarias da Prefeitura Municipal de Nova Mutum
I - DO OBJETO:
1.1 - O objeto deste certame é registro de preços para futura e eventual aquisição de cargas de gás de cozinha e
botijões ( vasilhames ), conforme quantidades e especificações constantes do anexo I que integra o presente edital.
1.2 - As quantidades constantes do anexo I são estimativas, não se obrigando a Administração pela contração na sua
totalidade.
1.3 - Os proponentes deverão apresentar cotação por item, elaborando-o conforme modelo que segue.
II – DA PARTICIPAÇÃO
2.1 - Poderão participar desta licitação as empresas que satisfaçam às condições do edital.
2.2 - É vedada a participação de empresas: concordatárias; que estiverem cumprindo penalidades impostas pela
Administração Pública; que estiverem sob processo falimentar; as reunidas em consórcio; e demais casos previstos na
legislação que rege este processo.
2.3 - Não poderão participar os indicados no art. 9º da Lei 8.666/93.
III - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:

3.1 - Os preços registrados por força deste processo terá validade de 06 (seis) meses, a contar da data da publicação da
Ata de Registro de Preços.
IV – DO CREDENCIAMENTO
4.1. TODOS OS DOCUMENTOS RELATIVOS AO CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES DEVEM ESTAR FORA DOS
ENVELOPES DE PROPOSTA OU DE DOCUMENTOS.
4.2. O licitante poderá vir representado por seu administrador ou por mandatário.
4.3. Somente será admitido o credenciamento de um único representante para cada licitante.
4.4. O representante deverá ter poderes para, em nome do licitante, praticar todos os atos relativos às etapas do
pregão, principalmente para formular propostas, apresentar recursos e impugnações.
4.5. Os poderes de representação deverão ser demonstrados junto o Pregoeiro por meio de instrumentos públicos ou
particulares, observado o seguinte:
4.5.1. No caso de pessoa que exerce a função de órgão da empresa (proprietário, dirigente, sócio-gerente, etc.),
deverão ser apresentados:
a) cópia de sua carteira de identidade ou outro documento de identificação com foto.
b) registro comercial, no caso de empresa individual;
c) instrumento de constituição da sociedade empresária (contrato social ou estatuto), o qual deverá constar os
poderes necessários à assunção de obrigações em nome da pessoa jurídica. Se o representante for sócio não detentor
de poderes para isoladamente formular propostas ou praticar atos de administração, os demais sócios participantes da
administração, conforme dispuser o instrumento de constituição da empresa, deverão apresentar cópia de
identificação com foto e, também, outorgar os poderes necessários para o sócio representante.
4.5.2. No caso da empresa ser representada por mandatário, o mesmo deverá apresentar os seguintes documentos:
a) cópia de sua carteira de identidade (autenticada) ou outro documento de identificação com foto.
b) registro comercial, no caso de empresa individual;
c) Instrumento de mandato respectivo com a firma do outorgante reconhecida. A falta de clareza quanto aos poderes
necessários à oferta de lances implicará a impossibilidade de o licitante formulá-los. Recomenda-se, assim, a adoção do
modelo de procuração posto no Anexo III deste edital.
d) instrumento de constituição da sociedade empresária (contrato social ou estatuto). Neste caso, o sócio ou sócios,
detentores de poderes para praticar atos de administração, conforme dispuserem os instrumentos de constituição da
empresa e mandato de procuração, deverão apresentar cópia (autenticada) de sua identificação com foto.
4.6 Após o credenciamento, os interessados ou seus representantes deverão apresentar uma declaração (modelo no
Anexo IV), fora dos envelopes, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação. O
cumprimento dessa exigência é pré-requisito para participação no certame.
4.6.1. Os interessados que enviarem os envelopes de proposta comercial e documentação sem representante
credenciado deverão remeter, fora dos envelopes, a declaração acima.

4.7. O licitante que não cumprir as exigências de representação não poderá formular as ofertas verbais da etapa de
lances do pregão, valendo, contudo, para todos os efeitos, os termos de sua proposta escrita. Igualmente, o licitante
não poderá praticar qualquer ato na sessão de realização do certame, como a interposição de recursos.
4.8. Os documentos necessários ao credenciamento de representante deverão ser apresentados em original, ou por
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, não serão portanto autenticados documentos
pelo pregoeiro ou equipe de apoio durante a sessão de julgamento do certame licitatório.
4.9. As microempresas e empresas de pequeno porte que optarem em se beneficiar pela Lei Complementar n° 123, de
14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar 147/2014 e LC 155/2016, deverá apresentar após a fase de
credenciamento, Declaração autenticada pelo órgão competente ou documento que comprove seu enquadramento
como EPP ou ME.
4.9.1 As empresas que não apresentarem os documentos referentes ao item 4.9 deste edital após a fase de
credenciamento, antes do início da abertura das propostas, não poderão usufruir dos benefícios da Lei Complementar
n° 123/2016, Lei 147/2014 e LC 155/2016.
V - DA ENTREGA DOS ENVELOPES:
5.1 - O encerramento de entrega dos envelopes de proposta de preços e documentos, relativos a es te Pregão para
Registro de Preços dar-se-á às 10:00 horas do dia 25 de março do ano de 2021, iniciando-se, imediatamente, a
abertura do envelope de nº 01, com as propostas.
5.2 - A documentação de habilitação deve constar no envelope 02, fechado, lacrado de maneira a preservar o sigilo de
seu conteúdo e identificado obedecido o seguinte padrão:
ENVELOPE 01 – PROPOSTA D E PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM - MT
PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2021
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE
CNPJ
ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM - MT
PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2021
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE
CNPJ
5.3 - Os envelopes nº 01 – Proposta de Preços e nº 02 – Documentações deverão ser entregues na Av. Mutum nº 1.250
N, Centro, Nova Mutum, CEP: 78.450-000, até as 10:00 horas do dia 25 de março do ano de 2021.
VI - DAS PROPOSTAS DE PREÇOS (ENVELOPE DAS PROPOSTAS)
6.1 – As propostas de preços devem, obrigatoriamente, preencher os seguintes requisitos e atender aos padrões
abaixo estabelecidos:

6.1.1 – Os Licitantes deverão apresentar as propostas em envelopes não transparentes impressas e em mídia de dados
(Pen-Drive), que serão devolvidos aos Licitantes.
6.1.2 – Para preenchimento da proposta a licitante deverá adquirir o programa Gextec – Proposta (gratuitamente, que
terá o manual de uso) e o arquivo de texto no setor de licitações pelo e-mail:
<debora.licitacao@novamutum.mt.gov.br>, telefone: (065) 3308 – 5400 ramal 6034, até um dia útil anterior à data de
abertura do certame.
6.1.3 - A Empresa Licitante deverá realizar cadastro prévio junto ao setor de licitações para que este consiga gerar o
arquivo de texto que servirá de base para o programa que gerará a proposta de preços. Para o cadastro será
necessário informar, por e-mail:
a) Contrato Social, Estatuto ou Ato Constitutivo;
b) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
c) Documentos dos Sócios (CPF e RG);
d) Ficha cadastral que se encontra no endereço: <http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes>
6.1.4 - Digitadas, em uma (01) via, sem rasuras, emendas, entrelinhas ou ressalvas, entregues no local, dia e hora
preestabelecidos no Edital, contendo a identificação da empresa, endereço, telefone, número do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica – CNPJ, com marca do produto ofertado, todas as folhas rubricadas pelo representante legal e
assinada a última, sobre carimbo com nome, identidade ou CPF;
6.1.5 - conter especificação clara e sucinta do objeto a ser oferecido.
I. Preço cotado de forma unitária (com aproximação de no máximo duas casas decimais), em algarismo e por extenso,
por lote, com indicação das Unidades citadas neste edital. Na proposta deverá vir expressa e destacadamente: o preço
unitário por item;
II. Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de entrega
das propostas e excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor;
6.1.6 - caso venha a verificar-se qualquer divergência nas informações constantes da proposta de preços, pertinentes a
valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecerá, para todos os efeitos, o registro efetuado por extenso;
6.1.7 - a entrega dos envelopes contendo a proposta de preços e a respectiva documentação significará expressa
aceitação, pelas licitantes, de todas as disposições deste edital.
VII - DO PROCEDIMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS:
7.1 - O presente certame licitatório, destinado ao registro de preços, não obriga a Prefeitura Municipal de Nova Mutum
a firmar contratações nas quantidades estimadas, ficando assegurado ao detentor do registro à preferência dos
produtos, em igualdade de condições.
7.2 – Ao licitante vencedor, por item, fica assegurada a preferência em igualdade de condições com os demais
licitantes acorrentes em futuros certames, ou mediante utilização de quaisquer outros meios, respeitando a legislação
relativa às licitações.

7.3 - A qualquer tempo o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados
no mercado, cabendo a Prefeitura Municipal convocar os prestadores registrados para negociar o novo valor.
7.4 - Os interessados em participar deste Pregão poderão examinar e adquirir o respectivo edital na Prefeitura
Municipal, das 7h às 11h e das 13h às 17h.
VIII - DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO)
8.1 - Da habilitação: Para fins de participação no presente certame, será exigida a apresentação dos seguintes
documentos:
8.1.1) - Deverão ser inseridos neste envelope, devidamente fechado e inviolado, os documentos abaixo relacionados,
em 1 (uma) via, podendo ser apresentados em via original ou por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório
competente ou publicação em órgão de imprensa oficial.
8.1.2) – As Certidões devem ser Apresentadas dentro do prazo de validade, sob pena de inabilitação.
8.1.3) - Caso os documentos apresentados na fase de habilitação não apresentem datas de vencimento, serão estes
considerados válidos por 60 (sessenta) dias após a data da emissão.
8.2 Habilitação Jurídica (Art. 28 da Lei Federal n. 8.666/93)
a) - cédula de identidade dos sócios (cópia autenticada em cartório competente);
b) - registro comercial, no caso de empresa individual;
c) - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
c.1) – Caso a empresa apresentar o registro comercial, no caso de empresa individual, o ato constitutivo, estatuto
ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, no credenciamento do
representante, fica facultada a apresentação do mesmo no envelope de Habilitação.
d) Declaração que não possui em seu quadro societário Servidor Público da ativa, ou empregado de Empresa Pública
ou de sociedade de economia mista, inclusive consultoria e assistência técnica, em atendimento à vedação disposto
no Art. 20, XII da Lei Federal n. 12.465/2011, conforme Anexo VIII.
e) Termo de adesão à utilização do aplicativo de mensagens "WHATSAPP, conforme modelo no anexo IX - não
obrigatório.
8.3 Regularidade Fiscal (Art. 29 da Lei Federal n. 8.666/93)
a) - prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC ou CNPJ/MF);

b) - prova de que a empresa está em plena atividade, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo
de atividade e compatível com o objeto contratual, que deverá ser comprovado através do Alvará de Funcionamento
da empresa;
c) – prova de regularidade para com a Fazenda Federal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na
forma da lei, que deverá ser comprovada através de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeito de
Negativa;
d) – prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na
forma da lei, que deverá ser comprovada através de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeito de
Negativa;
e) – prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na
forma da lei, que deverá ser comprovada através de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeito de
Negativa;
f) - prova de regularidade relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular
no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, que deverá ser comprovado através de Certidão Negativa de
Débitos ou Certidão Positiva com efeito de Negativa emitida pela Caixa Econômica Federal;
g) - prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por lei, que deverá ser comprovado através de Certidão Negativa de Débitos – INSS, ou Certidão
Positiva com efeito de Negativa;
h) - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa ou Certidão Positiva com efeito de Negativa;
8.3.1. A validade dos documentos será aquela expressa nos mesmos ou estabelecida em lei.
8.3.2. Em caso de omissão, o Pregoeiro admitirá como válidos os documentos emitidos a menos de 60 (sessenta) dias
de sua apresentação.
8.3.3. Os licitantes que apresentarem documentos em desacordo com as estipulações desta seção ou não lograrem
provar sua regularidade serão inabilitados.
8.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal atuando em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos (CFB, Art. 7º, inciso XXXIII, c/c a Lei nº 9.854/99), conforme anexo VI.
b) Declaração impressa em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a inexistência
de impedimento legal para licitar ou contratar com a administração, conforme modelo sugerido no Anexo V.
C) A capacidade técnica deverá ser comprovada por meio da apresentação de 01 (um) atestado que expressa as
atividades desenvolvidas pela licitante sejam compatíveis com o objeto licitado, o qual poderá ser fornecidos por
pessoa jurídica de Direito Público ou Privado (da contratante à licitante), em papel timbrado da contratante, constando
ainda o nome, cargo e assinatura do responsável pela emissão. ( O Pregoeiro e a equipe técnica de apoio, em qualquer
momento poderão realizar diligências para verificar a veracidade das informações contidas neste atestado, as quais
poderão ser obtidas mediante solicitação da apresentação da nota fiscal da respectiva prestação dos serviços ).
8.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (ART. 31 DA LEI N. 8.666/93)
8.5.1 - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo cartório distribuidor do fórum da sede da licitante,

ou outro que seja competente para tanto, devendo a certidão estar dentro do prazo de validade no dia da
apresentação do envelope.
8.5.1.1 - Em situação da Empresa Proponente assentar-se em situação de Recuperação Judicial ou Extrajudicial, está
deverá apresentar a comprovação de que o Plano de Recuperação foi acolhido na esfera judicial.
IX – OUTRAS COMPROVAÇÕES:
9.1 – Os documentos referidos nos itens VIII deverão ser apresentados no original ou por qualquer processo de cópia
devidamente autenticado por tabelião de notas ou por servidor público em momento anterior ao início da sessão de
julgamento do certame, os quais, após examinados e rubricados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio e pelos demais
licitantes, serão anexados ao processo desta licitação.
X - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO:
10.1 – No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se com o
credenciamento dos interessados em participar do certame.
10.2 - Durante os trabalhos, somente será permitida a manifestação, oral ou escrita, de pessoa devidamente
credenciada pela empresa licitante.
10.3 – Para efeito de classificação das propostas o Pregoeiro considerará o preço unitário por item constante em cada
proposta, sendo desclassificadas as propostas:
10.3.1 – cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital, inclusive aqueles exigidos
como pré-classificação;
10.3.2 – que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.
10.4 – As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes
critérios:
10.4.1 – As propostas de preços válidas serão ordenadas em ordem crescente de preços , devendo ser, em seguida,
eleitos para participar da fase de lances o autor da proposta de preço mais baixo e os que tenham apresentado
valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente ao menor preço;
10.4.2 – Se não existirem, no mínimo, três propostas escritas que atendam às condições previstas no item anterior,
serão selecionados para a fase de lances os autores das 03 (três) melhores propostas, quaisquer que sejam os
preços, caso haja propostas empatadas na terceira posição, todas elas participarão da etapa de lances.
10.5 - O julgamento da presente licitação será processado, segundo o critério de menor preço unitário e observado o
disposto no item anterior, de acordo com o qual será classificada em primeiro lugar, a proposta que atenda
integralmente de acordo com as especificações e exigência deste Edital, ofertar o preço unitário de menor valor.
10.6 – O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma
sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por
meio de sorteio no caso de empate de preços.
10.6.1 – A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação aos
demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.
10.7 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade da
primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

10.8 – O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.
10.9 - Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições para habilitação pelo licitante que a tiver
formulado.
10.10 - Constatado o atendimento pleno às exigências para habilitação, será declarado pelo Pregoeiro, o proponente
vencedor, sendo-lhe adjudicado o item integrante do objeto deste Edital.
10.11 - Não sendo aceitável o preço, o Pregoeiro é facultado abrir negociações bilaterais com a empresa classificada
em primeiro lugar objetivando uma proposta que se configure de interesse da Administração.
10.12 - Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do edital, o Pregoeiro examinará as
ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que
atenda a todas as exigências, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste
Edital.
10.13 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro implica na sua exclusão da fase
dos lances verbais, mantendo, entretanto, o preço da proposta escrita para efeito de ordenação das propostas.
10.14- Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final,
deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e licitantes presentes, ressaltando-se que poderá constar a
assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes facultado este direito.
10.15 - Outras decisões envolvendo principalmente negociações serão tomadas a partir de reuniões entre
Pregoeiro, Equipe de Apoio e Licitante, as quais serão objeto de registro em ata.

o

10.16 - Verificando-se, no curso da sessão do Pregão, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital a
proposta será desclassificada.
10.17 - Caso não se realize lances verbais serão verificados a aceitabilidade dos preços da proposta escrita de menor
valor, facultado o Pregoeiro abrir negociações bilaterais com autor dessa proposta e, uma vez considerados aceitos
esses preços, o Pregoeiro adjudicará o objeto deste Edital à firma que formulou a proposta em questão.
10.18 - Ao final da disputa por lances verbais e, em decorrência do seu novo preço (preço final vencedor), a empresa
adjudicatária fica obrigada a adequar o preço Global ao Novo Preço Final.
10.19 – O licitante vencedor deverá no prazo de 24 (vinte e quatro) horas apresentar o Pregoeiro, uma nova
proposta após os Lances, para anexa aos autos, sob pena de desclassificação.
10.20 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital.
10.21 – Observada a ordem de classificação, serão convocadas para firmar a Ata de Registro de Preços, as demais
proponentes que concordarem com os produtos nos mesmos preços da primeira colocada, até que seja atingida a
quantidade total estimada para o item.

XI. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO, IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E DOS RECURSOS
ADMINISTRATIVOS:
11.1 - Dos pedidos de Esclarecimentos:
a)

b)
c)
d)

As informações e esclarecimentos relativos ao Edital, seus modelos, adendos e anexos poderão ser solicitados,
por escrito, junto à Comissão de Licitação, na Prefeitura Municipal de Nova Mutum, (65) 3308 5400 e e-mail:
licitacao@novamutum.mt.gov.br., até 03 (três) dias antes da data limite estabelecida para o recebimento dos
envelopes 01 e 02. As respostas serão enviadas, por escrito, igualmente, a todas as proponentes, sem
identificação da origem da consulta. As respostas serão enviadas em até 01 (um) dias antes do recebimento dos
envelopes de documentação e propostas, pelo licitador.
A qualquer tempo, antes da data limite estabelecida para o recebimento dos envelopes, o licitador, poderá, por
sua própria iniciativa ou como consequência de algum esclarecimento a pedido por um possível proponente,
alterar os termos do Edital mediante a emissão de um adendo.
Nessa hipótese, o adendo em Edital será publicado nos mesmos veículos de publicações, da qual foi publicada a
abertura do certame.
Nos casos em que a alteração do Edital signifique maior tempo para preparar as propostas, o licitador informará
aos interessados na licitação, que o prazo de entrega dos respectivos envelopes será prorrogado.

8.2 – Das Impugnações:
8.2.1- A impugnação do Edital e seus anexos deverão ser dirigidosao Pregoeiro e equipe de Apoio, entregue e
protocolados no Departamento de Licitação, localizada na sede da Prefeitura de Nova Mutum e deverá obedecer ao
seguinte procedimento:
a)
b)
c)
d)

e)

Poderá ser apresentada por qualquer cidadão, por escrito, até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada neste
Edital;
Poderá ser apresentada pela Licitante, por escrito, até 02 (dois) dias úteis anteriores à data para apresentação
dos envelopes, fixada neste Edital;
Apresentada a impugnação, a mesma será respondida ao interessado, dando se ciência aos demais adquirentes
do Edital, antes da abertura dos INVÓLUCROS contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO;
A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo licitatório, até a
decisão definitiva em nível administrativo a ela pertinente, devendo, por conseguinte, a licitante, entregar os
documentos de HABILITAÇÃO e a PROPOSTA COMERCIAL na Comissão Permanente de Licitações, junto com as
outras licitantes, na data, hora e local fixados neste Edital;
Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame.

8.3 – Dos Recursos Administrativos:
a)
b)

Divulgada a decisão da Comissão, no tocante à fase de habilitação ou classificação, se dela discordar, a licitante
terá o prazo de 03 (três) dias para interpor recurso administrativo, após a data de divulgação do resultado;
Os recursos cabíveis nesta concorrência está disciplinada no Inciso XVIII do Art. 4º da Lei Federal n. 10.520/02 e
que estará resguardada subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666/93, para tanto deverão serem interpostos da
maneira prevista nas mencionadas Leis, sem prejuízo dos demais dispositivos aplicáveis à espécie;

c)

d)

Interposto o recurso administrativo, em qualquer fase da licitação, dele se dará ciência formalmente às demais
Licitantes, que poderão impugná-lo (contrarrazões) no prazo de 03 (três) dias, contados a partir do término do
prazo da Licitante Recorrente;O recurso administrativo deverá ser interposto, por escrito, junto ao Presidente da
Comissão Permanente de Licitações (CPL) e entregue mediante protocolo, no Departamento de Licitação,
localizada na sede da Prefeitura de Nova Mutum – MT, de 2ª (segunda) a 6ª (sexta) feira, das 07h00min (sete
horas) às 11h00min (onze horas) e das 13h00min (treze horas) às 17h00min (dezessete horas); e ou por emai
(neste caso obrigatória a confirmação de recebimento por parte do Pregoeiro, via telefone.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia
do vencimento.

XII – DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
12.1 – O prazo de validade do registro de preços será de 06 (seis) meses, contado a partir da data da assinatura da
respectiva Ata.
12.2 – O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas abaixo:
a) Recusar-se a entregar o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 30 ( trinta ) dias corridos, após o prazo
preestabelecido neste Edital;
b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega da qualquer item adjudicado, em relação ao cronograma
em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao recebimento dos produtos, superior a 50% (cinquenta por
cento) do prazo global;
c) Falir ou dissolver-se; ou transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Ata de Registro de Preços.
XIII - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO FORNECIMENTO
13.1 – Homologado o procedimento, o licitante vencedor será convocado para que dentro do prazo de 05 (cinco) dias
corridos, assine a Ata de Registro de Preços de Registro de Preços, cuja minuta integra esse Edital, sob pena de decair
do direito ao registro de preços, podendo, ainda, sujeitar-se à penalidade estabelecida no item 19 do presente edital.
13.2 - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante
o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração Municipal.
13.3 – Colhidas as assinaturas, será providenciada a imediata publicação da ata e, se for o caso, do ato que promover a
exclusão de que trata o subitem anterior.
13.4 - O prazo de validade do registro de preços será de 06 (seis) meses a partir da data de assinatura da ata de
Registro de Preços.
13.5 - Durante o prazo de validade do Ata de Registro de Preços de Registro de Preços, sua detentora, fica obrigada a
entregar os produtos, nas quantidades indicadas pelo Departamento de Compras, em cada “Autorização de
Fornecimento”.

13.6 – O Município de Nova Mutum não está obrigado a contratar uma quantidade mínima dos equipamentos, ficando
a seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento da contratação.
13.6.1 – Os quantitativos totais expressos no Anexo I – Especificações Técnicas são estimativos e representam as
previsões de contratações nos próximos 06 (seis) meses.
13.7 – A existência do preço registrado não obriga o Município de Nova Mutum firmar as contratações que dele
poderão advir, facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo assegurado à detentora da
Ata de Registro de Preços de Registro de Preços preferência em igualdade de condições.
13.8 – Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro de Preços de Registro de Preços as situações
referidas nos Art. 77 e 78 da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993.
13.9 – Os preços registrados obrigam o proponente e poderão, justificadamente, ser objeto de reequilíbrio econômico
– financeiro, para menos ou para mais.
13.10 – Independentemente de solicitação do contratado, a Administração poderá convocar o licitante vencedor, após
a assinatura do Ata de Registro de Preços de registro de preços, para negociar a redução dos preços visando manter o
objeto cotado na qualidade e especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado.
13.10.1 – O licitante vencedor poderá ter ainda, o Ata de Registro de Preços de Registro de Preços cancelado,
desonerando-se e do compromisso ajustado, quando a critério da Administração, comprovar o desequilíbrio
econômico-financeiro.
13.10.2 – A comprovação deverá ser feita acompanhada de documentos, tais como notas fiscais de aquisição, serviços,
transportes e outros insumos, bem como outros documentos legais emitidos por órgãos governamentais, alusivos à
época da elaboração da proposta e do momento do pedido de desoneração do compromisso, sendo de
responsabilidade exclusiva da contratada os serviços desses documentos;
XIV. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
14.1 A empresa vencedora se obriga a:
.
Fornecer os produtos objeto deste edital cotado em estrita conformidade com as disposições deste edital e
seus anexos e com os termos da proposta de preços, não sendo admitidas retificações, cancelamentos, quer que seja
nos preços, quer seja nas condições estabelecidas;
.
Fornecer os produtos objeto deste certame de acordo com as ordens de fornecimento emitidas pela
Prefeitura Municipal de Nova Mutum;
.
Fornecer os produtos objeto deste certame, no local designado pelo departamento de compras da Prefeitura
de Nova Mutum conforme ordem de fornecimento no prazo estipulado, e pelo preço constante de sua proposta, onde
a Prefeitura Municipal de Nova Mutum ficara isenta de quaisquer custos com transportes e demais despesas com o
objeto licitado.
.
Responsabilizar-se pela entrega dos produtos, sob pena de responder pelos danos causados a Administração;
.
Não transferir a outrem, o objeto adjudicado, sem prévia e expressa anuência da Prefeitura Municipal de
Nova Mutum; nos casos em que houver a necessidade de subcontratação parcial do objeto;

.
Manter, durante a duração do Ata de Registro de Preços, todas as condições de idoneidade exigidas nesta
licitação; mais especificamente nas condições exigidas para os documentos de habilitação relativos à regularidade
fiscal, de modo que as certidões devem estar válidas ou mesmo renovadas, durante o período de contratação.
XV. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
15.1 A Prefeitura Municipal de Nova Mutum obriga-se a:
.
Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidos neste
edital;
.
Comunicar imediatamente à empresa qualquer irregularidade manifestada na entrega do objeto;
.
Propiciar todas as facilidades indispensáveis à entrega dos produtos.
XVI. DO REAJUSTE
16.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis.
16.2. Havendo o desequilíbrio econômico-financeiro do Ata de Registro de Preços, deverá ser observado o
estabelecido nos artigos 58 e 65, da Lei nº 8.666/1993.
16.3. Para caracterização do desequilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços deverá ser observado à
legislação tributária de qualquer esfera de governo que venha onerar o contratado decorrente da majoração de
alíquota de impostos a ser criada pelos entes federativos durante a vigência do Ata de Registro de Preços que provo
que aumento da despesa do contratado.
XVII. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
17.1. As despesas decorrentes da aquisição, correrão à de recursos próprios e/ou recursos oriundo de transferência e
serão empenhadas nos seguintes elementos de despesas: 33.90.30.0000.0 - Material de Consumo e 44.90.52.0000.0 Material Permanente, nas dotações orçamentárias específicas das Secretarias Municipais demandantes, não estando
a(s) mesma(s) vinculada(s) a(s) despesa(s), antes da assinatura da ata ou recebimento do empenho, por se tratar de
Registro de Preços, ou seja, as despesas com a presente licitação serão informadas por ocasião da contratação.
XVIII. DO PAGAMENTO/DA FISCALIZAÇÃO
18.1. O pagamento será efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da apresentação da nota fiscal,
devidamente atestada pelas secretarias responsáveis, junto com relatórios comprovando a entrega dos produtos.
18.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades eventualmente aplicadas.
18.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
18.4. A fiscalização e acompanhamento será realizada por servidores designados pela Secretaria Municipal de
Educação e Cultura e Secretaria de Cidadania e Assistência Social, responsáveis para receber os produtos.
XIX. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
19.1. Em razão de irregularidades no cumprimento das obrigações, a Prefeitura Municipal de Nova Mutum, poderá
aplicar as seguintes sanções administrativas:
a) ADVERTÊNCIA – sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para os quais tenha
concorrido;
b) MULTA POR ATRASO – a empresa contratada ficará sujeita a multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor
total da contratação, até o máximo de 50% (cinquenta por cento) pelo atraso injustificado na execução de
qualquer obrigação contratual ou legal, podendo esse valor ser abatido no pagamento a que fizer jus a

contratada, ou ainda, recolhido no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, após comunicação formal. Não
havendo o recolhimento no prazo estabelecido o valor da multa será cobrado judicialmente;
c) MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL (COMPENSATÓRIA) – Multa compensatória, arbitrada em valor
compatível e proporcional aos possíveis danos causados a administração.
d) SUSPENSÃO – suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
e) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE - para licitar ou contratar com a Administração Pública.
19.2. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do Ata de Registro de Preços, para imposição da
penalidade pertinente, o atraso superior ao previsto para entrega no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.
19.3. A sanção prevista na alínea “b”, do subitem 19.1, poderá ser imposta cumulativamente com as demais.
19.4. A Administração, para imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas
pela contratada, sendo-lhe assegurada a ampla defesa e o contraditório.
XX. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar no ato da sessão pública;
20.2. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Nova Mutum o direito de, no interesse da Administração, anular ou
revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, esta licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação
vigente;
20.3. As proponentes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Prefeitura
Municipal de Nova Mutum não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução
ou do resultado do processo licitatório;
20.4. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados
em qualquer fase da licitação;
20.5 Conforme preceitua o § 4º do Art. 62 da Lei Federal n. 8.666/93, o documento hábil para formalização será a
Ordem de Serviço em substituição ao Termo de Contrato;
20.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Nova Mutum;
20.7 O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do licitante, desde que
seja possível aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão
pública de pregão;
20.8 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato;

20.9 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação deste Edital e seus Anexos
será atendido pelo Pregoeiro no horário de expediente 07h às 11h e das 13h às 17h, na Sala de Licitações da Prefeitura
Municipal de Nova Mutum, situada a Av. Mutum, 1250 N, neste Município, ou através do Fone; (0**65) 3308-5400;
20.10. Este Edital se completa com as regras e princípios da Lei Federal n. 10.520, de 17/07/2002, pelo Decreto
Municipal 059/2014 bem como, e subsidiariamente, da Lei Federal n. 8.666/93;
20.11. São partes integrantes deste Edital, os seguintes elementos:

Anexo I
Anexo II
Anexo III
Anexo IV
Anexo V
Anexo VI
Anexo VII
Anexo
VIII
Anexo IX

ANEXOS QUE INTEGRAM O EDITAL
JUSTIFICATIVA/TERMO DE REFERÊNCIA
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO
MODELO DE PROCURAÇÃO
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA
QUALIFICAÇÃO.
DECLARAÇÃO EMPREGADOR DE PESSOA JURÍDICA (DEC. FEDERAL 4.358/2002).
MODELO DA PROPOSTA
DECLARAÇÃO QUE NÃO CONTRARIA O DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI FEDERAL 8666/93.
TERMO DE ADESÃO À UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO DE MENSAGENS “WHATSAPP”

20.12. É competente o Foro da Comarca de Nova Mutum, para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente licitação.
20.13. O presente edital poderá ser obtido diretamente no Setor de Licitações da Prefeitura de Nova Mutum/MT,
localizado na Av. Mutum, 1250 N, neste Município.
Nova Mutum - MT, 12 de março de 2021.
SÉRGIO VITOR ALVES RODRIGUES
Pregoeiro

ANEXO I
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TERMO DE REFERÊNCIA 016/2021
1 – DO OBJETO
1.1 Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gás liquefeito de petróleo e vasilhames utilizados para
Alimentação Escolar (Zona Urbana e Rural) e demais Secretarias por um período de 6 (seis) meses.
2 – DA JUSTIFICATIVA DO OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1 Considerando o exposto informamos que há necessidade de aquisição de cargas de gás para as cozinhas escolares
da zona urbana e zona rural. Informamos que a empresa vencedora do certame – carga de gás de cozinha GLP deverá
ter depósito autorizado no município, apresentar Licença de Funcionamento e Alvará Sanitário Municipal. As entregas
deverão ser realizadas através de transporte regulamentado para cargas perigosas (com extintores, placas de
sinalização), o motorista deverá estar devidamente habilitado com curso para cargas perigosas (MOPE) e deverá estar
paramentado com os EPI’S conforme preconizado pela Legislação Vigente. As entregas e a instalação do botijão
deverão ser feitas no local de acordo com a requisição e necessidade de cada escola, inclusive na Zona Rural.
2.2 Sendo assim, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, através do Setor de Nutrição e Alimentação Escolar
encaminha solicitação para suprir as necessidades das Unidades Escolares e demais Secretarias municipais que
necessitam aderir estes produtos.
3 – QUANTITATIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
3.1 Aquisição de carga de gás e vasilhames, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas a seguir:
LOTE I – Secretaria de Educação e Cultura – Zona urbana – Solic. 421/2021
Item

Cód. TCE

Cód.
Gextec

Und

01

226647-4

17761

un

02

11881-8

9226

un

LOCAL/DESCRIÇÃO
CARGA DE GÁS P13, botijão em boa
conservação, bem fechado e intacto,
dentro das normas da Agência Nacional
de
Petróleo,
Gás
Natural
e
Biocombustíveis (ANP), com assistência
técnica local, entrega e instalação de
acordo com a necessidade de cada
escola.
CARGA DE GÁS P45, botijão em boa

Qt.

Valor Unit.
Valor Total R$
R$

70

127,00

8.890,00

300

401,49

120.447,00

conservação, bem fechado e intacto,
dentro das normas da Agência Nacional
de
Petróleo,
Gás
natural
e
bicombustíveis (ANP). A entrega e a
instalação deverá ser feita no local de
acordo com requisição e necessidade
de cada escola.
TOTAL GERAL R$
LOTE II – Secretaria de Educação e Cultura – Pontal – Solic. 422/2021
Item

01

Cód.
Gextec

Cód. TCE

26647-4

833160

Und

LOCAL/DESCRIÇÃO

Qt.

Valor
Unit. R$

Valor Total da
Proposta R$

un

CARGA DE GÁS P45 II, botijão em boa
conservação, bem fechado e intacto,
dentro das normas da agência nacional
de
petróleo,
gás
natural
e
bicombustíveis (anp). A entrega e a
instalação deverá ser feita no local de
acordo com requisição e necessidade
de cada escola.

30

401,49

12.044,70

TOTAL GERAL R$

12.044,70

LOTE III – Secretaria de Educação e Cultura – Ranchão e São Manoel – Solic. 423/2021
Item

Cód. TCE

Cód.
Gextec

Und

01

11881-8

833161

un

02

226647-4

835598

un

LOCAL/DESCRIÇÃO
CARGA DE GÁS P45 III, botijão em boa
conservação, bem fechado e intacto,
dentro das normas da Agência Nacional
de
Petróleo,
Gás
natural
e
bicombustíveis (ANP). A entrega e a
instalação deverá ser feita no local de
acordo com requisição e necessidade
de cada escola.
CARGA DE GÁS P13 III, botijão em boa
conservação, bem fechado e intacto,
dentro das normas da Agência Nacional
de
Petróleo,
Gás
Natural
e
Biocombustíveis (ANP), com assistência
técnica local, entrega e instalação de
acordo com a necessidade de cada
escola.

Qt.

Valor
Unit. R$

Valor Total da
Proposta R$

65

401,49

26.096,85

12

127,00

1.524,00

TOTAL GERAL R$

27.620,85

LOTE IV – Demais Setores – Solic. 424/2021
Item

Cód. TCE

Cód.
Gextec

Und

01

226647-4

17761

un

02

11881-8

9226

un

03

12202-5

822327

un

04

56353-6

193128

un

LOCAL/DESCRIÇÃO
CARGA DE GÁS P13, botijão em boa
conservação, bem fechado e intacto,
dentro das normas da Agência Nacional
de
Petróleo,
Gás
Natural
e
Biocombustíveis (ANP), com assistência
técnica local, entrega e instalação de
acordo com a necessidade de cada
Secretaria.
CARGA DE GÁS P45, botijão em boa
conservação, bem fechado e intacto,
dentro das normas da Agência Nacional
de
Petróleo,
Gás
natural
e
bicombustíveis (ANP). A entrega e a
instalação deverá ser feita no local de
acordo com requisição e necessidade
de cada Secretaria.
VASILHAME - PARA GÁS LIQUEFEITO
P13 com controle de seguranca
testado, aprovado e lacrado para
garantia de peso certo e qualidade,
dentro das normas da Agência Nacional
de
Petróleo,
Gás
natural
e
bicombustíveis (ANP). A entrega e a
instalação deverá ser feita no local de
acordo com requisição e necessidade
de cada Secretaria.
VASILHAME - PARA GÁS LIQUEFEITO
P45 com controle de seguranca
testado, aprovado e lacrado para
garantia de peso certo e qualidade,
dentro das normas da Agência Nacional
de
Petróleo,
Gás
natural
e
bicombustíveis (ANP). A entrega e a
instalação deverá ser feita no local de
acordo com requisição e necessidade
de cada Secretaria.

Qt.

Valor
Unit. R$

Valor Total da
Proposta R$

100

127,00

12.700,00

160

401,49

64.238,40

5

229,70

1.148,50

3

957,50

2.872,50

TOTAL GERAL R$
3.2 Responsáveis pela elaboração das especificações:
Assinatura _______________________
Nome: Carlos Bruno Jaques

80.959,40

Matrícula nº: 9137.1
4 – DOS RECURSOS E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
4.1 Afim de que se possa concretizar a aquisição de bens ou a contratação de serviços é necessária a previsão dos
recursos orçamentários que assegurarão o seu pagamento (arts. 7º e 14 da lei federal n.º 8.666/93). Para tal, o
processo deve ser encaminhado ao departamento de orçamento e finanças, que indicará a dotação orçamentária de
acordo com o escopo em questão.
4.2 O custo estimado total da presente contratação é de R$ 249.961,95 (duzentos e quarenta e nove mil, novecentos
e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos).
4.3 O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo administrativo, elaborado com
base em orçamentos recebidos das empresas: Chamagás CNPJ 02.636.146/0033-30; Estrelão gás CNPJ
05.945.825/0005-26; E.M. Ehrig e Cia Ltda EPP CNPJ 07.131.187/0009-69, .
Preço Público: https://radardeprecos.tce.mt.gov.br/extensions/radarv2/radarv2.html.
4.4 As despesas decorrentes da aquisição correrão à conta de recursos próprios e/ou recursos oriundos de tranferência
e serão empenhadas no elemento de despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo e 4.4.90.52.00.00 - Material
Permanente, na dotação orçamentária específica de cada Secretaria Municipal, não estando a(s) mesma(s)
vinculada(s) a(s) despesa(s), antes da assinatura da ata ou recebimento do empenho, por se tratar de registro de
preços, ou seja, as despesas com a presente licitação correrão a conta de Dotação Orçamentária consignada na
proposta orçamentária do exercício, e que a dotação será informada por ocasião da contratação do bem/serviço.
5 – DA ENTREGA E DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
5.1 LOTE I, II e III;
5.1.1 O fornecimento será efetuado em remessa fracionada de acordo com as requisições emitidas conforme
demanda, com prazo de entrega não superior a 02 dias úteis, contados a partir da emissão da requisição emitida pelo
setor responsável.
5.1.2 Os produtos deverão ser entregues nas unidades escolares – zona urbana e rural. No horário de funcionamento
das escolas e demais Secretarias e Departamentos.
5.2 ENDEREÇO DAS ESCOLAS PARA ENTREGA DE VASILHAMES E CARGAS DE GÁS (GLP).
LOTE I, II e III - Zona Urbana e Rural
Escola

Horário

Endereço

E-mail

01

CMEBI Cecília Meireles

M/V

Rua das Sete Copas, 2083W Bairro Parque do Sol

cmebiceciliameireles@novamutum.mt.gov.b
r

02

CMEBI Carlos Drummond
de Andrade

M/V

Rua das Seringueiras, 1422W Alto da Colina II

cmebicarlosdrummonddeandrade@novamut
um.mt.gov.br

03

CMEBI Profª. Lúcia Faccio
Tasca

M/V

Avenida das Garças, 391N Bairro Jardim

cmebiluciafacciotasca@novamutum.mt.gov.
br

04

CMEBI Tancredo Neves

M/V

Av. dos Uirapurus, 1085N Bairro Jardim

cmebitancredoneves@novamutum.mt.gov.b
r

05

CMEBI Caminhos do Saber

M/V

Avenida das Seriemas, 1381W Alto da Colina II

cmebicaminhosdosaber@novamutum.mt.go
v.br

06

CMEBI Cora Coralina

M/V

Rua dos Jequitibás, nº 2924W,
Loteamento Edelmina
Querobim Marchetti.

cmebicoracoralina@novamutum.mt.gov.br

07

EM 04 de Julho

M/V

Av. dos Pombos, esq.c/ Rua dos
Mamoeiros, Loteamento
Edelmina Querubim Marchetti

em4dejulho@novamutum.mt.gov.br

08

CMEBI Caminhos do Saber

M/V

Av das Siriemas 1381W - Alto da cmebicaminhosdosaber@novamutum.mt.go
Colina II, Nova Mutum - MT
v.br

09

CMEII Mãe Amiga

M/V

Rua da Seringueiras, 1100W Nossa Senhora Aparecida

cmeiimaeamiga@novamutum.mt.gov.br

10

CEII Pequeno Aprendiz

M/V

Rua dos Angicos, 1134W Residêncial Paraiso

ceiipequenoaprendiz@novamutum.mt.gov.b
r

11

CEII Recanto dos Encantos

M/V

Avenida das Gaivotas, Qd C, Lt
153, Condomínio Novo
Horizonte

ceiirecantodosencantos@novamutum.mt.go
v.br

12

CMEII Monteiro Lobato

M/V

Rua dos Buritis, nº 715 N –
Bairro Jardim II

cmeiimonteirolobato@novamutum.mt.gov.b
r

13

CMEII Pequenos
Brilhantes

M/V

14

Escola Especial Sonho e
Esperança - APAE

M/V

Rua das Primaveras - 718N,
Centro

apaenovamutum@hotmail.com apaemt@gmail.com

15

Escola Municipal Rural
Produtiva Ranchão

M/V

Distrito Ranchão

emrprodutivaranchao@novamutum.mt.gov.
br

16

EMEI Sementes do Futuro

M/V

Rua dos Ipês, esquina com a Rua
7, Quadra. 18, Distrito
Ranchão

preranchao@novamutum.mt.gov.br

17

EMC São José

M/V

Comunidade São Manoel

emcsaojose@novamutum.mt.gov.br

18

EMC Jorge Carlos Ferreira

M/V

Comunidade Pontal do Marape

emcjorgecarlosferreira@novamutum.mt.gov.
br

Rua das Bromélias, nº 1.831 W – cmeiipequenosbrilhantes@novamutum.mt.g
Loteamento Jardim Ágata
ov.br

5.3. Para o Lote IV o endereço de entrega deverá constar quando for emitido a NAD (Nota de Autorização de Despesa),
via Email e telefone.
5.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes
neste termo de referência, devendo ser substituídos de forma imediata, a contar da notificação da contratada, às suas
custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
5.5. Os produtos serão recebidos definitivamente após a verificação e comprovação de que o serviço prestado está de
acordo com o solicitado neste termo de referência, em conformidade com o Art.73 da Lei nº 8.666/93 .
5.6. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputarse-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
5.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos
resultantes da incorreta execução do contrato.
6 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6.1. O pagamento será efetuado, no prazo de 30 (trinta) dias (deve estar em consonância com o edital e contrato,
quando houver) da data de apresentação dos documentos de cobrança, desde que a totalidade do objeto contratado
tenha sido executada, atestada e aprovada pelo contratante.
6.2. O pagamento será efetuado na conta-corrente da contratada através de ordem bancária.
6.3. Os bens entregues ou serviços prestados em desacordo com as especificações contratuais não serão atestados
pela fiscalização.
6.4. A contratada deverá emitir uma nota fiscal com os dados constantes da nota de empenho.
7 – DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO
7.1. Nos termos do art. 67 da lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a
entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o
que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
7.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na
ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da lei nº 8.666, de 1993.
7.3. O representante da administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução
do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o
que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis.
7.4. A execução do serviço/entrega/fiscalização do material será acompanhada, recebida e fiscalizada, pelos servidores
abaixo especificado:
Angelina de Oliveira Curbani 435; Angela Maria de Almeida, 6768; Jeova Oliveira dos Santos, 9135; Luciane Mayer
5177; Ana Cristina Horst 5257; Helen Dayane Lourenço da Silva, 9583; Jardel Lazarotto 8825; Marcelo Rodrigo Bragatti

5246.1; Amanda Favaretto Caires Caneppele 8734.3; Rui Carlos Kich 7491.1; Plínio Macedo Rodrigues 438; Erick
Cristian da Silva Matrícula 5250.
Unidades Escolares: Merendeiras responsáveis pelo recebimento, conferência e guarda dos gêneros alimentícios
conforme portaria interna publicada pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
8 – DAS ATRIBUIÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
8.1 A contratante obriga-se a:
a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste termo de referência (ou no edital e seus anexos);
b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos/serviços prestados provisoriamente
com as especificações constantes deste termo de referência/edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento
definitivo;
c)Comunicar à contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
fornecido/serviço prestado, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, através de comissão/servidor especialmente
designado;
e) Efetuar o pagamento à contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto/prestação do serviço, no
prazo e forma estabelecidos neste termo de referência.
f) Fornecer à contratada a relação de servidores e unidades autorizadas a acompanhar e fiscalizar a execução do
contrato e atestar os relatórios de visita, quando necessário.
g) A administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros, ainda que
vinculados à execução do objeto do fornecimento/serviço, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorrência de ato da contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
8.2. A contratada obriga-se a:
8.2.1. A contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência/Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do
objeto e, ainda:
.
Efetuar a entrega do objeto/ realizar a prestação dos serviços em perfeitas condições, conforme
especificações, prazo e local constantes no termo de referência/edital, e seus anexos, acompanhado da respectiva
nota fiscal, sem qualquer ônus adicional para a contratante;
.
Entregar, quando for o caso, o manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de
assistência técnica autorizada;
.
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27 do
código de defesa do consumidor (lei nº 8.078, de 1990);
.
Substituir, reparar ou repor o objeto ou parte dele considerada defeituoso, ou rejeitado pelo gestor desta
contratação e/ou que venha a apresentar defeitos graves de fabricação ou ainda que tenha sido danificado pela
contratada ou preposto seu;

.
Comunicar à contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
.
Ressarcir a administração do equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção do
fornecimento do objeto contratual, exceto quando isso ocorrer por exigência da contratante ou ainda por caso fortuito
ou força maior, circunstâncias devidamente comunicadas à contratante no prazo de 48 (quarenta e oito horas), após a
sua ocorrência;
.
Efetuar os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto
do contrato por sua conta, na forma do art. 75 da lei 8666/93 com as alterações da lei 8883/94.
.
Responsabilizar-se pelos salários, encargo social, previdenciários, securitários, taxas, impostos e quaisquer
outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário à execução do objeto contratado;
.
Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier a causar à contratante ou a terceiros,
tendo como agente a contratada, na pessoa de prepostos ou estranhos;
.
Observar para que o transporte, seja ele de que tipo for, as normas adequadas relativas à embalagens,
volumes, etc.;
.
Observar rigorosamente todas as especificações técnicas, gerais, descritas neste termo de referência;
.
Responsabilizar-se por todas as providências, cautelas e obrigações estabelecidas na legislação específica de
acidente de trabalho, quando, em ocorrências da espécie, forem vítimas seus empregados ou prepostos no
desempenho dos serviços ou em conexão com estes, ainda que verificado o acidente em dependências da contratante;
.
Responsabilizar-se por quaisquer multas ou despesas de qualquer natureza impostas à contratante em
decorrência de descumprimento de qualquer cláusula ou condição deste contrato, dispositivo legal ou regulamento,
por sua parte;
.
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
.
Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
9 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1.Comete infração administrativa nos termos da lei nº 8.666, de 1993, da lei nº 10.520, de 2002, e da lei 12.846, de
2013, a contratada que:
a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
c) Fraudar na execução do contrato;
d) Comportar-se de modo inidôneo;
e) Cometer fraude fiscal;
f) Não mantiver a proposta;
g) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar contrato administrativo;
h) Obtiver vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos
celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos
respectivos instrumentos contratuais;

i) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública.
9.2. A contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às sanções previstas lei nº 8.666, de 1993, da lei nº 10.520, de 2002, e da lei 12.846,
de 2013, observado o decreto nº 4.054, de 19 de setembro de 2008.
9.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, iii e iv da lei nº 8.666, de 1993, a contratada que:
a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;
b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a administração em virtude de atos ilícitos praticados.
9.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa à contratada, observando-se o procedimento previsto na lei nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a lei nº 6.161, de 2000.
9.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o
caráter educativo da pena, bem como o dano causado à administração, observado o princípio da proporcionalidade.
10 – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO
10.1 O prazo de vigência da presente contratação é de 6 (seis) meses.
11 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
11.1. Eventuais pedidos de informações/esclarecimentos deverão ser encaminhados a prefeitura municipal de nova
mutum, departamento de licitação, por escrito, no endereço: Avenida Mutum nº 1250 N, Jardim das Orquídeas, CEP
78450-000, Nova Mutum/MT ou pelo telefone (65) 3308-5400.

Carlos Bruno Jaques
Responsável pelo Termo

Elena Maria Maass Lima
Secretária Municipal de Educação e Cultura

ANEXO II
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° ___/____
PREGÃO PRESENCIAL: Nº 034/2021 – REGISTRO DE PREÇOS
VALIDADE: 06 (seis) meses contados a partir da data de assinatura da presente ata.
Aos dias do mês de de , na sede do Município de NOVA MUTUM, pessoa jurídica de direito público, com sede à
Avenida Mutum, 1.250 N, Centro, em Nova Mutum – Estado de Mato Grosso , inscrita no CNPJ sob o número
24.772.162/0001-06, neste ato representada pelo Ordenador de Despesa, Sr. ILDO ADEMIR FACCIO, brasileiro,
casado, inscrito no CPF sob o n º 468.475.531-20 e portador do RG sob o nº 767.942-4 SSP/MT, residente e domiciliado
à Av. Beija Flor, nº 732N, Centro, neste Município, RESOLVE registrar os preços da empresa __________, situada
na_______________ inscrita no CNPJ – ____________, e inscrição estadual n º____________, neste ato representada
_________________, inscrito no CPF sob n º ________________ e RG – ______________, residente e domiciliado na
__________, n º _____, ____________, de acordo com a classificação por elas alcançadas por item, atendendo as
condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as
partes às normas constantes da Lei Federal n. 8.666/93 e suas respectivas alterações e pelo disposto nas cláusulas
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1.A presente ata tem por objeto o registro de preços para futura e eventual aquisição de cargas de gás de cozinha e
botijões ( vasilhames ), conforme condições e especificações descritas abaixo:
LOTE I – Secretaria de Educação e Cultura – Zona urbana – Solic. 421/2021
Cód.
Valor
Item Cód. TCE
Und
LOCAL/DESCRIÇÃO
Qt.
Valor Total R$
Gextec
Unit. R$
CARGA DE GÁS P13, botijão em boa
conservação, bem fechado e intacto,
dentro das normas da Agência
Nacional de Petróleo, Gás Natural e
01 226647-4 17761
un
70
Biocombustíveis (ANP), com assistência
técnica local, entrega e instalação de
acordo com a necessidade de cada
escola.
02
11881-8
9226
un CARGA DE GÁS P45, botijão em boa 300
conservação, bem fechado e intacto,
dentro das normas da Agência
Nacional de Petróleo, Gás natural e
bicombustíveis (ANP). A entrega e a
instalação deverá ser feita no local de
acordo com requisição e necessidade

de cada escola.
TOTAL GERAL R$

Item

Cód. TCE

01

26647-4

LOTE II – Secretaria de Educação e Cultura – Pontal – Solic. 422/2021
Cód.
Valor
Valor Total da
Und
LOCAL/DESCRIÇÃO
Qt.
Gextec
Unit. R$
Proposta R$
CARGA DE GÁS P45 II, botijão em boa
conservação, bem fechado e intacto,
dentro das normas da agência nacional
de
petróleo,
gás
natural
e
833160 un
30
bicombustíveis (anp). A entrega e a
instalação deverá ser feita no local de
acordo com requisição e necessidade
de cada escola.
TOTAL GERAL R$

LOTE III – Secretaria de Educação e Cultura – Ranchão e São Manoel – Solic. 423/2021
Cód.
Valor
Valor Total da
Item Cód. TCE
Und
LOCAL/DESCRIÇÃO
Qt.
Gextec
Unit. R$
Proposta R$
CARGA DE GÁS P45 III, botijão em boa
conservação, bem fechado e intacto,
dentro das normas da Agência Nacional
de
Petróleo,
Gás
natural
e
01
11881-8 833161 un
65
bicombustíveis (ANP). A entrega e a
instalação deverá ser feita no local de
acordo com requisição e necessidade
de cada escola.
CARGA DE GÁS P13 III, botijão em boa
conservação, bem fechado e intacto,
dentro das normas da Agência Nacional
de
Petróleo,
Gás
Natural
e
02 226647-4 835598 un
12
Biocombustíveis (ANP), com assistência
técnica local, entrega e instalação de
acordo com a necessidade de cada
escola.
TOTAL GERAL R$
LOTE IV – Demais Setores – Solic. 424/2021
Item

01

Cód. TCE

226647-4

Cód.
Gextec
17761

Und

LOCAL/DESCRIÇÃO

Qt.

un

CARGA DE GÁS P13, botijão em boa
conservação, bem fechado e intacto,
dentro das normas da Agência Nacional
de
Petróleo,
Gás
Natural
e

100

Valor Unit. Valor Total da
R$
Proposta R$

02

11881-8

9226

un

03

12202-5

822327

un

04

56353-6

193128

un

Biocombustíveis (ANP), com assistência
técnica local, entrega e instalação de
acordo com a necessidade de cada
Secretaria.
CARGA DE GÁS P45, botijão em boa
conservação, bem fechado e intacto,
dentro das normas da Agência Nacional
de
Petróleo,
Gás
natural
e
bicombustíveis (ANP). A entrega e a
instalação deverá ser feita no local de
acordo com requisição e necessidade de
cada Secretaria.
VASILHAME - PARA GÁS LIQUEFEITO
P13 com controle de seguranca testado,
aprovado e lacrado para garantia de
peso certo e qualidade, dentro das
normas da Agência Nacional de
Petróleo, Gás natural e bicombustíveis
(ANP). A entrega e a instalação deverá
ser feita no local de acordo com
requisição e necessidade de cada
Secretaria.
VASILHAME - PARA GÁS LIQUEFEITO
P45 com controle de seguranca testado,
aprovado e lacrado para garantia de
peso certo e qualidade, dentro das
normas da Agência Nacional de
Petróleo, Gás natural e bicombustíveis
(ANP). A entrega e a instalação deverá
ser feita no local de acordo com
requisição e necessidade de cada
Secretaria.

160

5

3

TOTAL GERAL R$
CLÁUSULA SEGUNDA – DO FORNECIMENTO
2.1. Os produtos deverão ser entregues na sede do município, nos endereços constantes nos pedidos, nas quantidades
solicitadas de acordo com as condições técnicas exigidas para o transporte da origem ao destino.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO E FORMA DE FORNECIMENTO
3.1. Os produtos serão recebidos pela Secretaria e, deverá, obrigatoriamente, no ato de entrega, estar nas condições
exigidas no edital, Termo de Referência e no instrumento contratual, e na legislação que regulamenta a matéria.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS
4.1. Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os constantes da
planilha de preços anexa, obedecida a classificação no Pregão Presencial citado no preâmbulo desta, especificadas
detalhadamente, na ata de julgamento de preços, atualizado por Despacho homologatório pelo Ordenador de
Despesa.
4.2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições
constantes do Edital do Pregão, citado no preâmbulo desta, que a precedeu, na íntegra, o presente instrumento de
compromisso.
4.3. O preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no Pregão citado no preâmbulo desta,,
pela empresa constante da presente Ata de Registro de Preços e homologada através do despacho referido no item
anterior.
CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. Os pagamentos serão efetuados pela Prefeitura Municipal, em até 30 (trinta) dias após a emissão da fatura,
através da conta corrente da empresa.
CLÁUSULA SEXTA - DA ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
6.1. A Comissão Permanente de Licitação poderá, a qualquer tempo, rever os preços registrados, reduzindo-os de
conformidade com pesquisa de mercado, para os fins previstos no inciso V do Art. 15 da Lei Federal n. 8666/93 com as
alterações ou quando as alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados.
6.2. O pedido deverá ser devidamente justificado e instruído com documentos e planilhas analíticas, que comprovem a
sua procedência, tais: como listas de preços, notas fiscais de aquisição, matérias primas ou de outros documentos
julgados necessários – que embasaram a oferta de preços por ocasião da classificação e as apuradas no momento do
pedido.
6.3. As despesas decorrentes da aquisição, correrão à de recursos próprios e/ou recursos oriundo de transferência e
serão empenhadas nos seguintes elementos de despesas: 33.90.30.0000.0 - Material de Consumo e 44.90.52.0000.0 Material Permanente, nas dotações orçamentárias específicas das Secretarias Municipais demandantes, não estando
a(s) mesma(s) vinculada(s) a(s) despesa(s), antes da assinatura da ata ou recebimento do empenho, por se tratar de
Registro de Preços, ou seja, as despesas com a presente licitação serão informadas por ocasião da contratação.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO LOCAL DO FORNECIMENTO E DO PRAZO
7.1. A empresa deverá fornecer os produtos de forma fracionada de acordo com conforme Termo de Referência,
instalado quando solicitado – se
for o caso, em local a ser determinado pela Secretaria responsável, previamente acordado.
7.2. Prazo de entrega:

7.2.1 O fornecimento será efetuado em remessa fracionada de acordo com as requisições emitidas conforme
demanda, com prazo de entrega não superior a 03 dias úteis, contados a partir da emissão da requisição emitida pelo
setor responsável.
7.2.2 Os produtos deverão ser entregues nas unidades escolares – zona urbana e rural. No horário de funcionamento
das escolas e demais Secretarias e Departamentos.
7.2.3. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento, só iniciando e vencendo
os prazos em dia de expediente da Administração Pública em geral. Quando ocorrer o vencimento em dia não útil
considerar-se-á o primeiro dia útil subsequente.
7.2.4. O não cumprimento do prazo supracitado sujeitará a empresa prestadora às penalidades cabíveis.
CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
8.1. A Ata de Registro de Preços firmada entre o Município de Nova Mutum e as empresas referidas no preâmbulo
deste instrumento, terá validade de no máximo 06 (seis) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES
9.1. Em razão de irregularidades no cumprimento das obrigações, a Prefeitura Municipal de Nova Mutum, poderá
aplicar as seguintes sanções administrativas:
a) - ADVERTÊNCIA – sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para os quais tenha
concorrido;
b) - MULTA POR ATRASO – a empresa contratada ficará sujeita a multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor
total da contratação, até o máximo de 50% (cinquenta por cento) pelo atraso injustificado na execução de
qualquer obrigação contratual ou legal, podendo esse valor ser abatido no pagamento a que fizer jus a
contratada, ou ainda, recolhido no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, após comunicação formal. Não
havendo o recolhimento no prazo estabelecido o valor da multa será cobrado judicialmente;
c) - MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL (COMPENSATÓRIA) – Multa compensatória, arbitrada em
valor compatível e proporcional aos possíveis danos causados a administração
d) - SUSPENSÃO – suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
e) - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE - para licitar ou contratar com a Administração Pública.
9.2. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços, para imposição da
penalidade pertinentes o prazo de entrega que consta no Termo de Referência, anexo I deste Edital.
9.3. A sanção prevista na alínea “b”, do subitem 9.1, poderá ser imposta cumulativamente com as demais.

9.4. A Administração, para imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas
pela contratada, sendo-lhe assegurada a ampla defesa e o contraditório.
CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, no todo ou em parte, de pleno direito:
10.1.1. Pela Prefeitura Municipal de Nova Mutum, em despacho fundamentado do seu Gestor.
10.1.2. Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços.
10.1.3. Se o fornecedor não retirar a requisição no prazo estabelecido e a unidade requisitante não aceitar sua
justificativa.
10.1.4. O fornecedor der causa a rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços decorrente de presente Ata de
Registro de Preço.
10.1.5. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contato decorrente desta Ata de Registro de
Preços.
10.1.6. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado.
10.1.7. Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Prefeitura Municipal.
10.1.8 No caso de endereço incerto, inacessível ou ignorado
10.2. Pela empresa, quando mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir às exigências
preestabelecidas na presente Ata de Registro de Preços. No caso, a solicitação para cancelamento de preços
registrados deverá ser formulada com a antecedência 30 (trinta) dias, facultada a Prefeitura Municipal à aplicação das
penalidades previstas na cláusula XI.
10.3. A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos no item 10.1.1 será feita
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao expediente
administrativo que tiver dado origem ao registro de preços.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO TERMO CONTRATUAL
11.1. A recusa da adjudicatória em assinar a Ata de Registro de Preços, o Termo Contratual e retirar a requisição de
fornecimento equivalente, caracteriza descumprimento de obrigações, passíveis das sanções previstas no art. 81 e
seguintes da Lei Federal n. 8.666/93 com as alterações. Neste caso, a critério da Prefeitura Municipal, poderá ser
celebrado contrato com o ofertante do menor preço, subsequente, se houverem outros detentores na presente ata,
ou promover nova licitação.

11.2. O edital do Pregão Presencial citado no preâmbulo desta, integra a presente ata, independentemente de
transcrição, para que sejam dirimidas quaisquer dúvidas e ou interpretações.
113. O instrumento contratual poderá ser alterado com fundamento nas disposições previstas no art. 65 da Lei
8.666/93 e com alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1. Esta Ata de Registro de Preços é regida pela Lei federa n. 8.666/93 em sua atual redação, no que for incompatível
com a legislação Federal, e, subsidiariamente pelos princípios gerais de direito.
12.2. A Contratada ficará obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata de Registro de
Preços, ainda que a expiração do prazo de entrega previsto no cronograma ocorra após seu vencimento.
12.3. Manter, durante a duração da Ata de Registro de Preços, todas as condições de idoneidade exigidas nesta
licitação; mais especificamente nas condições exigidas para os documentos de habilitações relativas à regularidade
fiscal, de modo que as certidões devem estar válidas ou mesmo renovadas, durante o período de contratação.
12.4. As partes elegem o foro da Comarca de Nova Mutum, como domicílio legal, para qualquer procedimento
recorrente do cumprimento da Ata de Registro de Preços ou de instrumento equivalente.
E por estarem assim justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e
forma.
Nova Mutum- MT, _____de________________ de 2021.
Contratante:
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
CNPJ: 24.772.162/0001-06
ILDO ADEMIR FACCIO
CPF: 468.475.531-20

Contratada:
EMPRESA
CNPJ:
CPF:

( MINUTA )
CONTRATO N º
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE FAZEM ENTRE SI DE
UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM E
DO OUTRO A EMPRESA_____________________
O Município de NOVA MUTUM, pessoa jurídica de direito público, com sede à Avenida Mutum, 1.250 N, Jardim das
Orquídeas, em Nova Mutum – Estado de Mato Grosso , inscrita no CNPJ sob o número 24.772.162/0001-06, neste ato
representada pelo Ordenador de Despesa e Secretário de Municipal de Administração Sr. ILDO ADEMIR FACCIO,
brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n º 468.475.531-20 e portador do RG sob o nº 767.942-4 SSP/MT, residente e
domiciliado à Av. Beija Flor, nº 732N, Centro, neste Município, Nova Mutum – MT, adiante denominada simplesmente
de CONTRATANTE e________________________, situada na______________________ inscrita no CNPJ –
______________________, e inscrição estadual n º_________________________, neste ato representada
_______________________________________________________,
inscrito
no
CPF
sob
n
º
_______________________ e RG – __________________, residente e domiciliado na ______________________, n º
_____, __________________, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o presente
instrumento de contrato de fornecimento que será regido pela Lei Federal n. 8.666/93, e suas alterações e pelo
disposto nas cláusulas seguintes:
1– CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1– O objeto do presente contrato é o o registro de preços para futura e eventual aquisição de cargas de gás de
cozinha e botijões ( vasilhames ), conforme anexo I do edital de PREGÃO PRESENCIAL N º 034/2021.
LOTE I – Secretaria de Educação e Cultura – Zona urbana – Solic. 421/2021
Cód.
Valor
Item Cód. TCE
Und
LOCAL/DESCRIÇÃO
Qt.
Valor Total R$
Gextec
Unit. R$
CARGA DE GÁS P13, botijão em boa
conservação, bem fechado e intacto,
dentro das normas da Agência
Nacional de Petróleo, Gás Natural e
01 226647-4 17761
un
70
Biocombustíveis (ANP), com assistência
técnica local, entrega e instalação de
acordo com a necessidade de cada
escola.
CARGA DE GÁS P45, botijão em boa
conservação, bem fechado e intacto,
dentro das normas da Agência
Nacional de Petróleo, Gás natural e
02
11881-8
9226
un
300
bicombustíveis (ANP). A entrega e a
instalação deverá ser feita no local de
acordo com requisição e necessidade
de cada escola.

TOTAL GERAL R$

Item

Cód. TCE

01

26647-4

LOTE II – Secretaria de Educação e Cultura – Pontal – Solic. 422/2021
Cód.
Valor
Valor Total da
Und
LOCAL/DESCRIÇÃO
Qt.
Gextec
Unit. R$
Proposta R$
CARGA DE GÁS P45 II, botijão em boa
conservação, bem fechado e intacto,
dentro das normas da agência nacional
de
petróleo,
gás
natural
e
833160 un
30
bicombustíveis (anp). A entrega e a
instalação deverá ser feita no local de
acordo com requisição e necessidade
de cada escola.
TOTAL GERAL R$

LOTE III – Secretaria de Educação e Cultura – Ranchão e São Manoel – Solic. 423/2021
Cód.
Valor
Valor Total da
Item Cód. TCE
Und
LOCAL/DESCRIÇÃO
Qt.
Gextec
Unit. R$
Proposta R$
CARGA DE GÁS P45 III, botijão em boa
conservação, bem fechado e intacto,
dentro das normas da Agência Nacional
de
Petróleo,
Gás
natural
e
01
11881-8 833161 un
65
bicombustíveis (ANP). A entrega e a
instalação deverá ser feita no local de
acordo com requisição e necessidade
de cada escola.
CARGA DE GÁS P13 III, botijão em boa
conservação, bem fechado e intacto,
dentro das normas da Agência Nacional
de
Petróleo,
Gás
Natural
e
02 226647-4 835598 un
12
Biocombustíveis (ANP), com assistência
técnica local, entrega e instalação de
acordo com a necessidade de cada
escola.
TOTAL GERAL R$
LOTE IV – Demais Setores – Solic. 424/2021
Item

01

Cód. TCE

226647-4

Cód.
Gextec

17761

Und

LOCAL/DESCRIÇÃO

Qt.

un

CARGA DE GÁS P13, botijão em boa
conservação, bem fechado e intacto,
dentro das normas da Agência Nacional
de
Petróleo,
Gás
Natural
e
Biocombustíveis (ANP), com assistência

100

Valor Unit. Valor Total da
R$
Proposta R$

02

11881-8

9226

un

03

12202-5

822327

un

04

56353-6

193128

un

técnica local, entrega e instalação de
acordo com a necessidade de cada
Secretaria.
CARGA DE GÁS P45, botijão em boa
conservação, bem fechado e intacto,
dentro das normas da Agência Nacional
de
Petróleo,
Gás
natural
e
bicombustíveis (ANP). A entrega e a
instalação deverá ser feita no local de
acordo com requisição e necessidade de
cada Secretaria.
VASILHAME - PARA GÁS LIQUEFEITO
P13 com controle de seguranca testado,
aprovado e lacrado para garantia de
peso certo e qualidade, dentro das
normas da Agência Nacional de
Petróleo, Gás natural e bicombustíveis
(ANP). A entrega e a instalação deverá
ser feita no local de acordo com
requisição e necessidade de cada
Secretaria.
VASILHAME - PARA GÁS LIQUEFEITO
P45 com controle de seguranca testado,
aprovado e lacrado para garantia de
peso certo e qualidade, dentro das
normas da Agência Nacional de
Petróleo, Gás natural e bicombustíveis
(ANP). A entrega e a instalação deverá
ser feita no local de acordo com
requisição e necessidade de cada
Secretaria.

160

5

3

TOTAL GERAL R$
2– CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE FORNECIMENTO
2.1 - A adjudicatária fará entrega dos produtos de formafracionada de acordo com as requisições emitidas conforme
demanda, com prazo de entrega não superior a 03 dias úteis, contados a partir da emissão da requisição emitida pelo
setor responsável, nas quantidades solicitadas de acordo com as condições técnicas exigidas para o transporte da
origem ao destino.
2.2 - Os produtos deverão ser entregues nas unidades escolares – zona urbana e rural. No horário de funcionamento
das escolas e demais Secretarias e Departamentos.
2.3 – A CONTRATANTE
abastecimento.

não se responsabiliza por fornecimento feito sem a apresentação da requisição de

3– CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO
3.1– O presente contrato terá vigência durante o período de 06 ( seis ) meses a partir da assinatura, podendo ser
prorrogado mediante termo aditivo conforme Art. 057 da Lei Federal n. 8.666/93.
3.2 - O fornecimento será efetuado fracionado, com abastecimento imediato, diretamente no posto, mediante
requisição.
4– CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE DOS PREÇOS
4.1– O valor do contrato corresponde à importância de R$ ...............
4.2 – O pagamento será realizado até 30 (trinta) dias depois de protocolada a NF/Fatura acompanhada das requisições
no Departamento Financeiro da Prefeitura Municipal.
4.3 - Os valores acima poderão eventualmente sofrer revisão (aumento ou decréscimos) nas seguintes hipóteses:
a) Para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevir fatos
supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis; porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da
execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, fato do príncipe e fato da administração, nos
termos do art. 65, II, “d” e § 5º, da Lei Federal n. 8.666/93;
b) Para menos, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor do mercado, ou, ainda, quando ocorrer o
fato do príncipe previsto no art. 65, § 5º, da Lei Federal n. 8.666/93;
4.4. - A revisão de preços será feita com fundamento em planilhas de composição de custos e/ou preço de mercado.
4.5. - Nos preços supracitados estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado (tributos, seguros, encargos sociais, etc).
5– CLÁUSULA QUINTA – DA LICITAÇÃO
5.1- Deu origem a esse contrato a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL citado no preâmbulo deste, a qual as
partes encontram – se vinculadas ao seu edital e à proposta da adjudicatária.
.

CLÁUSULA SEXTA - DA SUJEIÇÃO DAS PARTES

6.1. As partes declaram-se sujeitas às determinações Lei do Pregão n. 10.520, de 17 de julho de 2.002, e
subsidiariamente, pela Lei Federal n. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, Decreto Municipal n. 059/2014, aos
preceitos de Direito Público, às cláusulas deste Contrato e, supletivamente, aos princípios da Teoria Geral dos
Contratos e nas disposições do Direito Privado.
7-CLÁUSULA SÉTIMA – DA HIPÓTESE RESCISÃO
7.1. São motivos ensejadores da rescisão contratual, sem prejuízo dos demais motivos previstos em lei e neste
instrumento:

7.1.1. O descumprimento de cláusulas contratuais ou das especificações que norteiam a execução do objeto do contra to;
7.1.2. O desatendimento às determinações necessárias a execução contratual;
7.1.3. A prática reiterada, de atos considerados como faltosos, os quais devem ser devidamente anotados, nos termos
do §1º do Art. 76 da Lei Federal n. 8.666/1993;
7.1.4. A dissolução da sociedade, a modificação da modalidade ou da estrutura da empresa desde que isso venha a inviabilizar a execução contratual;
7.1.5. Razões de interesse público, devidamente justificados;
7.1.6. A subcontratação parcial ou total, cessão ou transferência da execução do objeto do contrato.
7.1.7. A rescisão poderá ocorrer também por ato unilateral, nos casos elencados no Art. 78, inciso I a XII e XVII, da Lei
Federal n. 8.666/1993;
7.1.8. As partes poderão, observada a conveniência segundo os objetivos da administração promover a rescisão amigá vel do contrato, através do próprio termo de distrato;
7.1.9. Fica acordado entre as partes que se a rescisão contratual ocorrer por interesse da CONTRATANTE, fica esta obri gada a comunicar por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
8-CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES
8.1. Em razão de irregularidades no cumprimento das obrigações, a Prefeitura Municipal de Nova Mutum, poderá
aplicar as seguintes sanções administrativas:
a) ADVERTÊNCIA – sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para os quais tenha concorrido;
b) MULTA POR ATRASO – a empresa contratada ficará sujeita a multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor total
da contratação, até o máximo de 50% (cinquenta por cento) pelo atraso injustificado na execução de qualquer
obrigação contratual ou legal, podendo esse valor ser abatido no pagamento a que fizer jus a contratada, ou
ainda, recolhido no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, após comunicação formal. Não havendo o
recolhimento no prazo estabelecido o valor da multa será cobrado judicialmente;
c) MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL (COMPENSATÓRIA) – Multa compensatória, arbitrada em valor
compatível e proporcional aos possíveis danos causados a administração
d) SUSPENSÃO – suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração
Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
e) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE - para licitar ou contratar com a Administração Pública.
f) RESCISÃO CONTRATUAL - em caso de descumprimento por mais de 05 (cinco) dias, sem prejuízo ao
enquadramento do respectivo licitante às demais penalidades.
8.2. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, para imposição da penalidade
pertinente, o atraso superior ao estabelecido no Termo de Referência, Anexo I deste Edital para o do fornecimento.

8.3. As sanções previstas nas alíneas “b” e “e”, do subitem 8.1, poderá ser imposta cumulativamente com as demais.
8.4. A Administração, para imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas
pela contratada, sendo-lhe assegurada a ampla defesa e o contraditório.
9.0 – CLÁUSULA NONA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
9.1 – As despesas decorrentes da aquisição, correrão à de recursos próprios e/ou recursos oriundo de transferência e
serão empenhadas nos seguintes elementos de despesas: 33.90.30.0000.0 - Material de Consumo e 44.90.52.0000.0 Material Permanente, nas dotações orçamentárias específicas das Secretarias Municipais demandantes, não estando
a(s) mesma(s) vinculada(s) a(s) despesa(s), antes da assinatura da ata ou recebimento do empenho, por se tratar de
Registro de Preços, ou seja, as despesas com a presente licitação serão informadas por ocasião da contratação do
objeto da licitação.
10.0 - CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
10.1 - DA CONTRATADA
10.1.1 – Fornecer os produtos ora contratado de acordo com a solicitação do CONTRATANTE e proposta apresentada;
10.1.2 - Emitir as notas ficais de acordo com as Ordens de fornecimento fornecidas pela Contratante, devendo estas
serem individuais para cada Ordem ou Requisição, mas sempre sob orientação do Departamento de Compras da Con tratante para efeito contábil das despesas do Município em relação a classificação orçamentária;
10.1.3 - Zelar pela qualidade dos produtos entregue;
10.1.4 - Fornecer os produtos mediante Ordem de Fornecimento, Requisição ou outro documento equivalente, e quando solicitado a entrega pela Secretaria, deverá providencia a entrega até 03 (três ) dias úteis, após cada solicitação;
10.1.5 - Responsabilizar-se pelos eventuais danos e prejuízos que a qualquer título vier a causar ao CONTRATANTE,
principalmente em decorrência da má qualidade dos combustíveis entregues;
10.1.6 - Manter em dia as obrigações concernentes à seguridade social e contribuição ao FGTS, durante toda a vigência
deste contrato;
10.1.7 - Assumir inteira responsabilidade por todas as despesas diretas, indiretas e civis com o fornecimento dos
produtos.
10.1.8 - Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus empregados venham a causar
ao patrimônio da Licitadora ou a terceiros, quando da entrega do objeto deste Edital.
10.1.9 - Manter durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições
de habilitação e quantificação exigidas na licitação, originaria do contrato, mais especificamente nas condições exigidas

para os documentos de habilitação relativos à regularidade fiscal, de modo que as certidões devem estar válidas ou
mesmo renovadas, durante o período de contratação.
10.1.10 - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social, tributária e
trabalhista de seus empregados, bem como por todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, e
ainda por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar à terceiros, em virtude da execução dos serviços a
seu cargo, respondendo por si e por seus sucessores.
10.1.11 - Comunicar à Prefeitura Municipal, por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer alterações
ou acontecimentos por motivo superveniente, que impeçam, mesmo temporariamente, a Contratada de cumprir seus
deveres e responsabilidades relativas ao fornecimento, total ou parcialmente.
10.1.12 – Manter a regularidade fiscal e a regularidade com a seguridade social durante toda a vigência do contrato em
atendimento ao inciso XIII, art. 55 da Lei Federal 8.666/93.
10.2 - DO CONTRATANTE
10.2.1 - Efetuar o pagamento na data aprazada no Contrato.
10.2.2 - Fiscalizar a entrega dos produtos.
10.2.3 - A fiscalização exercida pelas Secretarias Municipais, que terão em especial, poderes para suspender o
fornecimento dos produtos que estejam em desacordo com a discriminação do objeto contratado.
11.0 – CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO
11.1 – O foro da Comarca de Nova Mutum – MT, é o competente para dirimir eventuais pendências acerca deste
contrato, na forma da Lei nacional de licitações, art.55, parágrafo segundo.
12.0 – CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1 – Fazem parte integrante deste contrato independente de transcrição: o edital do PREGÃO PRESENCIAL citado no
preâmbulo deste e a proposta do CONTRATADO.
12.2 – Este contrato sujeita – se ainda às Leis municipais inerentes ao assunto.
E por estarem assim justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 03 ( três ) vias de igual teor e
forma.
Nova Mutum - MT, _____de________________ de 2021.
Contratante:

Contratada:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
CNPJ: 24.772.162/0001-06
ILDO ADEMIR FACCIO
CPF: 468.475.531-20

EMPRESA
CNPJ:
CPF:

ANEXO III

PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2021 – REGISTRO DE PREÇOS

(MODELO DE PROCURAÇÃO)
OUTORGANTE: (nome, endereço, razão social da empresa com demais informações cabíveis de natureza legal).
OUTORGADO: (nome e qualificação)
OBJETO: Representar a outorgante perante a Prefeitura Municipal de Nova Mutum – MT, no Pregão Presencial nº
034/2021.
PODERES: Retirar editais, apresentar documentação e proposta, participar de sessões públicas de habilitação e
julgamento da documentação e das propostas de preços, assinar as respectivas atas, Ata de Registro de Preços
(instrumento de compromisso), registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, renunciar o direito de
recursos, bem como assinar contratos e quaisquer documentos, indispensáveis ao fiel cumprimento do presente
mandato.
Localidade,.............de......................................de 2021

....................................................................................
(assinatura, nome e CPF do outorgante)

•

A firma do mandante deve ser reconhecida.

ANEXO IV

PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2021 – REGISTRO DE PREÇOS

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

___________________,
CNPJ
n°
__________________
(nome
da
empresa)
sediada
______________________________________ (endereço completo). Declara, sob as penas da Lei, que está em
situação REGULAR perante a Fazenda Municipal, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço –
FGTS, bem como, atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica para os fins previstos no Pregão
Presencial n° 034/2021 da Prefeitura Municipal de Nova Mutum.

____________, ______ de _____________ de 2021.

___________________________________
(assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO V

PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2021 – REGISTRO DE PREÇOS

(DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE
FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO)

DECLARAÇÃO

O signatário da presente, em nome da proponente ____________________, declara, expressamente, que se sujeita às
condições estabelecidas no edital de Pregão Presencial № 034/2021 em consideração e dos respectivos anexos e
documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação
apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de
fornecimento dos produtos.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que
comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Art. 32, parágrafo 2º, e Art. 97 de Lei Federal n. 8.666 de
21 de junho de 1993, e suas alterações.

_________________, ____ de ___________ de 2021.

___________________________________________________________
(assinatura, nome e cargo do declarante, representante legal da Licitante).

ANEXO VI
PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2021
DECLARAÇÃO

_____________________________, CNPJ n° ___________ (nome da empresa) _____ sediada ______________
(endereço completo) _____________. Por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr (a). _____________,
portador da Carteira de Identidade nº __________ e do CPF nº ______________, DECLARA, para fins do disposto no
inciso V do Art. 27 da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Federal n. 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. (....)
____________, ______ de _____________ de 2021.

__________________________________
(Assinatura do representante legal da empresa)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

ANEXO VII
PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2021 – REGISTRO DE PREÇO
MODELO DE PROPOSTA

A empresa _________________, CNPJ nº ___________________, estabelecida na _________________________, vem
apresentar proposta de preços para os fins de participação do Pregão nº 034/2021 , que tem por objeto o registro de
preços para futura e eventual aquisição de cargas de gás de cozinha e botijões ( vasilhames ), conforme condições e
especificações descritas a seguir:

Item

Cód. TCE

01

226647-4

02

11881-8

Item

Cód. TCE

01

26647-4

LOTE I – Secretaria de Educação e Cultura – Zona urbana – Solic. 421/2021
Cód.
Valor
Und
LOCAL/DESCRIÇÃO
Qt.
Valor Total R$
Gextec
Unit. R$
CARGA DE GÁS P13, botijão em boa
conservação, bem fechado e intacto,
dentro das normas da Agência
Nacional de Petróleo, Gás Natural e
17761
un
70
Biocombustíveis (ANP), com assistência
técnica local, entrega e instalação de
acordo com a necessidade de cada
escola.
CARGA DE GÁS P45, botijão em boa
conservação, bem fechado e intacto,
dentro das normas da Agência
Nacional de Petróleo, Gás natural e
9226
un
300
bicombustíveis (ANP). A entrega e a
instalação deverá ser feita no local de
acordo com requisição e necessidade
de cada escola.
TOTAL GERAL R$
LOTE II – Secretaria de Educação e Cultura – Pontal – Solic. 422/2021
Cód.
Valor
Und
LOCAL/DESCRIÇÃO
Qt.
Gextec
Unit. R$
833160 un CARGA DE GÁS P45 II, botijão em boa 30
conservação, bem fechado e intacto,
dentro das normas da agência nacional
de
petróleo,
gás
natural
e
bicombustíveis (anp). A entrega e a
instalação deverá ser feita no local de

Valor Total da
Proposta R$

acordo com requisição e necessidade
de cada escola.
TOTAL GERAL R$
LOTE III – Secretaria de Educação e Cultura – Ranchão e São Manoel – Solic. 423/2021
Cód.
Valor
Valor Total da
Item Cód. TCE
Und
LOCAL/DESCRIÇÃO
Qt.
Gextec
Unit. R$
Proposta R$
CARGA DE GÁS P45 III, botijão em boa
conservação, bem fechado e intacto,
dentro das normas da Agência Nacional
de
Petróleo,
Gás
natural
e
01
11881-8 833161 un
65
bicombustíveis (ANP). A entrega e a
instalação deverá ser feita no local de
acordo com requisição e necessidade
de cada escola.
CARGA DE GÁS P13 III, botijão em boa
conservação, bem fechado e intacto,
dentro das normas da Agência Nacional
de
Petróleo,
Gás
Natural
e
02 226647-4 835598 un
12
Biocombustíveis (ANP), com assistência
técnica local, entrega e instalação de
acordo com a necessidade de cada
escola.
TOTAL GERAL R$
LOTE IV – Demais Setores – Solic. 424/2021
Item

Cód. TCE

Cód.
Gextec

Und

01

226647-4

17761

un

02

11881-8

9226

un

LOCAL/DESCRIÇÃO
CARGA DE GÁS P13, botijão em boa
conservação, bem fechado e intacto,
dentro das normas da Agência Nacional
de
Petróleo,
Gás
Natural
e
Biocombustíveis (ANP), com assistência
técnica local, entrega e instalação de
acordo com a necessidade de cada
Secretaria.
CARGA DE GÁS P45, botijão em boa
conservação, bem fechado e intacto,
dentro das normas da Agência Nacional
de
Petróleo,
Gás
natural
e
bicombustíveis (ANP). A entrega e a
instalação deverá ser feita no local de
acordo com requisição e necessidade de
cada Secretaria.

Qt.

100

160

Valor Unit. Valor Total da
R$
Proposta R$

03

12202-5

822327

un

04

56353-6

193128

un

VASILHAME - PARA GÁS LIQUEFEITO
P13 com controle de seguranca testado,
aprovado e lacrado para garantia de
peso certo e qualidade, dentro das
normas da Agência Nacional de
Petróleo, Gás natural e bicombustíveis
(ANP). A entrega e a instalação deverá
ser feita no local de acordo com
requisição e necessidade de cada
Secretaria.
VASILHAME - PARA GÁS LIQUEFEITO
P45 com controle de seguranca testado,
aprovado e lacrado para garantia de
peso certo e qualidade, dentro das
normas da Agência Nacional de
Petróleo, Gás natural e bicombustíveis
(ANP). A entrega e a instalação deverá
ser feita no local de acordo com
requisição e necessidade de cada
Secretaria.

5

3

TOTAL GERAL R$
A Proposta deverá conter ainda:
I – Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias;
II – Forma de pagamento será em até 30 ( trinta ) dias após a emissão da nota fiscal de fatura.
III – O prazo de entrega superior a 03 ( três ) dias úteis, contados a partir do recebimento da ordem de fornecimento.
IV – Declaração de que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: impostos,
fretes, embalagens, seguros e demais encargos.
______________________, ______ de _____________ de 2021.

______________________________________________________________
(Assinatura, nome e cargo do declarante, representante legal da Licitante)

ANEXO VIII
PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2021 – REGISTRO DE PREÇO

DECLARAÇÃO
Declaro, para os devidos fins, que a Empresa _________________, inscrita no CNPJ nº
_____________________, sediada na ______________, no Município de _________, Estado de _____________, neste
ato representada pelo Sr.___________________________, portador da Carteira de Identidade nº ___________ e do
CPF nº _________________, não possui em seu quadro societário Servidor Público da ativa, ou empregado de Empresa
Pública ou de sociedade de economia mista, inclusive consultoria e assistência técnica, em atendimento à vedação
disposto no Art. 9º da Lei Federal n. 8.666/1993.

Por ser legitima expressão da verdade, firmo a presente.

_________-MT, ___ de ______ 2021.

_________________________
(Nome do representante)
Nº do CPF:

ANEXO IX
TERMO DE ADESÃO
Eu, [nome da parte aderente] ..............................................., [documento da parte aderente] inscrito no CPF sob o nº ............................. e portador do RG sob o nº ............................., residente e domiciliado
[endereço completo da parte aderente] ....................................................., adiro, voluntariamente, à utilização do apli cativo de mensagens "WhatsApp" para receber notificações, citações ou intimações decorrentes da tramitação do pro cesso. Para tanto, informo que receberei as notificações, citações ou intimações no telefone celular número [número
do telefone celular da parte aderente] (DDD) ...........-............ assumo o compromisso de comunicar, imediatamente, ao
órgão público municipal, a alteração do número de telefone informado e assinar novo termo de adesão, reputando efi cazes as intimações enviadas ao telefone cadastrado, anteriormente, na ausência de comunicação da mudança.
2.317/2019 e afirmo que:

Por este ato também me declaro ciente do inteiro teor da Lei Ordinária Municipal nº
I - Concordo com os termos da notificação, citação ou intimação por meio do aplicativo de mensagem "WhatsApp";
II - Possui o aplicativo de mensagem "WhatsApp" instalado em seu celular, tablet ou computador;
III - Foi cientificado de que o Poder Público Municipal, em nenhuma hipótese, solicita dados pessoais, bancários ou
qualquer outro de caráter sigiloso, limitando-se o procedimento para a realização de atos de notificação, citação e inti mação;
IV - Foi cientificado de que as dúvidas referentes à notificação, citação e intimação deverão ser tratadas, exclusivamen te, no órgão ou departamento que expediu o ato, e que, na hipótese de notificação, citação ou intimação para comparecimento, deverá dirigir-se às dependências do órgão ou departamento no endereço descrito na notificação, citação
ou intimação;
V - Tem conhecimento integral desta Lei.
Por ser expressão da verdade, firmo o presente.
Nova Mutum/MT, [dia] ........ de [mês] .............................. de [ano] .................
_______________________________
[Assinatura da parte aderente]

