EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2021 - Processo Administrativo n. 251/2021
Objeto: “Registro de preços para futura e eventual aquisição de refeições do tipo marmitex para atender a demanda das
Secretarias Municipais.”
Data/Horário

Dia 04/08/2021 às 09h00min (Horário Local).

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

Endereço para retirada

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.

do Edital:

Recebimento do
Credenciamento,

Dia 04/08/2021 às 09h00min (Horário Local).

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

Dia 04/08/2021 às 09h00min (Horário Local). – Após o credenciamento.

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2021
Processo Administrativo 251/2021
“Registro de preços para futura e eventual aquisição de refeições do tipo marmitex para atender a demanda das
Secretarias Municipais.”
O MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, ESTADO DE MATO GROSSO, através do Pregoeiro designado pela Portaria Municipal
n. 005/2015 de 05 de janeiro de 2015, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará às 09h00min
do dia 04 de agosto 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, aplicar-se-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 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, de segunda a
sexta-feira.
Órgão Interessado:
Prefeitura Municipal de Nova Mutum
Secretarias Municipais
I - DO OBJETO:
1.1 - O objeto deste certame é o registro de preços para futura e eventual aquisição de refeições do tipo marmitex
para atender a demanda das Secretarias Municipais, 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
contratação 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 12 (doze) 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.), deve rão 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 pode res 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, confor me 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 09:00 horas do dia 04 de agosto 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° 089/2021
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE
CNPJ
ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM - MT
PREGÃO PRESENCIAL N° 089/2021
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 09:00 horas do dia 04 de agosto 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 texto no setor de licitações pelo e-mail: debora.licitacao@novamutum.mt.gov.br,
telefone: (065) 3308 – 5400 ramal 5465, 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 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>
(dispensado para quem for cadastrado)
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, 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; e a marca do produto.
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. 9º da Lei Federal n. 8.666/1993, 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) Alvará da vigilância Sanitária expedido com prazo vigente;

d) Apresentar Alvará de funcionamento Municipal, com prazo vigente;
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 o Pregoeiro,
Equipe de Apoio e Licitante, as quais serão objeto de registro em ata.
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.
11. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO, IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E DOS RECURSOS
ADMINISTRATIVOS:
11.1 - Dos pedidos de Esclarecimentos:
a) As informações e esclarecimentos relativos ao Edital, seus modelos, adendos e anexos poderão ser solicitados,
por escrito, junto ao Pregoeiro, 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.
b)

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.

c)

Nessa hipótese, o adendo em Edital será publicado nos mesmos veículos de publicações, da qual foi publicada a
abertura do certame.

d)

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.

11.2 – Das Impugnações: A impugnação do Edital e seus anexos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro, entregue e
protocolados no Departamento de Licitação, localizada na sede da Prefeitura de Nova Mutum, ou poderá ser enviado
por e-mail (neste caso, obrigatório confirmar o envio por telefone), sendo que em ambos procedimentos deverão
obedecer aos seguintes prazos:
a)

Poderá ser apresentada por qualquer cidadão, por escrito, até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada neste
Edital;

b)

Poderá ser apresentada pela Licitante, por escrito, até 02 (dois) dias úteis anteriores à data para apresentação
dos envelopes, fixada neste Edital;

c)

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;

d)

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 data de abertura do julgamento do certame, junto
com as outras Licitantes, na hora e local fixados neste Edital;

e)

Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame.

11.3 – Dos Recursos Administrativos:
a)

Divulgado a decisão pelo Pregoeiro, 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;

b)

Os recursos cabíveis nesta concorrência estão disciplinados 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)

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;

d)

O recurso administrativo deverá ser interposto, por escrito, junto ao Pregoeiro 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

e)

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 12 (doze) 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 05 (cinco ) 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 12 (doze) 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 12 (doze) 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:
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;
B. Fornecer os produtos objeto deste certame de acordo com as ordens de fornecimento emitidas pela
Prefeitura Municipal de Nova Mutum;
C. 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.
D. Responsabilizar-se pela entrega dos produtos, sob pena de responder pelos danos causados a
Administração;
E. 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;
F. 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:
a) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidos neste edital;
b) Comunicar imediatamente à empresa qualquer irregularidade manifestada na entrega do objeto;
c) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à entrega dos produtos.
XVI. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
16.1. As despesas decorrentes da aquisição, correrão à de recursos próprios e/ou recursos oriundo de transferência e
serão empenhadas nos elementos de despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo, na dotação orçamentária
específica da 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 será
informada por ocasião da contratação do bem/serviço.
XVII. DO PAGAMENTO/DA FISCALIZAÇÃO

17.1. 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.
17.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades eventualmente aplicadas.
17.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
17.4. A fiscalização e acompanhamento será realizada por servidores designados pela Secretaria Municipal
responsáveis para receber os produtos.
XVIII - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1. 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.
18.2. 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.
18.3. A sanção prevista na alínea “b” e “c”, do subitem 18.1, poderá ser imposta cumulativamente com as demais.
18.4. 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.
XIX. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1. 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;
19.2. 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;
19.3. 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;
19.4. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados
em qualquer fase da licitação;
19.5 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;
19.6 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;
19.7 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;
19.8 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;
19.9 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;
19.10. 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;
19.11. São partes integrantes deste Edital, os seguintes elementos:
ANEXOS QUE INTEGRAM O EDITAL
Anexo I

JUSTIFICATIVA/TERMO DE REFERÊNCIA

Anexo II

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Anexo III

MODELO DE PROCURAÇÃO

Anexo IV

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

Anexo V

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

Anexo VI

DECLARAÇÃO EMPREGADOR DE PESSOA JURÍDICA (DEC. FEDERAL 4.358/2002)

Anexo VII

MODELO DA PROPOSTA

Anexo VIII

DECLARAÇÃO QUE NÃO CONTRARIA O DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI FEDERAL N. 8.666/1993.

Anexo IX

TERMO DE ADESÃO À UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO DE MENSAGENS "WHATSAPP”

19.12. É competente o Foro da Comarca de Nova Mutum, para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente licitação.
19.13. 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, 19 de julho de 2021.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL 089/2021
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1 –DO OBJETO
1.1.Registro de preços para futura e eventual aquisição de refeições do tipo marmitex para atender as demandas das
Secretarias.
2 – DAS JUSTIFICATIVAS
2.1SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA: Considerando que a formação continuada dos Profissionais da Educação
faz parte da política educacional brasileira constitucionalmente organizada e que tem como principal eixo norteador a
qualidade, sendo esta entendida como prioridade e preocupação constante desta secretaria, que visa aprimorar
através dos pilares da educação os saberes: ser, fazer, conhecer, viver, no cotidiano de educandos e educadores.
2.1.1 Considerando que profissionais bem qualificados darão assistência com qualidade para nossos educandos;
Considerando que todos os eventos acontecerão na sede do Município de Nova Mutum, nas escolas, nos
Departamentos, Conselho Municipal.
2.1.2 Considerando ainda as refeições dos funcionários que deslocam para interior do município em visitas técnicas
para dar assistência nas escolas das comunidades do município, fornecidos para todos os colaboradores funcionários
da Secretaria de Educação. Solicitamos que sejam licitadas as refeições.
2.2 SECRETARIA DE SAÚDE: Faz-se necessário a aquisição de refeições para os servidores, quando necessitarem
realizar atividades externas com horários estendidos, em que a refeição do almoço ou jantar é feita durante o trabalho.
São as atividades externas realizadas pelos servidores: em campanhas de vacinação (como raiva animal, influenza,
multi-vacinação e poliomielite), em campanhas de prevenção (câncer de mama, testas rápidos, entre outros), em
plantões dos profissionais no Centro de Especialidades Médicas, por profissionais de outros municípios que se
deslocam em períodos de campanhas, por servidores públicos que trabalham no combate as endemias durante
períodos extras e em atendimentos Médico e Odontológico no Posto de Saúde das Comunidades do Município.
2.3 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS: A alimentação para funcionários da Secretaria de Obras. Informamos
que a Secretaria de Obras realiza trabalho de recuperação e manutenção das estradas vicinais do interior do município
e a alimentação dos servidores lotados nesta secretaria que trabalham nestas estradas. Sendo desta forma necessária
a licitação de fornecimento de marmitex, para que assim os trabalhos não sejam prejudicados.
2.4 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: registro de preço para eventual aquisição de marmitex para
suprir a demanda em ocasiões em que equipe da SAMA se deslocará para fazer atendimentos no distrito de Ranchão.
A SAMA eventualmente disponibiliza servidores como médico veterinário para fazer vacina, cirurgias em animais e
técnicos, fiscais para fazer atendimento externo. Assim, justifica-se o registro para eventual utilização das refeições
anteriomente mencionadas.

2.5 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER: A aquisição de marmitex é para utilização da Secretaria durante a realização de
reuniões, congressos Técnicos, festivais com as crianças e adolescentes do programa Despertando Talentos, palestras e
outros eventos esportivos realizados pela Secretaria.
2.6 SECRETARIAS: ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS, FINANÇAS E ORÇAMENTOS,
CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, E INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO: O fornecimento de marmitex serão
destinados para atender servidores públicos e eventuais prestadores de serviços (técnicos, palestrantes, dentre outros)
que estejam a serviço desta municipalidade, bem como para atender eventos a serem realizados.
2.7 Relançamento de registro de preços devido a instauração do Procedimento Administrativo para verificar possíveis
irregularidades no fornecimento no certame de licitação anterior para esta finalidade.
3 – QUANTITATIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
3.1 A aquisição de refeições do tipo marmitex será conforme descrição e exigências estabelecidas a seguir:
LOTE I - REFEIÇÃO E MARMITEX.
ITE
COD. TCE
CÓD.
UNID
DESCRIÇÃO
QTD
VALOR
VALOR TOTAL
M
GEXTE
UNIT R$
R$
C
01
00013445 169863 UNI
MARMITEX COM BEBIDA (CIDADE) E 5.000 R$25,25
R$126.250,00
ENTREGA – nº 09, reforçada com
peso de no mínimo 700 gramas,
Composta por: arroz, feijão, salada
(no mínimo 02 tipos de verduras), 02
tipos de carnes (bovina, suína, ave ou
peixe), com no mínimo 02 (duas)
guarnições
(legumes,
massas,
polenta, farofa entre outros). Bebida
refrigerante (coca, guaraná ou
laranja) ou suco 400 ml.
02
215605-9 218884 UNI
MARMITEX COM BEBIDA (CIDADE) – 5.000 R$22,00
R$110.000,00
nº 09, reforçada com peso de no
mínimo 700 gramas, Composta por:
arroz, feijão, salada (no mínimo 02
tipos de verduras), 02 tipos de carnes
(bovina, suína, ave ou peixe), com no
mínimo 02 (duas) guarnições
(legumes, massas, polenta, farofa
entre outros). Bebida refrigerante
(coca, guaraná ou laranja) ou suco
400 ml.
03
325612-0 819316 UN
MARMITEX SEM BEBIDA (CIDADE) – 8.000 R$18,14
R$145.120,00
Nº 09, reforçada com peso de no

mínimo 700 gramas, Composta por:
arroz, feijão, salada (no mínimo 02
tipos de verduras), 02 tipos de carnes
(bovina, suína, ave ou peixe), com no
mínimo 02 (duas) guarnições
(legumes, massas, polenta, farofa
entre outros).
TOTAL R$381.370,00
3.2 Qualificação técnica:
3.2.1 As empresas interessadas em participar do registro de preço/contratação deverão apresentar os seguintes
requisitos:
a.
Alvará de funcionamento Municipal expedido com prazo vigente;
b.
Alvará da vigilância Sanitária expedido com prazo vigente;
3.3 Fornecimento:
3.3.1 As refeições diárias tipo marmitex deverão ser acondicionados em embalagens apropriadas em obediência
as legislações vigentes e fiscalizadas pelas autoridades Sanitárias Competentes, bem como ser acompanhada de
talheres de plástico e guardanapo armazenados em conformidade;
3.3.2 Os meios de transporte do alimento preparado devem ser higienizados, sendo adotadas medidas a fim de
garantir a ausência de vetores e pragas urbanas. O veículo deve ser provido de cobertura para proteção de carga, não
devendo transportar outros produtos que comprometam a qualidade higiênico - sanitária;
3.3.3 O armazenamento e o transporte do alimento preparado, da distribuição até a entrega para consumo, deve
ocorrer em condições de tempo e temperatura que não comprometam sua qualidade higiênico-sanitária;
3.3.4 Os alimentos terão que atender aos padrões de fabricação e comercialização, respeitando as normas
sanitárias vigentes;
3.3.5 A licitante fará o controle do seu fornecimento por meio de requisições as quais deverão ser rubricadas pela
pessoa encarregada pelo recebimento no local designado, devendo o contratado apresentá-las acompanhada de nota
fiscal, quando do pagamento;
3.3.6 O fornecimento deverá ser para almoço e jantar, conforme necessidade;
3.3.7 As bebidas deverão estar geladas e no caso de suco serem armazenados em conformidade com as normas
sanitárias.
3.3.8. Os manipuladores de alimentos devem portar obrigatoriamente a carteira sanitária, exigido pela lei
estadual nº 9785 de 26 de julho de 2012. a Carteira sanitária é expedida pela vigilância sanitária municipal.
3.4 Preparação dos alimentos:
3.4.1 As refeições diárias tipo marmitex devem ser preparadas e servidas, em conformidade com os
procedimentos técnicos, culinários e higiênicos preconizados para serviços de alimentação, atendendo almoço e jantar,
conforme a necessidade deste Município, sendo que o fornecimento aqui licitado é considerado único;

3.4.2 As refeições serão preparadas com gêneros alimentícios de primeira qualidade, dentro das exigências de
higiene e segurança alimentar, determinados pela legislação sanitária vigente;
3.4.3 A preparação dos alimentos deverá ser realizada nas dependências da empresa, com todos os
equipamentos e utensílios para tal fim, respeitando as condições higiênico-sanitárias necessárias para tal
procedimento;
3.4.4 As refeições diárias tipo marmitex deverão ser acondicionadas em embalagens térmicas de isopor,
imediatamente após o seu preparo, com o objetivo de preservar os alimentos e proporcionar o consumo adequado e
satisfatório e deverá ser acompanhado de talheres de plástico e guardanapo armazenados em conformidade com as
normas sanitárias vigentes;
3.4.5 A contratada deverá apresentar um cardápio semanal para que o contratante tenha acesso às opções que
são oferecidas pela empresa fornecedora das refeições.
3.5 Composição das refeições:
3.5.1 A composição das refeições diárias tipo marmitex deverá ser variada, utilizando-se embalagens de isopor
descartáveis, no formato redondo nº. 09, com tampa. Deverá ser feito um rodízio (variação) do cardápio para que não
haja repetições diárias das opções;
3.5.2 Composição do marmitex : Deverá ser feito um rodízio (variação) do cardápio para que não haja repetições
diárias das opções: arroz, feijão, salada (no mínimo 02 tipos de verduras), 02 tipos de carnes (bovina, suína, ave ou
peixe), com no mínimo 02 (duas) guarnições (legumes, massas, polenta, farofa entre outros).
3.6 Responsável pela elaboração das especificações :
Assinatura _______________________
Nome: Plínio Macedo Rodrigues
Matrícula nº: 438.1
4 – DOS RECURSOS E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
4.1 O custo estimado total da presente contratação é de R$ 381.370,00 (trezentos e oitenta e um mil e trezentos e
setenta reais).
4.2 O custo estimado da contratação dos serviços e os respectivos valores máximos foram apurados mediante
pesquisas de preços praticados no mercado em contratações similares e com base em orçamentos de empresas:
SABOR SUPREMO LTDA - CNPJ 29.950.372/0001-60; LANCHONETE CHAPA QUENTE - CNPJ 24.711.971/0001-08;
EXECUTIVA MARMITARIA CNPJ: 39.667.784/0001-41; e com base em preços públicos: PREGÃO PRESENCIAL 013/2021 PREFEITURA MUNICIPAL NOBRES/MT; PREGÃO PRESENCIAL 023/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA;
PREGÃO PRESENCIAL 009/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE; PREGÃO PRESENCIAL 002/2021 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI; PREGÃO PRESENCIAL 014/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE;
https://cidadao.tce.mt.gov.mt.br/licitacao/detalhe/numero/000000000132021/ent_codigo/1120799/exercicio/2021/
situacao/05/modelidade/12/data/24-03-2021;
https://cidadao.tce.mt.gov.mt.br/licitacao/detalhe/numero/000000000232021/ent_codigo/1111954/exercicio/2021/
situacao/05/modelidade/12/data/01-03-2021;https://cidadao.tce.mt.gov.mt.br/licitacao/detalhe/numero/
000000000092021/ent_codigo/1121524/exercicio/2021/situacao/05/modelidade/12/data/12-03-2021;https://
cidadao.tce.mt.gov.mt.br/licitacao/detalhe/numero/000000000022021/ent_codigo/1116615/exercicio/2021/

situacao/05/modelidade/12/data/02-02-2021;https://cidadao.tce.mt.gov.mt.br/licitacao/detalhe/numero/
000000000142021/ent_codigo/1120799/exercicio/2021/situacao/05/modelidade/12/data/11-02-2021;
4.3. As despesas decorrentes da aquisição, correrão à de recursos próprios e/ou recursos oriundo de transferência e
serão empenhadas no elemento de despesa: 33.90.30.0000.0 - Material de Consumo, na dotação orçamentária
específica da 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 será
informada por ocasião da contratação do bem/serviço.
5 – DA ENTREGA E ACEITAÇÃO DO OBJETO
5.1 A entrega deverá ser imediata - As refeições diárias tipo marmitex deverão ser entregues também nos sábados,
domingos e feriados de acordo com a ordem e fornecimento ou conforme a necessidade da Secretaria;
5.2 O fornecimento será de forma fracionada conforme e a necessidade da Secretaria; demandante.
5.3 As refeições tipo marmitex deverão ser entregues em prazo imediato a solicitação, no endereço citado na ordem
de fornecimento, nos seguintes horários e/ou outros que possam surgir;
5.3.1. Horário de entrega para almoço: entre 11:00 h e 12:00 h;.
5.3.2.Horário de entrega do jantar: entre 18:00 h e 19:00 h;
5.4 Os custos de transportes das refeições são de responsabilidade do fornecedor ganhador da licitação.
6 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6.1 O pagamento será efetuado, no prazo de até 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.
6.5 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
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
realização do serviço, 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:
Secretaria de Esportes e Lazer: Marcelo Rodrigo Bragatti - Matrícula: 5246.1 e Alessandro Narciso da Silva. - Matrícula
7950.1.
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente: Rogério C. da Silva - Matricula 5312.1 e Jakson Luiz Pessatto -Matricula
8129.3;
Secretaria de Cidadania e Assistência Social: Ana Cristina Horst - Matrícula: 5257.1
Secretaria de Educação e Cultura: Jussara da Aparecida Crinxenowisck - Matrícula: 5522.1 e Carlos Bruno Jaques Matrícula: 9137.1;
Secretaria de Saúde: Luciane Mayer - Matricula 5177.1 e Anderson Lins Ferreira Formighieri - Matrícula 7811.1 ;
Secretaria de Infraestrutura e Obras: Plínio Macedo Rodrigues - Matrícula: 438.1 e Juliana Durcelina da Silva Matrícula: 7467.1;
Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo: Ana Claudia Chaves Lira - Matrícula: 9614.1 e Suzane Monteiro Huizer Matrícula: 9433.1;
Secretaria de Administração: Erick Cristian da Silva - Matrícula: 5250 e Antonio Vieira Santana - Matrícula: 7861.
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:

a)

b)
c)
d)

e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)

m)

n)
o)

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 realização do
serviço, 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:

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
Ensejar o retardamento da execução do objeto;
Fraudar na execução do contrato;
Comportar-se de modo inidôneo;
Cometer fraude fiscal;
Não mantiver a proposta;
Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar contrato administrativo;
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;
m) 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 – DO PRAZO
10.1 – O prazo de vigência da presente contratação é de 12 (doze) 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 78450000, Nova Mutum/MT ou pelo telefone (65) 3308-5400.

Plínio Macedo Rodrigues
Responsável pelo termo de Referência

Onésio Barros Botelho
Secretário de Infraestrutura e Obras

ANEXO II
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° ___/____
PREGÃO PRESENCIAL: Nº 089/2021 – REGISTRO DE PREÇOS
VALIDADE: 12 (doze) 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, Nova Mutum – MT, RESOLVE registrar os preços da empresa
_____________________, situada na___________________ inscrita no CNPJ – ________________, e inscrição
estadual n.____________________, neste ato representada ___________________________________________,
inscrito no CPF sob n._______________________ e RG – __________________,
residente e domiciliado na
______________________, n._____, __________________, 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 alterações e pelo disposto nas cláusulas
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. A presente ata tem por objeto registro de preços para futura e eventual aquisição de refeições do tipo marmitex
para atender a demanda das Secretarias Municipais, conforme condições e especificações descritas a seguir:
LOTE I - REFEIÇÃO MARMITEX - TODAS AS SECRETARIAS - Solicitação 1007/2021
ITE
COD. TCE
CÓD.
UNID
DESCRIÇÃO
QTD
M
GEXTE
C
01
00013445 169863 UNI
MARMITEX COM BEBIDA (CIDADE) 5.000
E ENTREGA – nº 09, reforçada com
peso de no mínimo 700 gramas,
Composta por: arroz, feijão, salada
(no mínimo 02 tipos de verduras),
02 tipos de carnes (bovina, suína,
ave ou peixe), com no mínimo 02
(duas)
guarnições
(legumes,
massas, polenta, farofa entre
outros). Bebida refrigerante (coca,
guaraná ou laranja) ou suco 400
ml.

VALOR
UNIT R$

VALOR TOTAL
R$

02

215605-9

218884

UNI

03

325612-0

819316

UN

MARMITEX COM BEBIDA (CIDADE)
– nº 09, reforçada com peso de no
mínimo 700 gramas, Composta
por: arroz, feijão, salada (no
mínimo 02 tipos de verduras), 02
tipos de carnes (bovina, suína, ave
ou peixe), com no mínimo 02
(duas)
guarnições
(legumes,
massas, polenta, farofa entre
outros). Bebida refrigerante (coca,
guaraná ou laranja) ou suco 400
ml.
MARMITEX SEM BEBIDA (CIDADE)
– Nº 09, reforçada com peso de no
mínimo 700 gramas, Composta
por: arroz, feijão, salada (no
mínimo 02 tipos de verduras), 02
tipos de carnes (bovina, suína, ave
ou peixe), com no mínimo 02
(duas)
guarnições
(legumes,
massas, polenta, farofa entre
outros).

5.000

8.000

TOTAL R$......
CLÁUSULA SEGUNDA – DO FORNECIMENTO
2.1. As marmitex deverão ser entregues na sede do Município, no endereço constante 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 demandante e deverá, obrigatoriamente, no ato de entrega, estar de
acordo com o Termo de Referência e edital 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.O Pregoeiro e equipe poderão, 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 conta de recursos próprios e/ou recursos oriundos de
transferência e serão empenhadas no elemento de despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo 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.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO LOCAL E PRAZO DO FORNECIMENTO
7.1. A empresa deverá fornecer os produtos em local e condições conforme Termo de Referência, Anexo I deste Edital.
7.2. 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.
7.3. O não cumprimento do prazo supracitado sujeitará a empresa prestadora às penalidades cabíveis.
CLÁUSULA OITAVA – DA 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 12 (doze) 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 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.
9.3. A sanção prevista na alínea “b” e “c”, 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 IX.

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.
11.3. 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 0 2 (duas) 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

Contratada:
EMPRESA
CNPJ:
CPF:

ANEXO III
PREGÃO PRESENCIAL N° 089/2021 – 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
089/2021.
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)

A firma do mandante deve ser reconhecida.

ANEXO IV
PREGÃO PRESENCIAL N° 089/2021 – 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° 089/2021 da Prefeitura Municipal de Nova Mutum.

____________, ______ de _____________ de 2021.

___________________________________
(assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO V
PREGÃO PRESENCIAL N° 089/2021 – 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 № 089/2021 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° 089/2021

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 089/2021 – 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 089/2021, que tem por objeto registro de
preços para futura e eventual aquisição de refeições do tipo marmitex para atender a demanda das Secretarias
Municipais, conforme condições e especificações descritas a seguir:
LOTE I - REFEIÇÃO MARMITEX - TODAS AS SECRETARIAS - Solicitação 1007/2021
ITE
COD. TCE
CÓD.
UNID
DESCRIÇÃO
QTD
M
GEXTE
C
01
00013445 169863 UNI
MARMITEX COM BEBIDA (CIDADE) 5.000
E ENTREGA – nº 09, reforçada com
peso de no mínimo 700 gramas,
Composta por: arroz, feijão, salada
(no mínimo 02 tipos de verduras),
02 tipos de carnes (bovina, suína,
ave ou peixe), com no mínimo 02
(duas)
guarnições
(legumes,
massas, polenta, farofa entre
outros). Bebida refrigerante (coca,
guaraná ou laranja) ou suco 400
ml.
02
215605-9 218884 UNI
MARMITEX COM BEBIDA (CIDADE) 5.000
– nº 09, reforçada com peso de no
mínimo 700 gramas, Composta
por: arroz, feijão, salada (no
mínimo 02 tipos de verduras), 02
tipos de carnes (bovina, suína, ave
ou peixe), com no mínimo 02
(duas)
guarnições
(legumes,
massas, polenta, farofa entre
outros). Bebida refrigerante (coca,
guaraná ou laranja) ou suco 400

VALOR
UNIT R$

VALOR TOTAL
R$

03

325612-0

819316

UN

ml.
MARMITEX SEM BEBIDA (CIDADE)
– Nº 09, reforçada com peso de no
mínimo 700 gramas, Composta
por: arroz, feijão, salada (no
mínimo 02 tipos de verduras), 02
tipos de carnes (bovina, suína, ave
ou peixe), com no mínimo 02
(duas)
guarnições
(legumes,
massas, polenta, farofa entre
outros).

8.000

TOTAL 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 será de acordo com o Termo de Referência - Anexo I.
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 089/2021 – 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]

