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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL NUMERO: 025/2017 

 
NOME/RAZÃO SOCIAL: 
 

 
CIDADE: 
 

ESTADO: 
 

 
TELEFONE: 
 

FAX: 
 

E-MAIL 
 

 
PESSOA PARA CONTATO: 
 

 
Recebi (emos) através do acesso à página www.novomundo.mt.gov.br, nesta data, 
cópia  
do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

 
LOCAL: 
 

DATA: 

 
ASSINATURA: 
 

 
Objetivando a comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT e essa 
Empresa, solicitamos a Vossa Senhoria o preenchimento e remessa do recibo de entrega 
do Edital supra, à Equipe Pregoeira, por via postal, pelo fax (66) 3539 6003 ou pelo e-mail 
licitacaonovomundo@hotmail.com. O não encaminhamento do recibo exime a Comissão 
de Licitação, o Pregoeiro e Equipe de Apoio da comunicação de eventuais retificações 
ocorridas no instrumento convocatório como de quaisquer informações adicionais. 
 

 
Novo Mundo – MT                                                    DATA: 03/07/2017 
 

Luciana Da Silva Betarelo 
Pregoeira 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2017 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2017 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, neste ato representada 
por sua Pregoeira designada pela Portaria nº. 143/2014, de 20/04/2017, no uso de suas atribuições, 
torna público, para conhecimento de todos os interessados, que fará realizar licitação na 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL para registro de preços, do tipo MENOR PREÇO POR 
ITEM, conforme descrito neste edital e seus anexos, de conformidade com as Leis Federais 
10.520/2002 e 8.666/93 e alterações posteriores. 

Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de 
Habilitação definidos no objeto deste Edital e seus Anexos deverão ser entregues às 08H00 horas 
do dia 19 de Julho de 2017, na sede da Prefeitura Municipal de Novo Mundo, sito à Rua Nunes 
Freire, nº 12, Alto da Bela Vista, Novo Mundo – MT, quando se dará a abertura desta licitação.  

 

1. DO OBJETO 

1. REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Móveis e Eletrodomésticos – Para uso das 
Secretarias de Administração, Finanças, Educação, Saúde, Assistência Social,Obras e 
Agricultura, conforme relação no anexo I. 

1.2 A Ata de Registro de Preços (Anexo V) contém as condições de fornecimento e entrega que 
deverá ser obedecida tanto na fase de proposta como na fase contratual. 

1.3. Na minuta da Ata de Registro de Preços estão fixados as condições de vigência, preço, 
faturamento, pagamento, reajustes, entrega, obrigações, sanções administrativas, cancelamento, 
disposições finais e foro. 

 

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

2.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:  

029 – 03.001.04.122.0002.1007.4490.52.00 

038 – 04.001.04.122.0002.1010.4490.52.00 

053 – 05.001.12.361.0006.1016.4490.52.00 

097 – 06.001.10.301.0021.1025.4490.52.00 

148 – 07.002.08.244.0011.1036.4490.52.00 

168 – 08.001.20.606.0004.1047.4490.52.00 

182 - 09.001.04.122.0009.1055.4490.52.00 
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3 – CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. DAS CONDIÇÕES: 

3.1.1. Esta licitação está aberta EXCLUSIVAMENTE as MICRO EMPRESAS e EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE, conforme o Art. 38, Inciso I da Lei Municipal 286/2009, Lei Federal 123/2006 e 
alterada pela Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014, e que se enquadrem no ramo de 
atividades pertinentes ao fornecimento do objeto da presente licitação e atendam as condições 
exigidas neste Edital. 

3.2 As licitantes participantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e 
apresentação de suas propostas; 

3.3 Não será admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas em quaisquer das 
hipóteses a seguir elencadas: 

    a) que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 

     b) que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com suspensão por 
órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, 
desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial ou registrado no SICAF, conforme o 
caso, pelo órgão que o praticou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; 

c) Empresa ou firma cujos diretores, responsáveis legais técnicos, membros de conselho técnico, 
consultivo, deliberativo ou administrativo, ou sócios figure como, empregado ou ocupante de 
cargo comissionado na PREFEITURA Municipal de Novo Mundo. 

3.4 Sob pena de inabilitação ou desclassificação, todos os documentos apresentados deverão 
referir-se ao mesmo CNPJ constante na proposta de preços, salvo quando a legislação permitir. 

3.5. Os documentos em cópias simples poderão ser autenticados pelo pregoeiro ou membros da 
equipe de apoio até o dia imediatamente anterior da data designada para a audiência pública de 
entrega dos envelopes e disputa de lances, desde que acompanhados dos originais. 

4 – DO CREDENCIAMENTO 

4.1 - No início da sessão, cada empresa licitante poderá credenciar apenas um representante, o 
qual deverá identificar-se junto a Pregoeira, quando solicitado, exibindo a respectiva cédula de 
identidade e CPF e a cópia dos mesmos, ou documento equivalente e cópia; 

4.2 – Apresentar a última alteração do Contrato Social (original e cópia ou cópia autenticada) 
devidamente registrado na junta comercial; 

4.3 – Alvará de Funcionamento (original e cópia ou cópia autenticada) para comprovação do ramo 
de atividade que a empresa exerce; 

4.4 – Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o credenciamento através 
de outorga por instrumento público ou particular, neste último caso, com cópia autenticada, ou a 
cópia juntamente com o original, do instrumento próprio que confere poderes ao outorgante, ou 
ainda a Carta de Credenciamento (com Firma Reconhecida em Cartório) conforme modelo do 
Anexo IV; 

4.5 OS DOCUMENTOS QUE CREDENCIAM O REPRESENTANTE DEVERÁ SER ENTREGUE 
FORA DOS ENVELOPES Nº 01 E Nº 02. 
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4.5.1. Juntamente com o documento de credenciamento, fora dos envelopes, deverão ser 
apresentados os seguintes documentos: 

a) Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme 
modelo do Anexo II; 

b) Declaração de que a empresa se enquadra nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 na 
condição de Micro Empresa ou de Empresa de Pequeno Porte, conforme Anexo VI, quando for o 
caso. 

4.5.2. A NÃO ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO EXIGIDA NO SUBITEM 4.5.1 “a” DESTE EDITAL, IMPLICARÁ EM NÃO 
RECEBIMENTO, POR PARTE DA PREGOEIRA DOS ENVELOPES CONTENDO PROPOSTA DE 
PREÇOS E DE HABILITAÇÃO E, PORTANTO, A NÃO ACEITAÇÃO DA LICITANTE NO CERTAME 
LICITATÓRIO. 

4.5.3. A não entrega do documento de Enquadramento de Micro Empresa ou de Empresa de 
Pequeno Porte, implicará na anulação do direito da mesma em usufruir o regime diferenciado 
garantido pela Lei Complementar 123/06, e no Decreto 6.204/2007. 

4.6. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante. 

4.7. A não apresentação do documento de credenciamento não será motivo para a desclassificação 
da proposta ou inabilitação da Proponente. Neste caso, o representante ficará apenas impedido de 
se manifestar e responder pela Proponente durante os trabalhos. 

4.8. Os documentos de credenciamento serão retidos pela equipe deste Pregão e juntados ao 
respectivo processo. 

5.- DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

5.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os 
Documentos de Habilitação será pública, dirigida por um Pregoeiro, em conformidade com este 
Edital e seus Anexos, no local e horário determinados no preâmbulo deste edital. 

5.2. Declarada aberta à sessão pelo Pregoeiro, o(s) representantes(s) da(s) licitante(s) 
entregará(ão) os envelopes contendo a(s) proposta(s) de preços e os documentos de habilitação, 
não sendo aceita, a partir desse momento, a admissão de novos licitantes. 

5.3. O envelope da Proposta de Preços deverá ser apresentado fechado, contendo em seu exterior 
as seguintes informações: 

ENVELOPE 1 – PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO 
PREGÃO PRESENCIAL No 025/2017 
RAZÃO SOCIAL 
No DO CNPJ DA LICITANTE 

5.4. O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser apresentado fechado, contendo em seu 
exterior as seguintes informações: 

ENVELOPE 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO 
PREGÃO PRESENCIAL No 025/2017 
RAZÃO SOCIAL 
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No DO CNPJ DA LICITANTE 

5.5. Inicialmente, será aberto o Envelope 1 – Proposta de Preços – e, após, o Envelope 2- 
Documentos de Habilitação; 

5.6. Os documentos apresentados pelas licitantes nas propostas de preços e nos documentos de 
habilitação, quando redigidos em língua estrangeira, só terão validade quando acompanhados da 
respectiva tradução realizada por tradutor juramentado ou consularizado. 

 

6 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

6.1. As licitantes deverão apresentar as propostas em envelopes não transparentes impressas e em 
mídia de dados (CD-Rom ou Pen-Drive, que serão devolvidos as licitantes) através do programa 
mediador. 

6.2. Para preenchimento da proposta a licitante deverá adquirir o programa mediador e o arquivo 
texto no setor de licitação pelo telefone: 066 3539 6244 / 6003 ou através do site 
http://www.novomundo.mt.gov.br/Transparencia/Licitacoes/, até um dia útil anterior a data de 
abertura do certame. 

6.3. A proposta de preços deve ter suas folhas devidamente rubricadas e assinadas por pessoa 
legalmente habilitada com poderes para comprometer-se pela empresa licitante, dela devendo 
constar também: 

a) Descrição dos materiais conforme especificação contida no Termo de Referência. 

b) Razão Social, nº do CNPJ, endereço completo; 

c) Todos os documentos que integram as propostas das licitantes deverão estar dentro 
do envelope de proposta; 

d) Validade mínima da proposta de 30 (trinta) dias, a contar da data de entrega dos 
envelopes de proposta estipulada no preâmbulo deste Edital. O referido prazo ficará suspenso caso 
haja interposição de recursos; 

e) Prazo máximo para entrega do objeto de acordo com o estabelecido no Termo de 
Referência deste Edital a contar da emissão da NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA - NAD; 

f) Uma única cotação, com preços unitários e totais dos itens, em moeda corrente nacional, 
expressos em algarismos, fracionados até o limite de duas casas decimais; 

g) No preço proposto pela Proponente deverão estar inclusos todos os custos e despesas, 
encargos e incidências, diretos ou indiretos, inclusive IPI ou ICMS, se houver incidência, não 
importando a natureza, que recaiam sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, inclusive 
o frete, que correrão por sua conta e risco; 

h) As marcas dos produtos ofertados deverão ser obrigatoriamente especificadas. Não será 
aceita proposta com mais de uma marca.  

i) Apresentar a proposta comercial em meio físico devidamente assinada e em meio 
eletrônico em conformidade aos termos do item 6.1 e 6.2 deste Edital. 

6.4 - Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou 
incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar 
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preço inexeqüível no julgamento das propostas, serão considerados como inclusos nos preços não 
sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os produtos ser 
fornecidos sem ônus adicionais. 

6.5. A não indicação dos prazos de entrega e validade exigidos na proposta não desclassificará a 
licitante, mas indicará que a mesma se compromete com os prazos estabelecidos neste Edital. 

6.6 Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Não obedecerem às condições estabelecidas no edital; 

b) Não estiverem assinadas pelo representante legal ou autorizado; 

c) Contiverem preços ilegíveis, ou seja, quando o preço unitário não for passível de leitura e 
entendimento (item a item). 

d) Não informarem a marca dos produtos ofertados. 

e) Deixar de apresentar a proposta em meio físico e eletrônico. 

f) Cotar preços diferentes nas propostas entregues em meio físico e eletrônico. 

6.7. Serão desclassificados os itens com valores considerados inexeqüíveis. 

6.8. Havendo propostas com preços contendo mais de duas casas decimais, serão consideradas 
apenas duas, desprezando-se as demais. 

6.9. Não serão aceitos preços cujos valores unitários sejam iguais a zero, inexeqüíveis ou 
excessivos, sendo entendido como excessivos aqueles superiores aos praticado no mercado. 

 

7. DO JULGAMENTO 

7.1. O julgamento da licitação será pelo menor preço por item, sendo considerada vencedora a 
empresa que atender às exigências do edital e ofertar o menor preço por item; 

7.2. Aberta sessão, os interessados entregarão os envelopes contendo a indicação do objeto e do 
preço oferecido, procedendo-se à sua imediata abertura e verificação da conformidade das 
propostas com os requisitos estabelecidos no Edital; 

7.3. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital 
e seus Anexos, a Proposta será desclassificada; 

7.4. Será classificada pelo Pregoeiro, a licitante que apresentar a proposta de menor preço por item 
e que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por 
cento), relativamente à de menor preço; 

7.5. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições 
definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o 
máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais quaisquer que sejam os 
preços oferecidos nas propostas escritas; 

7.6. Em caso de empate das melhores propostas, na hipótese do item anterior, todos proponentes 
com o mesmo preço serão convidados a participar dos lances verbais; 

7.7. Às licitantes classificadas será dada oportunidade para disputa, por meio de lances verbais e 
sucessivos, de valores distintos e decrescentes, através dos seus representantes legais; 
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7.8. O pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma seqüencial, a 
apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada de maior preço e, as demais, em ordem 
decrescente de valor; 

7.9. A seguir será iniciada a rodada de lances verbais entre as licitantes convocadas: 

a) A rodada de lances verbais será repetida até que se esgotem as ofertas por parte das licitantes; 

b) A convocação para a oferta de lances pelo Pregoeiro terá como referencial os valores ofertados, 
iniciando-se com a licitante ofertante do maior preço e finalizando com a ofertante do menor preço, 
devendo o lance ofertado cobrir o de menor preço. A cada nova rodada será efetivada a 
classificação momentânea das propostas, o que definirá a seqüência dos lances seguintes; 

c) O primeiro lance verbal da sessão deverá ser de valor inferior ao da proposta escrita de menor 
preço e os demais lances deverão cobrir o lance de menor valor;  

d) A licitante que não apresentar seu lance na forma indicada na alínea acima, quando convocado 
pelo Pregoeiro, será excluída das próximas rodadas de lances, salvo se as demais licitantes 
também não oferecerem; 

e) Após este ato serão encerrados os trabalhos da etapa competitiva, e ordenadas as ofertas pelo 
critério de menor preço; 

7.10. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, implicará a 
exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção da sua última oferta, ou constante 
na sua proposta original ou do último lance oferecido, para efeito de ordenação das propostas; 

7.11. Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta escrita 
de menor preço e o valor estimado para a contratação; 

7.12. O pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e os valores apresentados pela 
proposta classificada em primeiro lugar, decidindo motivadamente a respeito; 

7.13. Sendo aceitável a proposta de menor preço por item, será aberto o envelope contendo a 
documentação da habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas 
condições habilitatórias. 

7.14. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a licitante 
vencedora, sendo registrado o preço do objeto deste Edital e seus Anexos, pelo pregoeiro; 

7.15. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o 
pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação das licitantes, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as 
exigências, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela registrado o preço do item 
definido no objeto deste Edital e seus Anexos; 

7.16. O pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço 
melhor; 

7.17. Caso ocorra a apresentação de duas ou mais propostas originais de preços iguais, 
observadas as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade 
definidos no Edital, as licitantes classificadas se recusarem a dar lances e conseqüentemente 
persistindo a igualdade de preços será adotado o critério de desempate por sorteio na forma do art. 
45, parágrafo 2º, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, na própria sessão; 
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7.18. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital e seus 
Anexos; 

7.19. Todos os documentos serão colocados à disposição dos presentes para exame e rubrica, 
conforme preceitua o artigo 43 § 2º da Lei de Licitações; 

7.20. Nesta fase o pregoeiro poderá convocar, a seu critério, assessoria técnica desta Prefeitura 
para auxiliá-lo na avaliação e obtenção do resultado e posterior divulgação do mesmo; 

7.21. Se a licitante vencedora recusar-se a entregar o objeto licitado, as demais serão chamadas na 
ordem de classificação para fazê-lo, sujeitando-se a desistente às penalidades estabelecidas na 
cláusula 14 deste Edital; 

7.22. Ao longo da sessão, não será admitido o uso de aparelhos celulares, laptops, ou quaisquer 
equipamentos eletroeletrônicos, salvo em caso da necessidade de verificar informações técnicas a 
respeito de algum item, sob expressa autorização do pregoeiro. 

7.23. Os envelopes contendo a documentação da habilitação dos licitantes participantes do Pregão, 
serão retidos pela equipe deste Pregão e juntados ao respectivo processo devidamente fechados, 
enquanto houver o interesse público, ocasião na qual será determinado desentranhamento dos 
mesmos dos processo licitatório, os quais ficarão a disposição dos licitantes interessados por um 
prazo de 30 (trinta) dias, findo o qual, serão devidamente incinerados; 

7.24. Caso por algum motivo legal, seja desabilitada a proposta classificada em primeiro lugar, o 
pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação das licitantes, na ordem de 
classificação, procedendo abertura dos envelopes contendo a documentação da habilitação em 
sessão ou sessões convocadas para essa finalidade, obedecendo a ordem de classificação 

8. DA HABILITAÇÃO 

8.1-Os documentos para Habilitação do certame, são os elencados nos subitens a seguir: 

8.1.1 Relativos à Habilitação Jurídica: 

a) Cópia do CPF e RG dos sócios ou do proprietário da empresa; 

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; 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício;  

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
Órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

8.1.2 Relativos à Regularidade Fiscal: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de Inscrição na Fazenda Estadual; 

c) Certidão conjunta negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da 
união; 
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d) Certificado de Regularidade junto à Fazenda Estadual (certidão referente ao ICMS/IPVA 
para participação em licitações públicas); 

e) Certidão Negativa de dívida ativa e tributos municipais da sede da licitante. 

f) Certificado de Regularidade do FGTS. 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

8.1.3 Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

a) Certidão Negativa de falência e/ou concordata expedida pelo Distribuidor Judicial da sede 
da empresa com validade na data da licitação ou se não constar data de validade emitida em 
no máximo 180 dias anterior a data do certame. 

8.1.4 Comprovação de Qualificação Técnica da licitante: 

a) 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica fornecida por pessoa jurídica de direito público 
ou privado que fornece materiais semelhantes ou similares ao objeto deste certame. 

8.1.5 Todas as licitantes deverão apresentar declaração conforme o anexo III para a habilitação do 
certame, o referido documento contém: 

a) Declaração de que inexistem superveniências de fatos que impeçam a habilitação, em 
conformidade ao § 2º, Artigo 32, da Lei Nº 8.666/93; 

b) Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação; 

c) Declaração de que recebeu os documentos e de que tomou conhecimento de todas as 
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

d) Declaração de sujeição e concordância com as condições estabelecidas no Edital; 

e) Declaração do licitante de que não possui em seu quadro funcional nenhum menor de 
dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho 
por menor de dezesseis anos, na forma do artigo 7, inciso XXXIII, da Constituição Federal. 

f) Declaração da licitante, sob as penas do Art. 299 do código Penal, de que terá a 
disponibilidade, caso venha a vencer o certame, dos produtos licitados para realizar a entrega 
nos prazos e/ou condições previstas. 

8.2 Todas as licitantes deverão apresentar dentro do Envelope nº 02 os documentos específicos 
para a participação neste Pregão, devendo ser entregues enumerados no canto superior direito e de 
preferência seqüencialmente, a fim de permitir celeridade na conferência e exame correspondentes; 

8.3. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar: 

8.3.1 Em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço 
respectivo: 

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 

b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome 
da matriz; 

8.4. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, em cópia 
autenticada por cartório competente, ou em publicação da imprensa oficial ou em cópias simples, 
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desde que apresentadas na sessão as originais para conferência e autenticação pelo pregoeiro, 
sendo que estas não deverão estar no interior do envelope, ressalvada as hipóteses da 
apresentação de documentos expedidos pela internet (desde que possibilite a averiguação completa 
pelo Pregoeiro), ou de preferência até o dia imediatamente anterior da data designada para a 
audiência pública de entrega dos envelopes e disputa de lances, desde que acompanhados dos 
originais;  

8.5. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver 
dúvida e julgar necessário; 

8.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documento em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos; 

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

8.8. Poderá o Pregoeiro declarar qualquer fato formal, desde que não implique desobediência à 
legislação e for evidente a vantagem para a Administração, devendo também, se necessário, 
promover diligência para dirimir a dúvida, cabendo, inclusive, estabelecer um prazo máximo de 48 
horas para a solução;  

8.9. Constatando através da diligência o não atendimento ao estabelecido, o Pregoeiro considerará 
o proponente inabilitado e prosseguirá a sessão; 

8.10 - Os documentos expedidos pela Internet poderão ser apresentados em forma original ou cópia 
reprográfica sem autenticação e estarão sujeitos à verificação de sua autenticidade no ato da 
licitação via on-line. 

8.11. Os documentos apresentados no credenciamento serão dispensados na habilitação. 

9. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

9.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital, devendo ser 
dirigidos ao Pregoeiro e protocolados junto ao Protocolo da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO 
MUNDO ou ainda através do e-mail: Licitacaonovomundo@hotmail.com, no horário de 
atendimento ao público; 

9.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas; 

9.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame; 

9.4. A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o 
retardamento de execução do certame, a autoridade competente poderá assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002; 

9.5. Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a 
realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena detenção de 6 (seis) 
meses a 2 (dois) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da lei 8.666/93. 
 

10. DOS RECURSOS 

10.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentação das razões 
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do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em 
igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos; 

10.1.1. A alegação de preço inexeqüível por parte de uma das licitantes com relação à proposta de 
preços de outra licitante deverá ser devidamente comprovada sob pena de não conhecimento do 
recurso interposto. 

10.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de 
recurso e ao Registro de Preços do objeto da licitação pelo Pregoeiro à vencedora; 

10.3. O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo; 

10.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento; 

10.5. Decididos os recursos, o pregoeiro fará o Registro de Preços do objeto da licitação à licitante 
vencedora; 

10.6. Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sede da 
Prefeitura Municipal de Novo Mundo. 

11. DAS OBRIGAÇÕES 

11.1. DA CONTRATADA  

11.1.1. Como condição para emissão da Nota de Empenho e/ou assinatura da Ata de Registro de 
Preços, a licitante vencedora deverá estar com a documentação obrigatória válida; 

11.1.2. Se não comprovarem a situação regular da licitante, a sessão será retomada e os demais 
chamados, na ordem de classificação, para fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas, 
observado que o Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis; 

11.1.3. A detentora do registro de preços se obriga, nos termos deste Edital, a: 

a) A empresa se obrigará em um prazo máximo de 4 (quatro) dias, a solucionar quaisquer 
problemas com os itens adquiridos, inclusive com reposição dos mesmos se por ventura não 
estiverem atendendo as finalidades propostas, desde que a reclamação esteja devidamente 
documentada pela unidade e descartado o uso inadequado. 

b) A licitante vencedora, detentora do registro de preços, fica obrigada a aceitar acréscimos de até 
25% do valor contratado nos preços da Ata de Registro de Preços. 

c) Assinar a ata da sessão pública de pregão e os relatórios com os preços ofertados nas etapas de 
lances verbais que substituirão a apresentação de nova proposta adequada ao preço ofertado. Se a 
empresa não se fizer representar até o final da sessão deverá então apresentar a nova proposta 
adequada ao preço ofertado nas etapas de lances verbais, no prazo de 02 (dois) dias corridos, 
contados da notificação realizada na sessão pública do pregão. 

d) Será responsável pelo fornecimento dos bens dentro dos padrões adequados de qualidade e 
segurança e demais quesitos previstos na lei 8078/90, assegurando todos os direitos inerentes à 
qualidade de consumidor à Prefeitura. 

e) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, obrigando-se a 
atender, de imediato, todas as reclamações decorrentes da constatação de vícios, defeitos ou 
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incorreções relativas ao objeto deste Edital, bem como a respeito da qualidade dos produtos, casos 
em que a CONTRATADA deverá, às suas expensas, realizar correções e comprovar a regularidade 
destes. 

f) Manter todas as condições estabelecidas neste Edital quanto as condições de habilitação e 
qualificação, durante toda a execução do contrato. 

g) Fornecer os produtos, de acordo com as especificações e demais condições estipuladas. 

h) Garantir a qualidade dos produtos fornecidos, segundo as exigências legais, normas do 
fabricante e especificações técnicas do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia). 

i) Comunicar, imediatamente, a Prefeitura Municipal de Novo Mundo, qualquer irregularidade 
constatada durante o fornecimento dos produtos. 

11.2. DA CONTRATANTE 

11.2.1. A Prefeitura Municipal de Novo Mundo obriga-se a: 

I - Indicar os locais e horários em que deverão ser entregues os produtos. 

II - Permitir ao pessoal da contratada, acesso ao local da entrega; 

III - Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos produtos; 

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

11.2.2. Caberá à Prefeitura promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os 
preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado. 

 

12. DA ENTREGA DOS BENS 

12.1. O fornecimento do objeto será de acordo com as necessidades da contratante mediante Nota 
de Autorização de Despesa – NAD fornecida pela Prefeitura Municipal de Novo Mundo, até o 
esgotamento total, se necessário, dos produtos objeto deste Edital, pelo período da vigência do 
Contrato. 

12.1.1. As entregas dos produtos serão realizadas mediante requisição emitida pelo setor 
competente, imediatamente a sua apresentação, com prazo de no máximo 10 (Dez) dias, a partir do 
recebimento da requisição, para a entrega no local indicado pela contratante. 

12.2. O objeto constante deste Edital poderá ser contratado no todo ou em parte, de acordo com a 
conveniência administrativa; 

12.3. Os itens licitados serão avaliados em relação a conformidade, especificação, bem como 
qualidade e quantidade, de acordo com o Edital, após, a nota fiscal será atestada e encaminhada 
para pagamento; 

12.4 O recebimento não excluirá a detentora do Registro de Preços da responsabilidade civil, nem 
ético-profissional, pelo perfeito fornecimento do objeto, dentro dos limites estabelecidos pela Lei 
8.666/93. 
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12.5. A detentora do Registro de Preços ficará obrigada a corrigir, às suas expensas, no todo ou em 
parte, o objeto deste Contrato em que se verificarem vícios ou incorreções resultantes dos materiais 
fornecidos. 

12.6. A Prefeitura rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento realizado em desacordo com a 
ordem de fornecimento e com as normas deste Edital; 

12.7 Para os casos de rejeição dos produtos será prorrogado automaticamente o atestado de 
recebimento proporcionalmente ao prazo de reposição, o que, conseqüentemente, provocará a 
prorrogação do pagamento da respectiva nota fiscal/fatura, sem qualquer ônus adicional para a 
Prefeitura Municipal de Novo Mundo. 

12.8 - Para os produtos de rejeição será dado o prazo de dois dias para o contratado repor o 
material. 

12.9 – A devolução dos produtos rejeitados será sem ônus para a contratante 

12.10. Nos termos de art. 3˚ combinado com o art. 39, VIII, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1.990 – Código de Defesa do Consumidor, é vedado o fornecimento de qualquer produto ou serviço 
em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se as normas 
especificadas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade 
credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial 
(CONMETRO); 

12.12 - Deverá ser resguardada a possibilidade de responsabilização legal do fornecedor e o 
ressarcimento integral por sua parte das despesas que esta Prefeitura venha a realizar caso os 
produtos entregues estejam fora das especificações citadas no presente edital. 

 

13. DA CONTRATAÇÃO 

13.1. Todas as condições e obrigações objeto deste procedimento licitatório estão contidas na 
minuta da Ata de Registro de Preços (Anexo V) e Minuta de Contrato ( Anexo VII) quais fica fazendo 
parte integrante deste edital; 

13.2. Após, a homologação da presente licitação, a Proponente vencedora deverá comparecer à 
Prefeitura Municipal de Novo Mundo para Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 
(cinco) dias úteis a contar da data em que for convocada para tal; 

13.2.1. A Ata de Registro de Preços conterá os dados da Proponente vencedora que apresentar o 
melhor preço em cada item; 

13.3. A convocação será feita através de comunicação via fone, email ou correspondência postal 
(AR); 

13.4. A Proponente vencedora que, convocada para assinar A Ata de Registro de Preços, não o 
fizer no prazo estipulado no item 13.2 deste edital sem qualquer justificativa aceita pela Prefeitura 
Municipal de Novo Mundo/MT, decairá do direito à contratação e ficará sujeita à multa conforme 
item 14.1.1 deste Edital; 

13.5. Na hipótese de ocorrência da situação indicada no item 13.4, será convocado outra 
Proponente, observada a ordem de classificação, para assinar a Ata de Registro de Preços, e assim 
sucessivamente. 
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14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital, sujeita a 
licitante vencedora a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei no 8.666/93 e alterações 
posteriores, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte: 

14.1.1. Quanto à obrigação da assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido: 

a) atraso até 5 (cinco) dias, multa de 2% (dois por cento), sobre o valor registrado; 

b) a partir do 6o (sexto) até o limite do 10o (décimo) dia, multa de 4% (quatro por cento), 
sobre o valor registrado, caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11o 
(décimo primeiro) dia de atraso. 

14.1.2. Quanto às obrigações de solução de quaisquer problemas com os itens adquiridos, e, 
quanto à aceitação de acréscimos e supressões no valor total do registro de preços: 

a) atraso até 2 (dois) dias, multa de 2% (dois por cento), sobre o valor registrado; 

b) a partir do 3o (terceiro) até o limite do 5o (quinto) dia, multa de 4% (quatro por cento), 
sobre o valor registrado, caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 
6o (sexto) dia de atraso. 

14.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução 
total ou parcial do objeto registrado, a Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, 
aplicar à licitante vencedora multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor registrado; 

14.3. Se a detentora do Registro de Preços recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços 
injustificadamente ou entregar o produto sem apresentar situação regular no ato da assinatura da 
mesma, garantida prévia e ampla defesa, sujeita-se às seguintes penalidades: 

14.3.1. multa de até 10% sobre o valor registrado; 

14.3.2. suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Novo Mundo, por prazo de até 2 (dois) anos, e, 

14.3.3. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

14.4. A licitante, detentora do Registro de Preços ou contratada que deixar de entregar ou 
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e 
contratar com esta Prefeitura pelo prazo de até 02 (dois) anos e, se for o caso, será descredenciada 
no Cadastro de Fornecedores por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na 
forma da lei. 

14.5. A multa, eventualmente imposta à detentora do Registro de Preços, será automaticamente 
descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. 
Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber desta Prefeitura, ser-lhe-á concedido o prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse 
prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente 
para que seja inscrita na dívida ativa do Município, podendo, ainda a Administração proceder à 
cobrança judicial da multa; 

14.6. As multas previstas nesta seção não eximem a detentora do Registro de Preços da reparação 
dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração; 
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14.7 Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados da intimação, o respectivo valor será descontado dos créditos que esta possuir com esta 
Prefeitura, e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para inscrição 
em Dívida Ativa e execução pela Prefeitura Municipal de Novo Mundo; 

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

 

15. DO PAGAMENTO 

15.1. Pelo fiel e perfeito fornecimento do objeto desta licitação, a Prefeitura pagará o preço 
correspondente à quantia solicitada em Reais (R$), mediante a entrega da nota fiscal, que 
corresponderá ao valor dos produtos fornecidos; 

15.2. Os pagamentos serão efetuados no prazo máximo até o 15º (décimo quinto) dia útil, contados 
da apresentação da Nota fiscal devidamente atestada pelo responsável e encaminhada para 
Prefeitura – logo após a emissão da Nota Fiscal a contratada deve enviar via e-mail cópia e em 
seguida encaminhar a original; 

15.3. A nota fiscal deverá conter no verso atestados firmados pelo servidor encarregado de fiscalizar 
o recebimento, comprovando a entrega do objeto contratado; 

15.4. O fornecedor deverá emitir nota fiscal/fatura em nome da Prefeitura Municipal de Novo Mundo 
– MT, CNPJ: 01.614.517/0001-33, Endereço:Rua Nunes Freire, 12 - Alto da Bela Vista, devendo 
constar no corpo da Nota Fiscal o número do processo licitatório a que se refere (Pregão Presencial 
nº 025/2017). 

15.5. A contratada deverá indicar no corpo da nota fiscal o número e nome do banco, agência e 
número da conta, na qual deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária; 

15.6. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, tomada junto ao Banco do Brasil 
S.A., endereçada ao banco discriminado na nota fiscal. 

15.7 Para os casos de rejeição dos produtos serão prorrogado automaticamente o atestado de 
recebimento proporcionalmente ao prazo de reposição, o que, conseqüentemente, provocará a 
prorrogação do pagamento da respectiva nota fiscal/fatura, sem qualquer ônus adicional para a 
Prefeitura Municipal de Novo Mundo – MT. 

15.8 - Para os produtos de rejeição será dado o prazo de dois dias para o contratado repor o 
material. 

15.9 - A devolução dos produtos rejeitados será sem ônus para a contratante 

15.10 - Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta “ON-LINE” da situação do Fornecedor para 
verificação de todas as condições de habilitação da Empresa devendo estar com a Certidão Negativa 
de FGTS; 

15.11 - Se por motivo não imputável à CONTRATADA, o pagamento do fornecimento não ocorrer 
dentro dos trinta dias de sua realização, incidirá sobre o valor da mesma, atualização monetária 
diária de 0,01% (um centésimo por cento), a partir do trigésimo dia do adimplemento até o dia do 
efetivo pagamento, limitada a 10%. 
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15.12 – Será considerado como inadimplemento o atraso superior a 30 (trinta) dias. 

15.13 – Só haverá compensações financeiras e penalizações por eventuais atrasos e descontos por 
eventuais antecipações de pagamentos se houver acordo entre as partes. 

 

16. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

16.1. Homologado o processo licitatório pela autoridade competente, a Prefeitura Municipal de Novo 
Mundo convocará a licitante vencedora para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar a ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS, sob pena de decair do direito ao Registro. 

16.2. A assinatura da Ata de Registro de Preços não implica na obrigatoriedade da aquisição 
da totalidade dos itens registrados, tendo em vista que o registro de preços serve para 
assegurar uma futura aquisição, dentro do prazo de vigência; 

16.3. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contados a partir 
da publicação, sendo que durante este período a licitante vencedora deverá manter as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

16.4. Será admitida a prorrogação da vigência da Ata de Registro de Preços, conforme as 
disposições contidas no instrumento convocatório, obedecido o disposto na Lei Federal nº 
8.666/93. 

 

17 – DA TRANSFERÊNCIA, SUB-CONTRATAÇÃO OU SUB-ROGAÇÃO 

17.1 - A contratada não poderá ceder ou transferir, dar em garantia ou vincular, de qualquer forma, 
total ou parcialmente o objeto contratado, a qualquer pessoa física ou jurídica, sem a prévia e 
expressa autorização da contratante;  

17.1- Não será permitido sub-contratação ou sub-rogação do fornecimento do objeto deste certame, 
em hipótese alguma. 

 

18 – DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

18.1 – Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006, as 
microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida 
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

18.1.1 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, deverá apresentar a 
ultima certidão emitida para ser assegurado o prazo de 05 (Cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas 
ou positivas com efeito de certidão negativa. Eventual interposição de recurso contra a decisão que 
declara o vencedor do certame não suspenderá o prazo supracitado. 

18.2 – A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 18.1.1, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, 
de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar para nova sessão pública os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 
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18.3 – Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em 
que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou 
até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta 
inicial não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte. 

18.4 – Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

18.4.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 
registrado o preço em seu favor do objeto licitado; 

18.4.2 – Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 
subitem 18.3., serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do 
subitem 11.2 e 11.4, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;  

18.4.3 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 18.3, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

18.4.4 – Na hipótese da não-contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será 
registrado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

18.5 – A micro-empresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de que trata a 
Lei Complementar n. 123/2006 deverá apresentar, na forma da lei, juntamente com os documentos 
de habilitação, a declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do §4º do art. 3º do 
dispositivo supracitado. 

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1. É facultado ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública; 

19.2. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões 
de interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação 
de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado; 

19.2.1. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento 
licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver 
suportado no cumprimento do contrato; 

19.3. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação, assumindo ainda, todos os custos de 
preparação e apresentação de sua proposta, uma vez que a Prefeitura não será, em nenhum caso, 
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 
licitatório; 

19.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, a sessão será redesignada para o dia, hora e local que será noticiado 
para o primeiro dia útil subseqüente, em horário e local aqui estabelecidos, desde que não haja 
comunicação do Pregoeiro em contrário; 
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19.5. 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 normal na 
Prefeitura; 

19.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da 
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta, durante a realização da sessão pública de PREGÃO; 

19.7. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do processo; 

19.8. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 
presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito, ao Pregoeiro, no endereço 
indicado no preâmbulo até dois dias úteis antes da data de abertura do PREGÃO; 

19.8.1. Os esclarecimentos estarão disponíveis aos interessados no site da Prefeitura, endereço: 
www.novomundo.mt.gov.br, pelo e-mail: licitacaonovomundo@hotmail.com, e/ou pelos telefones: 
066 3539 6244 / 6003, sendo responsabilidade de a licitante estar atenta aos mesmos e a quaisquer 
alterações no edital, não podendo alegar disto desconhecimento; 

19.9. O Registro de Preço do objeto ao licitante vencedor, feito pelo pregoeiro ficará sujeito a 
homologação do Ordenador de Despesas do Município de Novo Mundo do Estado de Mato Grosso, 
Autoridade Superior desta Prefeitura. A homologação do resultado desta licitação não implicará 
direito à contratação; 

19.9.1. Para fins de homologação, o proponente vencedor fica obrigado a apresentar nova proposta 
adequada ao preço ofertado na etapa de lances verbais, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas 
contados da notificação realizada na audiência pública do Pregão, caso não tenha participado da 
sessão até a lavratura da ata e por conseqüência não tenha assinado a ata e os relatórios com os 
preços ofertados na etapa de lances verbais. 

19.10. Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei nº 10.520/2002, da Lei 
8.666/93 e alterações posteriores. 

19.11. Poderá o Pregoeiro no interesse da administração, relevar omissões puramente formais, 
desde que: 

19.11.1. Não comprometam a lisura e o caráter competitivo da licitação; 

19.11.2. Possam ser sanadas, no prazo determinado pelo Pregoeiro; 

19.12. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes, devendo a mesma, ao final, ser assinada pelo Pregoeiro e os licitantes presentes, 
ressaltando-se que poderá constar a assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes facultado esse 
direito; 

19.13. Ao término da sessão será emitido relatório dos vencedores de cada item com os preços 
finais e relatório dos lances que deverão ser assinados por todos os presentes e que servirão como 
nova proposta de preços, desobrigando as empresas a refazerem as propostas. 

19.14. Deverão os licitantes participantes permanecer no recinto da sessão até o término da mesma 
para a assinatura da ata; 

19.14. São partes integrantes deste Edital: 

Anexo I – Termo de Referência  
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Anexo II – Modelo de Declaração que a licitante cumpre os requisitos 

Anexo III – Modelo de Declaração referente ao item 8, subitem 8.1.5 

Anexo IV – Modelo Carta de Credenciamento 

Anexo V – Minuta Ata de Registro de Preços 

Anexo VI – Modelo de Declaração de Enquadramento na Lei 123/2006. 

Anexo VII – Minuta de Contrato 

 

Novo Mundo, 03 de Julho de 2017. 

 
 
 
 

Luciana Da Silva Betarelo 
Pregoeira Oficial 

Antonio Mafini 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO; 

1.1 – Aquisição de Móveis e Eletrodomésticos – Para uso das Secretarias de Administração, 
Finanças, Educação, Saúde, Assistência Social, Agricultura e Obras, conforme as especificações 
abaixo: 

1.2 ITENS DO OBJETO 

COD DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUANT MEDIA TOTAL 

13133 
Ar Condicionado Split 12.000 BTUs. Funcionalidades: Resfria, desumidifica e 
ventila, com sistema de filtragem de ar que retiram impurezas e odores. 
Voltagem 220 Volts. Garantia mínima de 01 ano. 

43 1.684,78 72.445,54 

13135 
Ar Condicionado Split 9.000 BTUs. Funcionalidades: Resfria, desumidifica e 
ventila, com sistema de filtragem de ar que retiram impurezas e odores. 
Voltagem 220 Volts. Garantia mínima de 01 ano. 

5 1.549,38 7.746,90 

30691 

Ar Condicionado Split Piso Teto 60.000 BTU/h 380 Volts Trifásico R-410Aa , 
Painel com LED mostrando a temperatura escolhida do ambiente ,Duplo Air 
Swing , Distribuição de ar mais eficiente com movimentos automáticos, 
Garantia Total de 3 Anos, Disponível nas Voltagens de 220 Volts e 380 Volts 
, Baixo Nível de Ruído e Gás Refrigerante Ecológico. 

5 6.552,67 32.763,35 

30692 

Armário com tampo em formica de 1,60 mt, em aço, com três portas e quatro 
gavetas. Estrutura e revestimento em chapa de aço. com puxadores, 
dobradiças de pressão, tratamento em fosfato e desingraxante. Com 
corrediças das gavetas em polipropileno. Pintura a Pó eletroestática. Cor: 
Branco. . Garantia mínima de 01 ano 

2 924,33 1.848,66 

30693 

Armário de Aço montável, com 2 portas, reforços internos no sentido 
horizontal, puxador estampado na própria porta , com sistema de cremalheira 
para regulagem das prateleiras a cada 50 mm. Com 03 prateleiras . 
Travamento das portas através de fechadura com chave. Cor cinza cristal. 
Capacidade de 20 kg em cada prateleira. Medidas AxLxP: 1,60 altura. 

47 653,30 30.705,10 

30694 

Arquivo de Aço com 4 gavetas para pasta suspensa tamanho ofício, com 
porta etiquetas, puxadores e fechadura com travamento automático das 
gavetas. Estrutura toda em chapa de inox. Com tratamento anticorrosivo à 
base de fosfato de Zinco e pintura eletroestática a pó na cor cinza. 
Capacidade mínima de 30 a 40 pastas por gaveta ou 25 kg. 

30 607,30 18.219,00 

30695 

Batedeira Industrial com proteção móvel em chapa de aço carbono ,  
Estrutura em aço SAE 1020, Estrutura em pintura a pó eletrostática com 
base fostatizada ,Consumo: 0,5 kw/h,  Motor: 1/4 CV; Tacho estampado em 
aço inoxidável, Sistema de variação de velocidade por meio de polia 
variadora, Dispositivo de segurança no acesso ao tacho, Batedores de 
alumínio, Seis velocidades, Capacidade: 5 litros; 

13 2.484,50 32.298,50 

13144 

Batedeira Planetária, potência mínima de 300 W, com três tipo de batedores, 
para massas leves, médias e pesadas, em metal com duplo movimento 
simultâneo (movimento de rotação sobre o eixo e planetário). Tigela em 
plástico com trava na base e bocal alimentador com capacidade mínima de 
3,5 litros. Com no mínimo 06 velocidades. 110 volts. Garantia mínima de 01 
ano. 

3 542,58 1.627,74 

30696 
Bebedouro de Pressão, gabinete em aço plástico, pia em aço inox polido, 
torneira para copo e jato cromada com regulagem de jato d'água. 
Capacidade mínima de refrigeração de 20 litros por hora.  

8 863,97 6.911,76 
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13146 

Bebedouro Refrigerado Coluna para galão de água mineral. Desempenho 
mínimo de 5 litros de água gelada por hora. Material: gabinete em plástico 
injetado e chapa eletro zincada pintada. Com duas torneiras, uma para água 
gelada e outra água natural. Com controle de temperatura. Voltagem 110 
voltagem. 01 ano de garantia 

11 684,48 7.529,28 

30697 

Bicicleta Aro 26  

18 570,20 10.263,60 

Gênero:  Feminino, Acompanha pedais em Nylon de alta resistência.Guidão 
em aço carbono com elevação para maior conforto e postura, com suporte na 
cor preto e Manetes anatômicos em Nylon, Movimento de direção expander, 
para melhor fixação e fácil manutenção. 
E os manetes anatômicos auxiliam na freada, pois não deixam os dedos 
escorregarem. Os conduites dos cabos possuem terminais, que os protegem 
da entrada de pó e de água, aumentando a sua durabilidade. Rodas dianteira 
e traseira em Alumínio com aros também em alumínio, com câmara e pneus 
em borracha com o Freio V-Brake em Nylon de fácil acionamento e 
segurança. Com o pedivela triplo de aço na cor preta com relação 24x34x44 
e movimento de centro de 45mm e câmbio dianteiro para 3 velocidades 
(3x6= 18) 
Modalidade: Passeio 
Aro: 26 
Marchas: 18 
  

30698 

Cadeira executiva com prancheta escamoteável: É uma cadeira onde seu 
assento e encosto é feito de madeira compensada multilaminado, com 
espessura de 10 mm, espuma injetada anatômica com densidade controlada 
de 50 a 60 Kg/m3, contra encosto forrado com vinil, bordas do assento e 
encosto protegidas por PVC Francis, estrutura 4 pés em aço em tubo 7/8x1, 
20 com suporte de braço para prancheta escamoteável, prancheta em BP 
com espessura de 15 mm com bordas com fita retas, cor cristal com borda 
preta, portas livros. 

40 345,50 13.820,00 

30699 

Cadeira Executiva Preta, com ajuste de altura e amortecimento a gás, 
Encosto  em tela mesh, apoios para braços regulável, base cromada, Peso 
máximo: 110 kg 28 761,30 21.316,40 

Dimensões: Altura: 113 cm, Largura: 64 cm e Profundidade: 61 cm. 

30700 

Cadeira Executiva Telada com base giratória com ajuste de altura à gás, 
estrela em aço com capa em polipropileno com 5 rodízios e espuma injetada 
30mm com assento/encosto estofado densidade 45. Ajuste de altura e 
inclinação do encosto (Ergonômico) Ajuste de altura do assento a gás 
Assento/Encosto Estofado D45 

6 860,50 5.163,00 

13147 

Cadeira Giratória Executiva Secretaria com base reguladora a gás de altura 
de assento e encosto, com 05 rodízios em nylon. Revestida de tecido de 
polipropileno azul Royal. Com braço com regulagem de altura, própria para 
digitador 

48 290,67 13.952,16 

13148 

Cadeira para Escritório Executiva Fixa com encosto e assento injetados em 
polipropileno de alta resistência com furos para ventilação corporal. Estrutura 
em Tubo de aço com acabamento cromado ou pintura epóxi. Estrutura 
metálica revestida com pintura eletrostática epóxi-pó de alta resistência. 
Dimensões mínimas: Encosto 28cm altura x 45cm largura; Assento 46 cm 
Largura x 40 cm Profundidade. 

35 186,00 6.510,00 

30701 
Cadeira Secretária Palito , na cor azul, Feito em nylon e ferro, tem o assento 
preenchido com espuma laminada .            Capacidade De Carga 110kg,   
Altura Do Assento Ao Chão       45 cm.            

20 149,76 2.995,20 

30702 

Cadeira tipo longarina com base fixa Base fixa em formato de "Y" em aço 
cromado com quatro sapatas reguláveis Encosto com estrutura em aço 
perfurado e estofamento revestido em couro PU Assento com estrutura em 
aço perfurado e estofamento revestido em couro PU Braço em aço cromado 
com formato anatômico Peso máximo recomendado por assento: 150 Kg 

14 923,67 12.931,38 
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Medidas Largura total da longarina: 185 cm Encosto Largura: 53cm Altura: 
52cm Assento Profundidade: 48cm  Largura: 53cm Altura até o chão: 44cm 
Itens inclusos 01 Cadeira desmontada 01 Manual de montagem. 

30703 
Caixa acústica em MDF, adesivo vinil, Alto Falante potencia de 300 Watts, 
Entradas USB, Microfone, Pen Drive, Bluetooth. 

7 1.254,70 8.782,90 

30704 

Cama Elástica 4,27 mts E 1 Kit De Proteção Estrutura Em Aço Galvanizado. - 
Sistema De Impulsão Por 72 Molas. - 3 Degraus. - Molas Com Revestimento 
Em Pvc. - Rede De Proteção Em Polipropileno. - Lona Com Emendas 
Vulcanizadas E Proteção Uv. - Suporta Peso De Ate 150 Kg. - Garantia De 6 
Meses. 

4 2.716,39 10.865,56 

30705 

Câmara digital monitor 2,7 " LDC, resolução em MP, 20.1 MP , memória 
interna de 29 MB, memoria de expansível por cartões de memória, conexões 
USB, sensor super HAD CCD, zoom óptico 5X, Zoom digital de 10X lentes 
fixas Velocidade do Obturador iAuto (2" - 1/1,500) / Program Auto (1" - 
1/1,500), Alcance do foco Imagens 16:9 - 28.3-141.6mm; Imagens 4:3 - 26-
130mm; Vídeo 16:9 - 31.5-157.3mm; Vídeo 4:3 - 26-130mm, Abertura F 3.2 
(W) - 6.4 (T), Modos de flash Auto; On; Off; Slow Syncro; Flash Estendido, 
Alimentação: tipo de bateria recarregável, Recursos de vídeo HD 1280 x 720; 
VGA 640 x 480; QVGA 320 x 240,Recursos de áudio Gravação de áudio, 
Modos de cena Alta Sensibilidade; Crepúsculo; Retrato Crepúsculo; 
Paisagem; Foto Suave; Praia; Neve; Gourmet; Animal de Estimação, 
Formatos de Arquivos JPEG, Microfone embutido Sim, Montagem de tripé 
Sim, Idiomas do Menu Espanhol, Árabe, Chinês, Persa, Coreano, Tailandês., 
Francês, Inglês, Português, 

2 1.140,00 2.280,00 

Cor Preto. 

30706 

Colchão de casal Tecido 51% Viscose, 49% Poliéster Maior Durabilidade; 

10 655,63 6.556,30 

Bordado Matelassê Proporcionando Maior Conforto; 
Ortopillow, Pillow Top Embutido; 
Placa De Espuma 100% Poliuretano Densidade 26 Selada; 
Estrutura De Molas Nanolastic Proporcionando Flexibilidade E Firmeza; 
Não Precisa Virar, Somente Girar; 
Respiros Laterais Para Maior Ventilção; 
Tratamento Antiácaro /Antialérgico /Antimofo; 
Tecido Antiderrapante 100% Poliéster. 
 Suporta 100 kg. 

30707 

Colchão Solteiro 22x88x188 

10 551,00 5.510,00 

- Mola Bonnel 312 com 147molas/m² 
- Revestimento: Tecido 100% Poliéster 
- Tratamento anti ácaro, fungo e bacteriano 
- Borda de Espuma extra rígida D28 certificada pelo Inmetro 
- Camada de conforto sobre molejo de 4 cm de espuma D45 Soft 
- Nível conforto: macio 
- Suporta até 80 kg por pessoa 

13154 

Conjunto de Mesa e 04 cadeiras em polipropileno copolímero 100% virgem e 
com Certificação do INMETRO. Dimensões mínimas da mesa A x L x C: 69,5 
x 69 x 69 cm. Dimensões mínimas de cada cadeira: Altura do assento 39 cm, 
abertura entre os braços 42 cm, Largura do assento 41 cm.  

25 324,20 8.105,00 

30709 
Depurador de ar com grade exautora de fácil limpeza, controle com 03 
velocidades, luz, voltagem 110 V, garantia de 12 meses. 

2 569,63 1.139,26 

13156 

Estação de Trabalho em MDP 18 MM, acabamento em perfil ergosofit/fita, 
com 04 lugares. Com gaveteiro de 02 gavetas em cada mesa. Furos para 
passagem de fiação no tampo. Com Suporte para CPU e Nobreak móvel. 
Cor cinza cristal com detalhes azul. 

1 2.295,00 2.295,00 

30710 
Estante em aço com 04 prateleiras em aço: Altura: 198 cm Largura: 93 cm 
Profundidade 30 cm , Peso: 11,20 kg Garantia do Fornecedor de 03 Meses. 

21 195,98 4.115,58 
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30711 

Espremedor de frutas: material copo em alumínio   

7 234,45 1.641,15 

voltagem: Bivolt; potência: 500 Wats; rotação 3545 RPM. Com itens  01 Copo 
em PP 500 ML; 01 Peneira para copo em PP;01 Castanha pequena em 
poliestireno (limão);01 Castanha grande em poliestireno (laranja);01 Cúpula 
com bica; 01 Tampa em plástico branco PP;01 Manual de instruções em 
português. 

30712 

Fogão com 04 bocas, acendimento automático total;  Mesa em aço inox 
sobreposta;  Queimadores estampados;  Espalha chama esmaltado;  
Manipuladores removíveis; Grade fixa no forno com 2 regulagens de altura; 
Visor total na porta do forno Pés altos; Trempe dupla; Tampa de vidro sem 
puxador; Válvula de segurança no forno. Ramal: 1,670 kw - 0,65 mm; Na cor 
branca 

4 632,23 2.528,92 

 Gigante: 2,000 kw - 0,72 mm;  Forno: 1,780 kw - 0,70 mm ; 
 Tipo de Gás: GLP ( gás de petróleo liquefeito ). Classificação do Selo 
Conpet (Eficiência Energética) A. Garantia de 12 meses 

13158 

Fogão industrial 06 bocas Couraçado com forno. Queimadores frontais 
chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas. 
Queimadores traseiro chama dupla. Mesa de esmalte antiaderente. Grades e 
queimadores da mesa em ferro fundido. Injetor de gás na horizontal. 
Estrutura de cantoneiras de aço. Forno industrial: cinco posições de 
temperatura. Forno com 2 prateleiras em suporte de aço cromado e altura 
ajustáveis em 4 posições. 

7 1.634,48 11.441,36 

13159 

Forno Elétrico de capacidade mínima de 55 litros com forno auto limpante. 
Bandeja de resíduos removível. Temperatura entre 20 a 250° C. Com Grill e 
lâmpada interna. Porta de vidro triplo. Voltagem 110 volts. Garantia mínima 
de 01 ano.  

12 816,73 9.800,76 

30713 

Forno Micro-ondas 30 litros, com 850 W de potencia, consumo de energia A, 
voltagem 110 V:  porta com visor branco e transparente: Controle numérico; 
Chave de segurança; Menu Pratos Rápidos; Tecla Descongelar: Garantia de 
12 meses 

2 607,24 1.214,48 

30714 

Frigobar na Cor Branco, Tensão 110V,Capacidade Total 70L 

3 1.043,25 3.129,75 Consumo 17,50KWh,Classificação Energética A, Frequência 60Hz,Tipo de 
degelo do refrigerador Manual, Capacidade de armazenagem do refrigerador 
68L. 

13161 

Gabinete com pia 1,20 mt, em aço, com duas portas e quatro gavetas. 
Estrutura e revestimento em chapa de aço fina frio número 24, puxadores em 
ABS, dobradiças de pressão, tratamento em fosfato e desingraxante. Com 
corrediças das gavetas em polipropileno. Pintura a Pó eletroestática. Cor: 
Branco. Garantia mínima de 01 ano. 

1 672,30 672,30 

30715 

Gabinete com pia e 1,60 mt, em aço, com duas portas e quatro gavetas. 
Estrutura e revestimento em chapa de aço fina frio número 24, puxadores em 
ABS, dobradiças de pressão, tratamento em fosfato e desingraxante. Com 
corrediças das gavetas em polipropileno. Pintura a Pó eletroestática. Cor: 
Branco. Dimensões mínimas: (L x A x P) 160 X 85 X 46. Garantia mínima de 
01 ano 

8 818,98 6.551,84 

30716 

Gabinete com tampo em formica de 1,20 mt, em aço, com três portas e 
quatro gavetas. Estrutura e revestimento em chapa de aço fina frio número 
24, puxadores em ABS, dobradiças de pressão, tratamento em fosfato e 
desingraxante. Com corrediças das gavetas em polipropileno. Pintura a Pó 
eletroestática. Cor: Branco. Dimensões mínimas: (L x A x P) 135 X 85 X 46. 
Garantia mínima de 01 ano 

6 560,98 3.365,88 

13162 

 Refrigerador Duplex (02 portas), de capacidade mínima de 470 litros, sendo 
o freezer com capacidade mínima de 150 litros, com sistema Frost Free, 
Prateleiras em vidro temperado e pés niveladores dianteiros e rodízios 
traseiros.  Classe A no consumo de energia. 110 Volts. Cor Branca. Garantia 
mínima de 01 ano. 

6 3.178,33 19.069,98 
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30717 
Refrigerador Duplex (02 portas), de no mínimo de 340 litros, com sistema 
Frost Free, Classe A no consumo de energia. 110 Volts. Cor branca. 
Garantia mínima de 01 ano. 

10 2.242,50 22.425,00 

13164 

Kit de cozinha em aço, com paneleiro duplo de seis portas, aéreo triplo de 
três portas e armário duplo geladeira 02 portas. Estrutura e revestimento em 
chapa de aço fina frio número 24, puxadores em ABS, dobradiças em 
pressão, tratamento em fosfato e desingraxante. Cor Branca. Dimensões 
mínimas: (L x A x P) Paneleiro Duplo 65 x 165 x 23; aéreo triplo 100 x 50 x 
23; Armário duplo geladeira 67 x 40 x 25. Garantia Mínima de 01 ano 

2 1.144,73 2.289,46 

30718 

Lavadora de alta pressão 1700 libras. Com trava de segurança, rodinhas 
para deslocamento, alta para transporte. Acessórios que devem acompanhar 
o produto: Tubeira, aplicador de detergente, porta-acessórios, gatilho com 
trava de segurança. Motor de 1,5 kw. Voltagem 110 volts. Garantia mínima 
de 01 ano. 

7 722,30 5.056,10 

30719 
Liquidificador industrial. Copo em aço inox com capacidade de 3 litros. 
Rotação mínima de 22.000 RPM. Potência do Motor de 800 W. Garantia 
mínima de 06 meses. Voltagem 110 Volts 

9 588,23 5.294,07 

30720 

Maquina de lavar roupa capacidade para mínima 10 kg ou mais :Delicadas, 
Rápido, Lavagem Econômica com Reutilização de Água, Panos de Limpeza, 
Roupas Brancas Muito Sujas, Roupas Brancas Sujas, Roupas Brancas 
Pouco Sujas, Roupas Coloridas Muito Sujas, Roupas Coloridas Sujas, 
Roupas Coloridas Pouco Sujas, Roupas Escuras Muito Sujas, Roupas 
Escuras Sujas, Roupas Escuras Pouco Sujas, Enxágue, Cama e Banho e 
Centrifugação. Três níveis de água sendo alto médio e baixo; 02 enxágues, 
centrifuga, dispenser para sabão, dispenser para amaciante, dispenser para 
alvejante, controles eletrônicos, velocidade 750 rpm, acabamento do cesto 
em plástico, classificação d energia tipo A, tensão/voltagem 110 , garantia de 
12 meses. 

3 1.607,48 4.822,44 

30721 
Mesa para computador em MDF de 15 mm. Com suporte para teclado com 
corrediças metálicas e suporte para CPU E Nobreak . Cor cinza cristal. 
Medidas LxPxA: 1,20 x 0,60 x 0,74 m 

20 517,00 10.340,00 

13174 
Mesa para escritório em MDF de 15 mm. Com gaveteiro fixo em mdf de 2 
gavetas com chave. Cor cinza cristal. Medidas LxPxA: 1,20 x 0,60 x 0,74 m 

21 446,97 9.386,37 

13175 
Mesa para escritório em MDF de 15 mm. Com gaveteiro fixo em mdf de 3 
gavetas com chave. Cor cinza cristal. Medidas LxPxA: 1,60 x 0,60 x 0,74 m 

6 564,30 3.385,80 

30722 
Microfones Sem Fio Micfly Conteúdo Da Embalagem 2 Microfone Sem Fio 1 
Receptor Wireless Garantia- 12 Meses.  

4 798,00 3.192,00 

30723 

Multiprocessador de alimentos com botão pulsar, Funções Batedor, Cortador, 
Espremedor, Fatiador, Liquidificador, Ralador, Picar com acessórios :Jarra do 
liquidificador , Jarra do processador, Espremedor de frutas, Lâmina de picar 
,Disco adaptador, Acessório fatiador, Acessório ralador; Características 
Gerais - Capacidade da Jarra do processador 1,2L ,Capacidade do copo do 
liquidificador 2,2 L , 02 velocidades + pulsar, Microstore: todos os acessórios 
podem ser guardados dentro da jarra-menos o espremedor, Possui 
acessórios que executam múltiplas funções, Design vertical: ocupa menos 
espaço na cozinha, Todos os acessórios podem ser levados a uma máquina 
lava-louças  Pés antiderrapantes, Trava de segurança ,Funções: processar, 
ralar, cortar, misturar, fatiar, espremer, picar, liquidificar. 

7 288,27 2.017,89 

13176 
Pia em aço inox 430 acesita, 1,20 mt, com revestimento em concreto celular 
e isopor. Escorredor frisado. Dimensões aproximadas: (L x P) 120 x 52 cm 

6 288,30 1.729,80 

30724 
Purificador de água natural e gelada, refrigeração compressor a gás, 
armazenamento de água capacidade de 2 litros,  energia elétrica 127/220 V 

5 735,20 3.676,00 

30725 

Suporte para CPU, base Plástica Com Rodízios; Permite Ajuste Para 
Diferentes Tamanhos ;Espaço Interno Ajustável De 15,5 À 22,5cm ;Facilita 
Instalação E Movimentação Da CPU ;Plástico Resistente ;Sistema De Ajuste 
;Fácil Instalação Móveis 

15 71,00 1.065,00 

Material: Plástico ;Cor: Preto; Capacidade de carga: 15kg. 
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30726 

Tela de projeção tripé com tela Tripé Serie A 2,00 X 1,53 4:3 Ttm100va Tes; 
estojo octogonal em aço carbono Pintura eletrostática preta resistente a 
riscos e corrosões Tecido de projeção Matte - White, que permite ganho de 
1,1 a 1,5 vezes o brilho Empunhadura plástica Bordas pretas permitindo um 
melhor enquadramento da imagem Trava da haste e da empunhadura com 
sistema de clique. 

2 714,50 1.429,00 

13178 

TV LED 42 Polegadas Full HD 1080p 5 HDMI com Conversor Digital 
Integrado. Entrada VGA e PC/AUX IN e no mínimo 04 entradas HDMI. 
Contraste mínimo de 45.000:1. Sincronismo com HDMI e T-Link. Conexões 
(quantidade mínima): 01 entrada USB (que permita reprodução de filme, 
música e foto), 04 entrada HDMI, 01 entrada de Vídeo e Áudio Estéreo, 01 
entrada de vídeo componente, 01 saída de áudio digital, 01 saída de vídeo e 
áudio estéreo. Recepção de canais: VHF, UHF, e CATV (DTV). Garantia 
mínima de 01 ano. 

3 2.520,00 7.560,00 

30727 

Umidificador Reservatório com mínimo 6 litros de capacidade 

5 329,33 1.646,65 
Autonomia de até 21 horas de uso contínuo 
Controle de intensidade de Função difusor de fragrância 
Desligamento automático, Econômico e silencioso, potencia 35 W, voltagem 
Bivolt automático, Garantia de 12 meses. 

30728 
Climatizador para grandes ambientes com painel digital com sensor de 
temperatura, Climatiza uma are de ate 80m² 

2 4.300,00 8.600,00 

Valor total estimado     502.029,17 
 

2. JUSTIFICATIVA PARA FORNECIMENTO DO OBJETO. 

2.1 Aquisição é imprescindível para atender a necessidade das Secretarias de Administração, 
Finanças, Educação, Saúde, Ação Social, Agricultura e Obras da Prefeitura Municipal de Novo 
Mundo quanto à compra e troca de móveis e eletrodomésticos em geral, que poderá ocorrer dentro de 
12 meses após a homologação da licitação.  

 

3. ESPECIFICAÇÃO DO FORNECIMENTO  

3.1 - Fornecer o objeto de primeira qualidade; 

3.1.1 - Atender a contratante em conformidade com as requisições solicitadas. 

3.2 – Cumprir fielmente as entregas do objeto solicitado; 

3.3 - Observar, na entrega dos produtos, as Leis, os regulamentos, as posturas, inclusive de segurança 
pública, e as melhores normas técnicas específicas; 

3.4 - Prestar o fornecimento solicitação da contratante ou por pessoa indicada, de forma permanente 
e regular e nas quantidades solicitadas, dispondo de quadro de pessoal suficiente para o atendimento 
dos pedidos, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta ao serviço, 
demissões e outros análogos; 

 

4. – DO PAGAMENTO 

4.1 - O pagamento deverá ser feito, após a apresentação da nota fiscal devidamente visada e atestada 
pela Secretaria Municipal correspondente à aquisição. 
 

5. – CONDIÇÕES DE ENTREGA 
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5.1 - Os materiais deverão ser entregues, na Secretaria correspondente a solicitação, dentro do prazo 
de 10( Dez)  dias, conforme a necessidade de cada Secretaria. 
 

6. PROPOSTA DE PREÇOS 

6.1. Os produtos ofertados deverão obrigatoriamente ser verificados através de fichas técnicas, ou 
consulta on line para comprovarem as especificações solicitadas e a aprovação do produto pelo 
INMETRO. 

 

 

Novo Mundo, 28 de Junho de 2017. 

 

 

 

Adriano Mafini Balbino 
Secretario de Administração 
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ANEXO II 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 
 

Ref.: Edital de Pregão Presencial Para Registro de Preços Nº 025/2017 
 
 
 
 
A empresa __________________________, com sede a ____________________________, CNPJ 

sob nº ___________________, por seu representante Sr. _______________________, RG nr. 

__________________________ e C.P.F. nr. _______________________________, declara que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação. 

 

 

 

(Local e Data) 

 

(Nome e assinatura do representante legal e carimbo de CNPJ da empresa) 

 
 
OBS:  
 

1. A DECLARAÇÃO DEVERÁ ESTAR IMPRESSA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
LICITANTE E DEVERÁ SER ENTREGUE FORA DOS ENVELOPES NO MOMENTO DE 
HABILITAÇÃO. 

2. No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 123/2006, 
possuir alguma restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser 
mencionada, como ressalva, na supracitada declaração, além de juntar o documento com 
restrição no envelope de habilitação 
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ANEXO III 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2017 

 
 
Em cumprimento as determinações da Lei, DECLARAMOS, para fins de participação no 

Pregão Presencial que:  

1 - Até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no 

presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

2 - Cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no 

presente certame; 

3 - Recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informações e das 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

4 - Concordamos e sujeitamo-nos com as condições e teor estabelecidos no edital; e 

5 - Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não empregamos menor de dezoito anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menor de dezesseis anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de quatorze anos. 

6 - Sob as penas do Art. 299 do código Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha a 

vencer o certame, dos produtos licitados para realizar a entrega nos prazos e/ou condições previstas. 

Por ser a expressão da verdade, eu _______________________, representante legal 

desta empresa, firmo a presente. 

 

Local e Data 

 

__________________________ 

Assinatura e carimbo de CNPJ 
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ANEXO IV 

 
 

(nome e função na empresa) 

MODELO CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

Nós, abaixo assinados, nomeamos e credenciamos o (a) Sr(a). _______________, portador(a) do R.G 

nº _____________/SSP____________, CPF nº ________________________, a nos representar junto 

à Equipe Pregoeira da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, a fim de participar dos trabalhos 

de abertura das Propostas e Documentos Complementares de Habilitação para o Pregão Presencial Nº 

025/2017 marcado para o dia 19 de Julho de 2017, às 08h00, o(a) qual tem amplos poderes para 

representar a empresa outorgante, podendo rubricar a Documentação de Habilitação e das Propostas, 

manifestar, prestar todos esclarecimentos à nossa proposta, formular ofertas e lances de preços, 

interpor recursos, desistir de prazos ou recursos, enfim, praticar todos os atos pertinentes ao certame. 

 

Informações Importantes: 

 

CNPJ n.: _______________________________________________ 

Inscrição Estadual n.º: ____________________________________ 

Razão Social: ___________________________________________ 

Nome de Fantasia: _______________________________________ 

 

Atenciosamente, 

 

Local, data. 

 
___________________________ 
Assinatura do representante legal 
e carimbo de CNPJ da empresa 

Obs.: (Reconhecer Firma em Cartório) 
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ANEXO V 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2017 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Novo Mundo e as 
empresas vencedoras do certame licitatório referente ao Pregão Presencial nº 025/2017, tendo por 
OBJETO a Futura e Eventual Aquisição de Móveis e Eletrodomésticos – Para uso das Secretarias 
de Administração, Finanças, Educação, Saúde, Ação Social, Agricultura e Obras. 

O Município de Novo Mundo por intermédio da Prefeitura Municipal de Novo Mundo inscrita no CNPJ 
nº 01.614.517/0001-33, situado na Rua Nunes Freire, 12 – Alto da Bela Vista – Novo Mundo - MT – 
CEP 78.528-000 neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Antonio Mafini, brasileiro, Solteiro, residente 
e domiciliado nesta cidade de Novo Mundo – MT, portador do RG n. 3.631.566-0 SSP/PR, e do CPF n. 
554.863.719-34, com obediência geral a Lei nº 10.520 de 17/07/2002, e subsidiariamente pela Lei nº 
8.666 de 21/06/1993 (e suas alterações posteriores) e, das demais normas legais aplicáveis, em face 
da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços nº 
025/2017, Ata de julgamento de Preços, e homologada pelo ordenador de despesas desta Prefeitura, 
RESOLVEM registrar os preços da(s) empresa vencedora (s) que incidirá no valor dos produtos, nas 
quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por ela alcançada no item, atendendo as 
condições previstas no Instrumento Convocatório, Termo de Referência e seus anexos e as constantes 
desta Ata de Registro de Preços, para formação do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP 
destinado a contratações futuras sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis e Decretos 
supracitados e em conformidade com as disposições a seguir. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O objeto IMEDIATO do presente instrumento é de registrar o preço UNITÁRIO obtido na licitação 
PREGÃO PRESENCIAL nº 025/2017; enquanto o objeto MEDIATO será a contratação futura da (s) 
empresa (s) ..........................................................., visando o fornecimento dos materiais constantes do 
aludido Termo de Referência que acompanhou o Edital da citada licitação e que ora o integra. 

1.2. As quantidades a serem fornecidas constantes do Termo de Referência que acompanhou o Edital 
da licitação são estimadas, podendo, nos limites do § 1º do art. 65 da LLC, ser acrescidas de 
conformidade com a demanda do período de vigência desta Ata de Registro de Preço (ARP). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VENCEDORA, DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE, MARCA E 
PREÇO 

2.1. – A licitante vencedora, o item, quantidade, unidade, especificação, marca, fornecedor, e o preço 
unitário estão registrados nessa Ata de Registro de Preço, e encontram-se indicados na tabela abaixo: 

2.2 – Registro de Preço da empresa  .........................inscrita no CNPJ sob o nº................localizada 
na....................Bairro.............cidade de .............CEP.............representada pelo seu...........senhor 
............CPF nº..........RG sob o nº..........residente e domiciliado na..............Bairro 
........cidade......................, 
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Item Qtde Un. Especificação Marca Valor Unitário 

      

      

      

 

CLAUSULA TERCEIRA – DA CONTRATAÇÃO 

3.1. Para a presente contratação foi instaurado procedimento licitatório com fundamento nas Leis nº 
10.520/02 e 8.666/93 e no Decreto municipal nº 005/2011. 

3.2. Regularmente convocado para retirar a solicitação de empenho, o fornecedor cumprirá fazê-lo no 
prazo máximo de 02 (dois) dias, prorrogáveis por uma única vez, se houver justificativa aceita pela 
Prefeitura, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas. 

3.3. O fornecedor fica incumbido de apresentar procuração, contrato social, carta de preposição ou 
documento equivalente (original ou cópia autenticada), que designe expressamente o seu 
representante habilitado para retirada da solicitação de empenho. 

3.4. A assinatura de recebimento no verso da solicitação de empenho ou a assinatura na Ata de 
Registro de Preço supre a necessidade de convocação. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. O registro de preço constante desta Ata firmada entre a Prefeitura e a empresa que apresentou a 
proposta classificada em 1º lugar em conseqüência do presente certame, terá validade pelo prazo de 
12 (doze) meses contados a partir da assinatura da referida Ata de Registro de Preços. 

4.2. Durante o prazo de validade da ARP, o órgão gerenciador ou aderente não ficará obrigado a 
adquirir os serviços exclusivamente pelo SRP, podendo realizar nova licitação quando julgar oportuno e 
conveniente, ou mesmo proceder às aquisições por dispensa ou inexigibilidade, se for o caso, nos 
termos da legislação vigente, não cabendo qualquer tipo de recurso ou indenização à empresa 
signatária do SRP. 

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

 

CLÁUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

5.1. A Gerência da Ata de Registro de Preços ficará a cargo da Prefeitura, nos termos das normas que 
regem a matéria e normatizações internas. 

5.2. A Ata de Registro de Preços oriunda deste certame, durante sua vigência, poderá a critério da 
licitadora, ser utilizada por órgãos e entidades interessadas, desde que previamente autorizada pelo 
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órgão gerenciador. 

5.3. Os órgãos ou entidades interessados na utilização da Ata de Registro de Preços deverão 
encaminhar solicitação prévia ao órgão gerenciador/Departamento Administrativo da Prefeitura 
Municipal. 

5.4. A utilização desta Ata por outro órgão ou entidade fica condicionada aos seguintes pressupostos: 

a) Não-comprometimento da capacidade operacional do fornecedor; 

b) Anuência expressa do fornecedor. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO 

6.1. O preço unitário registrado para a empresa signatária deste instrumento é aquele constante na 
Planilha Demonstrativa de Preços e Classificação. 

6.2. Em cada fornecimento, o preço total será o valor unitário multiplicado pela quantidade de que se 
deseja dos materiais. 

6.3. É vedado qualquer reajuste de preços exceto por força de legislação em vigor que assim o permita. 

6.4. Caso reste frustrada também a negociação com as demais empresas, o órgão gerenciador 
cancelará total ou parcialmente esta Ata adotando as medidas cabíveis para a nova aquisição 
desejada. 

6.5. Visando subsidiar eventuais revisões, o órgão gerenciador realizará nova Pesquisa de preços. 

6.6. Nos preços unitários registrados estão incluídas todas as despesas e taxas de qualquer espécie 
relativas ao objeto registrado (encargos sociais etc.). 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – MODO DE RECEBIMENTO 

7.1. O recebimento provisório ocorrerá no momento da entrega ao Fiscal do Contrato que verificará e 
confrontará a qualidade do produto entregue com o especificado no Termo de Referência. 

7.2. O recebimento definitivo deverá ocorrer após a entrega do material. 

7.3. Em se verificando vícios ou defeitos no material, o fornecedor será informado para corrigi-lo 
imediatamente, ficando nesse período interrompida a contagem do prazo para recebimento definitivo. 

7.4. A informação ao fornecedor sobre vícios ou defeitos na entrega do material será realizada pelo 
Fiscal do Contrato. 

7.5. Em relação a eventuais decréscimos, não se aplica a regra contida no artigo 65, §2º, inciso II, da 
Lei nº. 8.666/93, podendo os órgãos adquirirem quantidade inferior ao estimado, sem necessidade de 
anuência da signatária da ARP. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

8.1. O fornecedor deverá entregar o objeto em até 10 (Dez) dias após a entrega da NAD (Nota de 
Autorização de Despesa) no local indicado. 
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8.2. A cada fornecimento ou período, o órgão gerenciador ou aderente da ARP providenciará a 
expedição da solicitação de empenho ou documento similar e notificará a empresa para proceder a 
retirada do mesmo. 

8.2.1. A notificação poderá ser feita diretamente na sede da empresa, por e-mail, conforme 
informações constantes na proposta. 

8.2.2. Caso a notificação ocorra diretamente na sede da empresa, a mesma poderá ser acompanhada 
da Solicitação de Empenho/ordem de fornecimento. 

8.3. Recebida a notificação, a empresa terá 02 (dois) dias úteis para retirada da Solicitação de 
Empenho/ordem de fornecimento. 

8.4. A retirada da Solicitação de Empenho/ordem de fornecimento somente poderá ser efetuada por 
preposto ou representante da empresa acompanhado de documento idôneo que comprove essa 
situação, bem como, do respectivo documento de identificação. 

8.5. Se a empresa com preço registrado em primeiro lugar não retirar ou se recusar a receber a 
Solicitação de Empenho/ordem de fornecimento, sem justificativa plausível e aceita pelo órgão 
gerenciador, este convocará a empresa com preço registrado em segundo lugar para efetuar o 
fornecimento nas condições próximas do primeiro colocado, e assim por diante. 

8.6. Os materiais deverão ser entregues na Prefeitura Municipal de Novo Mundo, nas respectivas 
Secretarias que fizerem a solicitação dos produtos conforme a requisição ou ordem de retirada ou onde 
o Fiscal do Contrato determinar. 

8.7. Os materiais serão recebidos provisoriamente para verificação de conformidade da quantidade e 
da qualidade; 

8.8. O recebimento definitivo dar-se-á se verificado que a empresa apresentou os produtos conforme 
especificações apresentadas no Termo de Referência; 

8.8.1. Em se verificando problemas na entrega dos materiais, a empresa será informada para corrigi-
los, ficando nesse período interrompida a contagem do prazo para recebimento definitivo. 

8.9. Os materiais, a cada aquisição, deverão ser executados de uma só vez no local indicado na NAD, 
todavia, na hipótese de ocorrência de fato superveniente à data de apresentação da proposta, 
ensejador da aplicação da Teoria da Imprevisão, devidamente comprovado e aceito pela 
Administração, a execução da entrega dos materiais poderão ser fracionada e/ou prorrogada. 

 

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES GERAIS DO FORNECEDOR 

9.1. Manter, durante a vigência da ARP, todas as condições de regularidade fiscal, trabalhista e 
previdenciário exigidas no edital de licitação respectivo. 

9.2. Executar fielmente o objeto desta Ata, comunicando, imediatamente, ao representante legal do 
órgão gerenciador ou aderente qualquer fato impeditivo de seu cumprimento. 

9.3. Responder às notificações no prazo estabelecido. 

9.4. Não assumir obrigações que comprometam ou prejudiquem a capacidade de fornecimento ao 
órgão gerenciador e aos órgãos parceiros. 

9.5. Efetuar a execução do objeto licitado, ainda que em quantidades diferentes ao previsto no Termo 
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de Referência. 

9.6. Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação exigidas em Edital. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

10.1. Gerenciar a ARP – Ata de Registro de Preço. 

10.2. Notificar o fornecedor para verificar o seu aceite em caso de fornecimento para órgãos 
aderentes.(em casos de adesão) 

10.3. Encaminhar cópias da ARP aos órgãos aderentes. 

10.4. Conduzir o procedimento de penalização ao fornecedor, responsabilizando-se, inclusive, pela sua 
aplicação, exceto quando se tratar de litígio entre órgão aderente e fornecedor. 

10.4.1. Caberá ao órgão aderente a aplicação de penalidade ao fornecedor em caso de 
descumprimento das cláusulas desta ata, devendo ser encaminhada cópia para conhecimento da 
decisão de aplicação de penalidade ao fiscal da ARP. 

10.5. Mediante solicitação do órgão aderente efetuar o devido termo aditivo de acréscimo quantitativo 
do objeto. 

10.6. Cancelar, parcial ou totalmente, a ARP. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 

11.1. O órgão gerenciador ou aderente fiscalizará o exato cumprimento das cláusulas e condições 
estabelecidas no presente instrumento, cada qual na sua respectiva competência. 

11.1.1. A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá o fornecedor da integral 
responsabilidade pelos encargos que são de sua competência. 

11.2. Cada órgão aderente deverá indicar o fiscal-gestor do contrato. 

 

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

12.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, total ou parcialmente, de forma unilateral pelo 
órgão gerenciador, quando: 

a) O fornecedor não dispuser a substituir os materiais que vierem a apresentar defeitos de qualidade; 

b) O fornecedor não cumprir as obrigações constantes deste Instrumento; 

c) O fornecedor não retirar a solicitação de empenho no prazo estabelecido, sem apresentar 
justificativa aceita pelo fiscal do contrato do órgão gerenciador ou órgão aderente; 

d) O fornecedor, na execução do contrato, incorrer numa das hipóteses enumeradas no artigo 14º do 
Decreto municipal nº. 005/2011 e no artigo 78 da Lei n. 8.666/93; 

e) Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado nos autos;  

f) Demais sanções previstas no Edital e Termo de Referência. 
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12.2. O cancelamento da Ata de Registro de Preços, nas hipóteses previstas, assegurados o 
contraditório, será comunicado ao fornecedor e publicado na Imprensa Oficial. 

12.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fatos 
supervenientes que venham a comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes da Teoria da 
Imprevisão, devidamente comprovados. 

12.4. O fornecedor reconhece os direitos do órgão gerenciador, previstos no Art. 77, da Lei Federal 
8.666/93, e assume integral responsabilidade por todos os prejuízos que a rescisão por sua culpa 
acarretar, além do pagamento da multa contratual estabelecida neste termo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 

13.1.A Prefeitura efetuará a retenção dos impostos e encargos legais sobre as Notas Fiscais, quando 
for o caso. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO 

14.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária emitida em favor da empresa contratada, 
na estrita ordem cronológica da data de sua exigibilidade, a partir da data de entrega da Nota Fiscal ao 
DEPARTAMENTO FINANCEIRO, a ser processada em duas vias, com todos os campos preenchidos 
discriminando valores unitários e totais do item, sem rasuras e devidamente atestada pelo servidor 
responsável pelo recebimento do bem, constando, ainda, o número do banco, da agência e da conta- 
corrente onde deseja receber seu crédito. 

14.2. A cada pagamento será verificada a situação de validade dos documentos exigidos na 
habilitação. 

14.3. Em existindo documento com prazo de validade vencido ou irregular, o fornecedor será notificado 
para regularizar. 

14.4. O fornecedor, depois de notificado, terá o prazo de 15 (quinze) dias para proceder à 
regularização. Findo o prazo, em não se manifestando ou não regularizando, o fato deverá ser 
certificado e comunicado ao Departamento Administrativo do órgão gerenciador para as providências 
cabíveis. 

14.5. Caso a documentação esteja disponível na internet, o próprio órgão gerenciador ou aderente 
poderá baixá-la e carrear para os autos, sem necessidade de comunicar o fato ao fornecedor. 

14.6. Junto ao corpo da Nota Fiscal é recomendado que o fornecedor faça constar, para fins de 
pagamento, o nome e número do banco, da agência e da conta corrente, assim, como, se disponível, o 
número do fac-símile. 

14.7. Se por motivo não imputável à CONTRATADA, o pagamento do fornecimento não ocorrer dentro 
dos trinta dias de sua realização, incidirá sobre o valor da mesma, atualização monetária diária de 
0,01% (um centésimo por cento), a partir do trigésimo dia do adimplemento até o dia do efetivo 
pagamento, limitada a 10%. 

14.8. Será considerado como inadimplemento o atraso superior a 30 (trinta) dias. 

14.9. Só haverá compensações financeiras e penalizações por eventuais atrasos e descontos por 
eventuais antecipações de pagamentos se houver acordo entre as partes. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CONDIÇÕES DE FATURAMENTO 

15.1. O documento de cobrança (Nota Fiscal, Fatura, etc.) deverá ser encaminhado ao órgão 
comprador, que terá o prazo de até 30 (trinta) dias para dar a liquidação da despesa, na forma 
estatuída no art. 40, XIV, “a” da Lei nº 8.666/93, ou interromper o prazo, no caso de qualquer 
incorreção detectada. 

15.2. O documento de cobrança será emitido em nome do órgão comprador, sem emendas ou rasuras, 
fazendo menção expressa ao número da Solicitação de Empenho e contendo todos os dados da 
mesma. 

15.2.1. O número de inscrição no CNPJ da empresa deverá ser o mesmo da documentação 
apresentada para habilitação, da Proposta Comercial e do documento de cobrança, que serviu de base 
para emissão da Solicitação de Empenho/ordem de fornecimento. 

15.3. Todos os tributos incidentes sobre os produtos ou serviços deverão estar inclusos no valor total 
do documento de cobrança, observada a legislação tributária aplicável à espécie. 

15.4. No documento de cobrança deverão constar o nome e o número do banco, bem como o nome e 
número da agência e o número da conta corrente na qual se executará o depósito bancário para 
pagamento repetindo-se os dados contidos na Proposta Comercial. 

15.5. Qualquer alteração de dados bancários somente será permitida desde que efetuada em papel 
timbrado da empresa, assinada por representante legal, devidamente comprovado por documento hábil 
e encaminhado ao órgão comprador, antes do processamento do respectivo pagamento. 

15.6. No documento de cobrança não deverá constar descrição estranha ao constante da Solicitação 
de Empenho. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1. A recusa injustificada da empresa em retirar a Solicitação de Empenho/ordem de fornecimento 
dentro do prazo estabelecido no Item 3.2 configurará falta grave e ensejará, a critério do órgão 
gerenciador, a aplicação de uma das seguintes penalidades, garantida a prévia defesa, de 
conformidade com o art. 78 da Lei nº 8.666/93: 

a) Descredenciamento e impedimento de licitar ou contratar com a Administração por até 02 (dois) 
anos; ou  

b) Declaração de inidôneo do fornecedor, impedindo-o de licitar ou ser contratado pela Administração 
Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos, quando então poderá solicitar a sua reabilitação. 

16.2. O atraso injustificado na entrega do objeto deste certame sujeitará a empresa, à multa moratória, 
conforme estabelece o art. 86, da Lei nº 8.666/93, com aplicação do percentual de 0,5% (meio por 
cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), a juízo da Administração. 

16.3. A multa prevista neste item será recolhida em guia própria a Prefeitura Municipal de Novo Mundo, 
e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com a multa prevista no item 16.4, 
b. 

16.4. Em ocorrendo a inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar 
à vencedora, as seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo 87, da Lei nº 8.666/93: 
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a) Advertência por escrito; 

b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre o 
valor da parte inadimplida; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura 
Municipal de Novo Mundo, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução 
total, sem justificativa aceita pela Administração da Prefeitura, será aplicado o limite máximo temporal 
previsto para a penalidade que é de 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93, c/c art. 7º 
da Lei nº 10.520/02 e art. 14 do Decreto nº 3.555/00. 

16.5. Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
contados da intimação por parte da Prefeitura, o respectivo valor será encaminhado para execução 
pela Procuradoria da Fazenda Municipal. 

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

16.7. Serão publicadas na imprensa oficial as sanções administrativas previstas no item 16.4, c, d, 
deste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública. 

16.8. O Possível órgão aderente a ARP será o responsável pelas sanções administrativas aplicáveis ao 
fornecedor, inclusive aplicação da pena prevista nesta ARP, de acordo com o que preceitua a Lei nº 
10.520/2002, 8.666/1993 e pelo Decreto Municipal nº 005/2011 e regimento interno correspondente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

17.1- Considerando o prazo de validade estabelecido na cláusula quarta da ata e, em atendimento ao § 
1º do artigo 28 da Lei Federal nº 9.069 de 29/06/1995, e Lei Federal 10.192/2001 e demais legislações 
pertinentes, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período de 12 
(doze) meses contados a partir da data de recebimento das propostas indicadas no preâmbulo do edital 
do Pregão Presencial nº 025/2017, o qual integra a presente ata de Registro de Preços. 

17.2- Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em 
face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços, 
comprovadamente, praticados no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e 
financeiro da avença. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOCUMENTOS APLICÁVEIS 

18.1. Esta Ata de Registro de Preços vincula-se às disposições contidas nos documentos a seguir 
especificados, cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes: 

a) Edital de Pregão Presencial nº 025/2017 e Termo de Referência; 

b) Ata da Sessão Pública; 
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c) Proposta escrita do fornecedor ou recomposição de preço, caso houver. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS PRERROGATIVAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

19.1. O fornecedor reconhece os direitos do órgão gerenciador relativos ao presente instrumento: 

a) Modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do interesse público, nos termos 
do art. 65 da Lei nº 8.666/93, respeitados os direitos do Fornecedor; 

b) Cancelá-lo, total ou parcialmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 da Lei nº 8.666/93; 

c) Aplicar as penalidades motivadas pela inexecução, total ou parcial, deste instrumento; 

d) Fiscalizar o fornecimento dos materiais. 

e) Os órgãos aderentes serão responsáveis pela sua fiscalização. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – COMUNICAÇÕES 

20.1. As correspondências expedidas pelas partes signatárias deverão mencionar o número deste 
instrumento e o assunto específico da correspondência. 

20.1.1. As comunicações feitas ao órgão gerenciador, deverão ser endereçadas à: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO 

Secretaria Municipal de Administração e Finanças 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

20.2. Eventuais mudanças de endereço dos órgãos aderentes ou dos fornecedores deverão ser 
comunicadas por escrito ao órgão gerenciador. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
21.1 – Todas as despesas decorrentes deste contrato decorrente do processo licitatório de modalidade 
Pregão Presencial n° 025/2017 correrão por conta de recursos próprios consignados no Orçamento 
Municipal, alocados nas seguintes dotações orçamentárias: 

029 – 03.001.04.122.0002.1007.4490.52.00 

038 – 04.001.04.122.0002.1010.4490.52.00 

053 – 05.001.12.361.0006.1016.4490.52.00 

097 – 06.001.10.301.0021.1025.4490.52.00 

148 – 07.002.08.244.0011.1036.4490.52.00 

168 – 08.001.20.606.0004.1047.4490.52.00 

182 - 09.001.04.122.0009.1055.4490.52.00 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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22.1. Todo instrumento de procuração deverá constar firma reconhecida do mandante, nos termos do 
art. 654, § 2º, do Código Civil. 

22.2. O fornecedor obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações por ele assumida, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e a cumprir fielmente as Cláusulas ora 
avençadas, e ainda com as normas previstas na Lei n. 8.666/93 e legislação complementar, durante a 
vigência desta Ata de Registro de Preços. 

22.3. Os casos omissos serão resolvidos em reuniões formais realizadas pelo Fiscal da Ata de Registro 
de Preços com a empresa contratada ou seu procurador e a quem interessar, lavrando-se, ao final da 
reunião, ata circunstanciada assinada por todos os presentes e encaminhado-a ao Prefeito para 
Homologação e Despacho. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO 

23.1. Para eficácia do presente instrumento, a Contratante providenciará seu extrato de publicação 
Jornal Oficial dos Municípios - AMM, em conformidade com o disposto no art. 20 do Decreto nº 
3.555/2000. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DO FORO 

24.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Guarantã do Norte - MT para dirimir quaisquer controvérsias 
advindas da execução desta Ata de Registro de Preços. 

24.2. E por estarem de acordo, depois de lidos e assinados, as partes firmam a presente ARP em 
02(duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na Gerência 
Setorial de Licitação do órgão gerenciador, na forma do art. 60 da Lei nº 8.666/93. 

 

Novo Mundo, --- de ----- de 2017. 

 
 
Luciana Da Silva Betarelo Antonio Mafini 
Pregoeira Oficial Prefeito Municipal 
 
 
------- 
Representante empresa 1  
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ANEXO VI 

 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA - ME E 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP 

 

 

Para fins de participação na Licitação (indicar o nº registrado no Edital), a (Nome 

completo da Empresa Proponente), CNPJ nº xxxxxx, sediada na (Endereço Completo), DECLARA, sob 

as penas da lei que é (Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme o caso), na forma de 

Lei Complementar Federal nº 123, de 14.12.2006 e que não se encontra em nenhuma das situações do 

§ 4º do art. 3º da referida Lei. 

 

Local e data. 

 

 

Nome e Identificacão do declarante. 
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ANEXO VII 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO N.º ______/20__, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
NOVO MUNDO E A(O)_______________________, 
PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA. 

 
 

Aos xxx dias do mês de xxxxxx do ano de 2017, no gabinete do Prefeito Municipal, foi 
celebrado o presente TERMO DE CONTRATO, tendo como partes, de um lado a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE NOVO MUNDO/ MT inscrita no CNPJ-MF sob n.° 01.614.517/0001-33, estabelecida 
na Rua Nunes Freire, nº 12, Alto da Bela Vista, CEP 78.528 000, Novo Mundo/MT, neste ato 
representado pelo seu Prefeito Municipal o senhor Antônio Mafini, brasileiro, Solteiro, portador do RG 
n° 3.631.566-0 SSP/PR e CPF n° 554.863.719-34, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro 
lado a Empresa XXXXXXXXXX, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, com sede na 
xxxxxxxx, s/n. °, Centro, CEP xxxx, xxxxxxxxx, inscrita no CNPJ n.° XXXXXXXXXXXXXX, neste ato 
representada  pelo senhor XXXXXXXX, xxxx, empresário, portador do RG n.° xxxxxxxxxxxx SSP/MT e 
CPF n.° xxxxxxxxxxxxx, têm entre si justo e acertado o que contém nas cláusulas a seguir expressas, 
definidoras dos direitos e obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com o Edital de 
Pregão Presencial n.° 025/2017 e dispositivos da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, as quais as 
partes se sujeitam, mediante as cláusulas e condições a seguir descritas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é a Aquisição 
Parcelada  ou Total da quantidade de Móveis e Eletrodomésticos – Para uso das Secretarias de 
Administração, Finanças, Educação, Saúde, Ação Social, Agricultura e Obras, conforme 
especificações e condições previstas no Edital do Pregão Presencial n.º 025/2017, e nos respectivos, 
termo de referência e proposta vencedora, independente de transcrição. 
 

Item Cod. Quant Un DESCRIÇÃO Valor UN. Valor Total 

       
       

 
2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de .............................., contados do 
........................., prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............(...............). 
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
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fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto da contratação. 
3.3. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, 
prevista no orçamento, para o exercício de 20...., na classificação abaixo: 
 
029 – 03.001.04.122.0002.1007.4490.52.00 
038 – 04.001.04.122.0002.1010.4490.52.00 
053 – 05.001.12.361.0006.1016.4490.52.00 
097 – 06.001.10.301.0021.1025.4490.52.00 
148 – 07.002.08.244.0011.1036.4490.52.00 
168 – 08.001.20.606.0004.1047.4490.52.00 
182 - 09.001.04.122.0009.1055.4490.52.00 
 
4. CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 
4.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Edital. 
 
5. CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA 
5.1. A CONTRATADA prestará garantia no valor de R$ ............... (.......................), na modalidade de 
.............................., correspondente a ..........% (............ por cento) de seu valor total, no prazo 
de.........................., observadas as condições previstas na Lei nº 8.666, de 1993. 
 
6. CLÁUSULA SEXTA – DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 
6.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência. 
 
7. CLAÚSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO 
7.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela 
CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência. 
7.2. O acompanhamento e a fiscalização dos instrumentos contratuais firmados com os 
CONTRATADOS serão feitos por servidores designados por Portaria, em conformidade com o disposto 
no art. 67 da Lei n° 8.666/93, pela CONTRATANTE;  
7.3. Os fiscais do contrato serão responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização e pelo atesto dos 
serviços contratados; 
7.4. Os CONTRATANTES se reservam ao direito de, sempre que julgar necessário, verificar, por meio 
de agente técnico credenciado ou de seus funcionários, se as prescrições das normas deste Termo de 
Referência estão sendo cumpridas pelo fabricante. Para tal, o mesmo deverá garantir ao agente 
técnico credenciado livre acesso às dependências pertinentes da fábrica. 
 
8. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
8.1. As obrigações da CONTRATANTE:  
8.1.1. Realizar os atos relativos à cobrança do cumprimento pela CONTRATADA das obrigações 
contratualmente assumidas e aplicar sanções, garantida a ampla defesa e o contraditório, decorrentes 
do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando 
as ocorrências ao órgão gerenciador.  
8.1.2. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no instrumento contratual; 
8.1.3. Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento do produto, sob o aspecto 
quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas; 
8.1.4. Comunicar prontamente à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto do instrumento 
contratual, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e 
condições estabelecidas no Termo de Referência;  
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8.1.5. Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de sanções administrativas.  
8.1.6. Verificar a regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor antes dos atos relativos a firmatura e 
gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a forma de extrato, e juntado 
aos autos, com a instrução processual necessária.  
8.2. As obrigações da CONTRATADA: 
8.2.1. Entregar os equipamentos no(s) prazo(s) determinado(s) neste Termo de Referência; 
8.2.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, os objetos deste Edital e 
seus Anexos, em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos 
empregados ou da execução de serviços; 
8.2.3. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE e aos 
ÓRGÃOS BENEFICIÁRIOS ou a terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou 
dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver 
sujeita; 
8.2.4. Não efetuar, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade para outros, sejam 
fabricantes, técnicos ou quaisquer outros;  
8.2.5. Manter durante toda a execução do objeto da presente licitação, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital e seus 
Anexos;  
8.2.6. Informar ao ÓRGÃO GERENCIADOR e aos ORGÃOS BENEFICIARIOS, a ocorrência de fatos 
que possam interferir direta ou indiretamente, na regularidade do fornecimento;  
8.2.7. Executar todos os serviços com mão-de-obra qualificada, devendo a CONTRATADA cumprir 
com todas as normas técnicas da ABNT, relativas aos processos de fabricação objetos do presente 
Termo, no que couber; 
8.2.8. Prestar, quando necessário, informações ao ÓRGÃO GERENCIADOR o andamento da análise 
realizada durante todo o processo de controle de qualidade descrito no Caderno de Informações 
Técnicas;  
8.2.9. Executar todos os serviços com mão-de-obra qualificada, devendo a CONTRATADA cumprir 
com todas as normas técnicas da ABNT, relativas aos processos de fabricação objetos do presente 
Termo, no que couber;  
 
9. CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
9.1 As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência. 
9.2 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá garantida a prévia defesa, 
aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no Edital, segundo a gravidade da falta cometida. 
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 
10.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 
8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções 
aplicáveis.  
10.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado-se à CONTRATADA 
o direito à prévia e ampla defesa. 
10.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO 
11.1. Para eficácia do presente instrumento, a CONTRATANTE providenciará seu extrato de 
publicação Jornal Oficial dos Municípios - AMM, em conformidade com o disposto no art. 20 do Decreto 
nº 3.555/2000.  
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12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO  

12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Guarantã do Norte - MT para dirimir quaisquer controvérsias 
advindas da execução desta Ata de Registro de Preços. 

12.2. E por estarem de acordo, depois de lidos e assinados, as partes firmam o presente em 02(duas) 
vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na Gerência Setorial de 
Licitação do órgão gerenciador, na forma do art. 60 da Lei nº 8.666/93. 

 
 
   Prefeitura Municipal de Novo Mundo–MT, em xx de xxxx de 2017. 
 
 

Antônio Mafini 
Prefeito Municipal de Novo Mundo/MT 

Contratante  
 
 

Xxxxxxxxxxxxxxxxx 
CONTRATADA 

 
 

TESTEMUNHAS: 
_____________________     _______________________ 
      VILMAR BOSA        JOÃO CARLOS VIDIGAL 
CPF/MF 508.725.759-34         CPF/MT 875.880.211-87 

 

 

 


