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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL NUMERO: 029/2017 

 
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: 09/08/2017 
 

Luciana Da Silva Betarelo 
Pregoeira 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2017 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2017 

 

PREÂMBULO 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, neste ato representada por 
sua Pregoeira designada pela Portaria nº. 143/2017, 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 24 de 
Agosto 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 Material de Expediente para Atendimento as 
Secretarias Municipais do Município de Novo Mundo - MT, conforme relação no anexo I. 

1.2 A Ata de Registro de Preços (Anexo V) contém as condições de prestação de serviços e 
fornecimento dos produtos 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 das seguintes dotações orçamentárias:  
033 – 03.001.04.122.0002.2015.3390.30.00.00 
043 – 04.001.04.122.0002.2018.3390.30.00.00 
058 – 05.001.12.361.0006.2026.3390.30.00.00 
100 – 06.001.10.301.0021.2040.3390.30.00.00 
138 – 07.001.08.244.0011.2055.3390.30.00.00 
152 – 07.002.08.244.0011.2058.3390.30.00.00 
156 – 07.002.08.244.0011.2060.3390.30.00.00 
173 – 08.001.20.606.0004.2065.3390.30.00.00 
198 – 09.001.26.782.0012.2075.3390.30.00.00 

3 – CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. DAS CONDIÇÕES: 
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3.1. 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, EXCETO o item 13847 aberto a todas a empresas interessadas .  

 3.1.1. As demais empresas do seguimento, poderão fazerem-se presente na seção de 
licitação, eis-que, caso não haja micro empresa ou empresa de pequeno porte apta ou 
interessada ao objeto do certame, proceder-se-á a admissão das demais empresas 
interessadas.   

3.1.2. Não estejam suspensas de licitar ou impedidas de contratar com a Administração Pública em 
todas as esferas; 

3.1.3. Que não estejam sob processo de falência ou concordata, concurso de credores, dissolução, 
liquidação judicial ou extrajudicial (declaração do órgão competente); 

3.1.4. Nenhum representante poderá representar mais de uma empresa licitante; 

3.2 - DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

3.2.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 72 da Lei Complementar 
123/2006, e Lei Complementar 147/2014, devido à necessidade de identificação pela Pregoeira e pela 
Equipe de apoio, deverão comprovar o enquadramento como "ME" ou "EPP". 

3.2.2. O credenciamento do licitante como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) 
somente será procedido pela Equipe de Apoio, se o interessado comprovar tal situação jurídica. 

3.2.3. A não comprovação de enquadramento da empresa como "ME" ou "EPP", significa renúncia 
expressa e consciente, desobrigando o Pregoeiro, de estender a ela os benefícios da Lei 
Complementar 123/2006 e 147/2014 aplacáveis ao presente certame. 

3.2.4. A responsabilidade pela declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de 
pequeno porte é única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as consequências 
legais que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo. 

3.2.5. Nos termos dos artigos da Lei Complementar nº. 123/06, após a classificação final dos preços 
propostos, como critério de desempate, será dada preferência à contratação para as microempresas e 
empresas de pequeno porte, desde que o menor preço ofertado não seja de uma microempresa ou 
empresa de pequeno porte. 

3.2.6. O empate mencionado no item 3.2.5, será verificado na situação em que a proposta apresentada 
pela microempresa ou empresa de pequeno porte seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à 
proposta mais bem classificada, ocasião na qual se procederá da seguinte forma: 

3.2.7. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, de acordo com o disposto no 
subitem 3.2.5, poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de 
preclusão, apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação 
em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

3.2.8. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 
subitem 3.2.5, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação definida 
no subitem 3.2.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
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3.2.9. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem será realizado sorteio entre elas 
para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

3.2.10. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, na própria sessão pública, 
após verificação da documentação de habilitação. 

3.2.11. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeitos de habilitação, conforme item 8 deste Edital, sob pena de inabilitação, ainda que 
essa apresente alguma restrição. 

3.2.12. Havendo alguma restrição na documentação para comprovação da regularidade fiscal, desde 
que seja apresentada a última certidão emitida, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados da declaração de vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, 
devendo a empresa interessada apresentar as respectivas certidões negativas ou positivas, com efeito, 
de certidão negativa. 

3.2.13. A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 3.2.12, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas deste Edital, sendo facultado 
à Administração convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 

4 – DO CREDENCIAMENTO 

4.1. O licitante, para credenciamento, deverá apresentar-se junto ao Pregoeiro, diretamente ou através 
de seu representante que, devidamente identificado( RG original e copia ou Copia autenticada) e 
credenciado por meio legal, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse do 
representado. 

4.2. O credenciamento será efetuado da seguinte forma:  

a) se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa proponente, deverá ser apresentada 
cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; em se tratando de 
sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de 
seus administradores; no caso de sociedade civil, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova 
de diretoria em exercício; em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País, decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao 
certame. 

b) se representante legal, deverá apresentar: 

b.1) instrumento público ou particular de procuração, em que conste o nome da empresa outorgante, 
bem como das pessoas com poderes para a outorga de procuração, e, também, o nome do outorgado, 
constando ainda, a indicação de amplos poderes para dar lance (s) em licitação pública, recorrer, 
desistir de recursos e prática dos demais ato inerentes ao certame; 

b.2) termo de credenciamento (conforme modelo no ANEXO IV deste edital) outorgado pelos 
representantes legais do licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação 
de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame. Em ambos os casos (b.1 ou 
b.2), deverá ser acompanhado do ato de investidura do outorgante como dirigente da empresa. 
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c) se empresa individual, o registro comercial, devidamente registrado, ou equivalente em caso de MEI. 

d) cartão de inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídica (CNPJ); 

4.2.1. É obrigatória a apresentação de documento com foto para conferência pelo pregoeiro. 

4.3. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o 
credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma delas invalida o documento 
para os fins deste procedimento licitatório. 

4.4. Declaração do licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
constantes no item 9 do edital, conforme ANEXO II, a qual deverá ser apresentada por fora do 
envelope, juntamente com a Carta de Credenciamento. 

4.5. A presença do licitante ou representante legal é obrigatória, para exercer os direitos de ofertar 
lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a presença da licitante ou de seu 
representante em todas as sessões públicas referentes à licitação. 

A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada por fora dos envelopes 

5 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

5.1. Os interessados deverão entregar, no dia e local, fixados no preâmbulo deste Edital e no horário 
estipulado, para a realização desta licitação, os seus envelopes contendo a Proposta de Preços 
(Envelope nº 1) e os Documentos de Habilitação (Envelope nº2) devidamente fechados e 
indevassáveis. 

5.2. 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 029/2017 

RAZÃO SOCIAL 

No DO CNPJ DA LICITANTE 

5.3. 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 029/2017 

RAZÃO SOCIAL 

No DO CNPJ DA LICITANTE 

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

5.5. 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. 
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6– DA REALIZAÇÃO DO CERTAME E DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

6.1. No dia 24 de Agosto de 2017 às 08 horas, na presença das licitantes e demais pessoas 
presentes à Sessão Pública do Pregão, o Pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes nº 01 -
PROPOSTA DE PREÇO e nº 02 – DOCUMENTOS para procedimento do certame. 

6.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a 
participação de nenhum licitante retardatário. 

6.3. O Pregoeiro realizará o credenciamento dos interessados, os quais deverão comprovar por meio 
de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais e para a prática dos 
demais atos do certame. 

6.4. Toda a documentação será apensada ao processo licitatório sendo elaborada a ata de realização 
dos trabalhos com a descrição do certame. 

7 – DA PROPOSTA DE PREÇO: 

7.1. 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. 

7.1.2 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. 

7.1.3. A proposta deverá ser apresentada, impressa e por meio eletrônico, sendo a última datada e 
assinada pelo representante legal da empresa, e deverá conter: 

a) razão social completa da empresa, endereço atualizado, nº do CNPJ, telefone/e-mail (se houver), e-
mail e nome da pessoa indicada para contatos; 

b) prazo de validade da proposta: mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data-limite 
prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º, da Lei nº 8.666/93 e art. 6º da Lei nº 
10.520, de 17-07-2002. A falta de indicação de prazo de validade da proposta será interpretada como o 
prazo mínimo estipulado pela administração.  

7.1.3. Os lances serão recebidos sucessivamente, na proporção nunca inferior a 0,5% sobre o valor do 
item apurado após cada lance. 

7.1.4. 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. 

7.1.5. As marcas dos PRODUTOS ofertados deverão ser obrigatoriamente especificadas. Não será 
aceita proposta com mais de uma marca; 

7.1.6. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço/desconto até, no 
máximo, duas casas decimais após a vírgula. 

7.1.7. A proposta será julgada pelo MENOR PREÇO POR ITEM, apurado após a etapa dos lances e de 
acordo com as especificações do produto. 

7.1.8 Serão desclassificadas as propostas que: 
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a) Não obedecerem às condições estabelecidas no edital; 

b) Não estiverem assinadas pelo representante legal ou autorizado; 

c) Contiverem valores ilegíveis, ou seja, quando o valor 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. 

7.1.9. Serão desclassificados os itens com valores considerados inexeqüíveis. 

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

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

8. DO JULGAMENTO 

8.1. Serão classificadas todas as propostas que se apresentarem em conformidade com os requisitos 
estabelecidos neste Edital.  

8.1.1. Nos termos do Decreto nº 5.450/2005, somente haverá a desclassificação do licitante, na 
hipótese de incompatibilidade entre a proposta apresentada e o valor estimado, ou seja, quando 
encerrada a etapa de lances e o pregoeiro examinar a proposta classificada e verificar a habilitação do 
licitante. Assim também dispõe o Acórdão nº 2.131/2016, do Tribunal de Contas da União – TCU, que 
deu ciência ao órgão público de que a desclassificação das licitantes, antes da fase de lances, em 
decorrência da apresentação de propostas cujos valores são superiores ao valor estimado afronta à Lei 
nº 10.520/2002 e ao Decreto nº 5.450/2005. 

8.2. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, as propostas serão 
classificadas, pelo respectivo tipo de julgamento, em ordem decrescente, e passarão para a fase de 
lances; 

8.3.  No decorrer da sessão todos os autores serão convidados, a apresentarem novos lances verbais 
e sucessivos, quaisquer que sejam os valores oferecidos nas propostas iniciais, desde que distintos 
dessas, onde a partir do autor da proposta classificada como de maior desconto, será a  proclamação 
do vencedor. 

8.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 
determinação da ordem de oferta dos lances. 

8.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao licitante, na 
ordem decrescente dos preços, sendo admitida à disputa para toda a ordem de classificação. 

8.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

8.6.1. Será vedada ainda, a consulta a agentes externos ao certame, tal como a utilização de aparelho 
celular ou similares para obter valores nos lances, tendo em vista a celeridade do processo, onde 
esses macetes tendem a retardar o procedimento. 

8.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 
penalidades constantes deste Edital. 
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8.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão 
do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, 
para efeito de ordenação das propostas. 

8.9. Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de menor 
valor unitário e o valor estimado para a contratação, podendo, o Pregoeiro, negociar diretamente com o 
proponente para que seja obtido proposta melhor, bem como decidir por desclassificar ou não, o 
licitante, que permanecer com incompatibilidade entre a proposta apresentada e o valor estimado, 
priorizado o interesse público. 

8.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, os licitantes 
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

8.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, de acordo com o menor preço 
apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-o 
com os valores consignados em Planilha de Custos, decidindo, motivadamente, a respeito. 

8.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarado 
vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações deste edital, com o 
preço de mercado e ofertar o menor preço unitário. 

8.13. 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 do processo licitatório, os quais ficarão a disposição dos licitantes interessados por um prazo 
de 30 (trinta) dias, findo o qual, serão devidamente incinerados, ou arquivados estritamente a 
disposição dos controles externos e interno; 

8.14. 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. 

8.15. Caso seja necessário habilitar o segundo ou os outros classificados sucessivos, será homologada 
a respectiva proposta por ele ofertada na sessão, podendo, o Pregoeiro, negociar diretamente com o 
proponente para que seja obtido proposta melhor, bem como decidir por desclassificar ou não, o 
licitante, caso permaneça com incompatibilidade entre a proposta apresentada e o valor estimado, 
priorizado o interesse público. 

8.15. SERÃO DESCLASSIFICADAS: 

a) as propostas que não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; as que contiverem 
opções de preços alternativos; as que forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar 
dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem 
aos requisitos do ITEM 7; 

b) as propostas que apresentarem preços manifestamente inexequíveis; 

c) as propostas que não apresentem as especificações exigidas. 

8.16. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital. 

8.17. Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, 
o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de 
classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos. 
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8.18. A Sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer 
informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao Departamento de Compras e 
Licitações deste Município, conforme subitem 10.1 deste Edital. 

8.19. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para 
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 

9 - DA HABILITAÇÃO: 

9.1. Para fins de habilitação neste Pregão, o licitante deverá apresentar, dentro do ENVELOPE Nº 02, 
os documentos de habilitação a seguir. 

9.1.1. As empresas cadastradas ou não-cadastradas deverão fazer prova dos seguintes documentos, 
em vigor na data da abertura da Sessão Pública do Pregão: 

9.2. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Cédula de identidade e CPF dos diretores ou proprietário ( original e copia ou copia autenticada); 

b) Registro de Firma Individual, 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) Decreto de autorização, devidamente publicado, 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; 

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

f) Alvará de Funcionamento (original e cópia ou cópia autenticada) 

9.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 
emitida pela Receita federal do Brasil; 

b) Certidão negativa de débito para com a Fazenda Estadual; 

c) Certidão Negativa de débitos para com a Fazenda Municipal do domicílio da sede da licitante; 

d) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);  

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista; 

9.4. 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. 

9.4.1 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 

9.5 TODAS AS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR DECLARAÇÃO CONFORME O ANEXO III  
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a) Declaração de que não está descumprindo o disposto no art. 7°, inciso XXXIII, da Constituição 
Federal, assinada pelo representante legal da licitante, conforme ANEXO III.  

O envelope de documentação deste pregão que não for aberto permanecera devidamente lacrado em 
poder do pregoeiro pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação do resultado da licitação, 
devendo o licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização 
do envelope. 

Obs.: Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, poderão ser apresentados 
em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou servidor do Setor de Licitações 
da Prefeitura de Novo Mundo ou ainda publicação em órgão da imprensa oficial, ficando aqueles 
obtidos por meio da Internet dispensados de autenticação e sujeitos a sua verificação. 

10. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

10.1. Até 02 (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, por fax ou por telegrama, no horário de 
atendimento ao público; 

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

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

10.4. 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; 

10.5. 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. 

11 - DA ADJUDICAÇÃO: 

11.1. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará a licitante e 
examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, 
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada 
vencedora, ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja 
obtido preço melhor. 

11.2. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará a vencedora, 
proporcionando, a seguir, a oportunidade aos licitantes para que manifestem a intenção de interpor 
recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação, imediata e motivada, importará na decadência 
do direito de recurso por parte do licitante. Constará na ata da Sessão a síntese das razões de recurso 
apresentadas, bem como o registro de que todas os demais licitantes ficaram intimados para, 
querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias úteis, após o término 
do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo. 

11.3. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante detentor da melhor 
proposta será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
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12. DOS RECURSOS 

      12.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante deverá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentação das razões do 
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual 
prazo sucessivo, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

12.2. Os demais licitantes, já intimados na Sessão Pública supracitada, terão o prazo de 03 (três) dias 
úteis para apresentarem as contrarrazões, que começará a correr do término do prazo da recorrente. 

12.3. A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de 
admissibilidade dos recursos. 

12.4. As razões e contrarrazões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, ao Pregoeiro, no 
endereço mencionado no preâmbulo deste Edital. 

12.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 
recurso. 

12.6. Não serão aceitos como recursos as alegações e memoriais que não se relacionem às razões 
indicadas pelo licitante na sessão pública; 

12.7. O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a 
invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 

13. DA ENTREGA DOS PRODUTOS 

13.1. O fornecimento dos itens licitados será feito parceladamente de acordo com as necessidades da 
CONTRATANTE ao longo de todo o período de vigência da ata ou da execução do contrato. 

13.2. A entrega de quaisquer itens, deverão ser feita na Prefeitura Municipal de Novo Mundo, Rua 
Nunes Freire, Nº 12 – Alto da Bela Vista, CEP: 78.528-000 ou no local que esta indicar em um prazo 
máximo de 05 (Cinco) dias uteis após a solicitação do mesmo, por conta da CONTRATADA. 

13.3. Verificada a não-conformidade dos itens, o licitante vencedor deverá promover as correções 
necessárias no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste 
Edital 

14. DO PAGAMENTO: 

14.1. O pagamento será efetuado mensalmente, após a entrega do produto devidamente avaliado pela 
comissão competente, em moeda corrente nacional. 

14.2. O pagamento do valor, em moeda corrente, será efetuado na forma TED ou Transferência 
Bancária em nome da empresa vencedora do certame. 

14.3. A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do 
número do Pregão e do Contrato, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do equipamento e 
posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

14.4. As Notas Fiscais deverão ser emitidas conforme e igual a Nota de empenho, devido aos vínculos 
orçamentários. 
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 15. DA CONTRATAÇÃO 

15.1. Todas as condições e obrigações objeto deste procedimento licitatório estão contidas na minuta 
da Ata de Registro de Preços (Anexo V) a qual fica fazendo parte integrante deste edital; 

15.2. Após, o preço registrado e homologada a 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; 

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

15.3. A convocação será feita através de comunicação via fone/fax ou correspondência postal (AR); 

15.4. A Proponente vencedora que, convocada para assinar A Ata de Registro de Preços, não o fizer 
no prazo estipulado no item 15.2 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 16.1.1 deste 
Edital; 

15.5. Na hipótese de ocorrência da situação indicada no item 11.1, será convocado outra Proponente, 
observada a ordem de classificação, para assinar a Ata de Registro de Preços, e assim 
sucessivamente. 

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1. 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: 

16.1.1. 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. 

16.1.2. 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. 

16.2. 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; 

16.3. 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: 

16.3.1. multa de até 10% sobre o valor registrado; 
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16.3.2. 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, 

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

16.4. 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. 

16.5. 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; 

16.6. 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; 

16.7 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; 

16.8 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. 

17. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

17.1. 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. 

17.2. 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; 

17.3. 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; 

17.4. 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. 

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1. Todos os produtos ofertados deverão atender aos requisitos de qualidade, utilidade, 
armazenamento e segurança compatíveis com as recomendadas pela ABNT e INMETRO, ou norma 
equivalente. 
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18.2. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de 
interpretação do Edital, deverão ser suscitadas por escrito, ao Município de Novo Mundo, no 
Departamento de Compras e Licitações, sito à Rua Nunes Freire, nº 12, Alto da Bela Vista, pelo 
telefone (66)3539-6244/3539-6003 ou pelo e-mail: licitacaonovomundo@hotmail.com , no horário de 
expediente, preferencialmente, com antecedência mínima de 02 (dois) dias da data marcada para 
recebimento dos envelopes. 

18.3. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente Pregão 
encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Departamento de Compras e Licitações. 

18.4. Ocorrendo à decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, automaticamente, 
para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequentes aos ora fixados. 

18.5. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que os licitantes façam constar em sua documentação o 
endereço e os números de fax, telefone e e-mail. 

18.6. O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência do Município 
de Novo Mundo, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8666/93, sobre o valor inicial 
contratado. 

18.7. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

18.8. A Administração poderá revogar a licitação por interesse público, devendo anulá-la por 
ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 
8666/93). 

18.9. São partes integrantes deste Edital: 

Anexo I – Termo de Referência  

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

Anexo III – Modelo de Declaração Cumprimento ao Artigo 7º, XXXIII da Constituição Federal 

Anexo IV – Modelo Carta de Credenciamento 

Anexo V – Minuta Ata de Registro de Preços 

Anexo VI - Modelo de declaração de Microempresa - ME e empresa de pequeno porte – EPP 

Anexo VII – Minuta do Instrumento Contratual. 
 
19.10. Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Guarantã Do Norte- MT, 
para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato decorrente, com expressa renúncia a 
outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

Novo Mundo, 09 de Agosto de 2017. 

 

 
Luciana Da Silva Betarelo 

Pregoeira 
Antonio Mafini 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO; 

1.1 – Aquisição de Material de Expediente para Atendimento as Secretarias Municipais do 
Município de Novo Mundo - MT, conforme as especificações abaixo: 

 

1.2 ITENS DO OBJETO 

Item Descrição Qtde Und. Fornecimento Valor Médio 
Valor 
Médio 
Total 

10433 
Grampo para grampeador galvanizado 26/6 

com 5000 grampos 
96 Unidade 5,26 504,96 

13705 

Adesivo PVA especial para aplicações 
artesanais - Composição: acetato de vinila com 

plastificante - Rotulo Azul, embalagem de 01 
litro. 

30 Unidade 29,00 870,00 

13708 Agulha para crochê aço niquelado nº 1,5 100 Unidade 3,32 332,00 
13709 Agulha para crochê alumínio nº 3,0 100 Unidade 3,45 345,00 
13711 Alfinete de Cabeça Colorida com 50 un. nº 05 158 Unidade 4,32 682,56 

13712 
Alfinete de Cabeça de Vidro Colorida com 480 

un. (Cabeça pequena) 
37 Caixa 480 Unid. 19,30 714,10 

13713 Alfinetes sem cabeça nº 24 cx com 50g 62 Cx 50 G 4,00 248,00 
13714 Almofada para carimbo nº 02 com tinta azul 51 Unidade 4,78 243,78 
13715 Almofada para carimbo nº 04 com tinta azul 47 Unidade 8,13 382,11 
13716 Apagador para quadro Branco 68 Unidade 6,09 414,12 

13717 
Apagador para quadro escolar com porta giz 

para professor em madeira 
80 Unidade 4,88 390,40 

13718 Apontador para lápis c/ depósito 300 Unidade 1,50 450,00 
13719 Balão nº 07 pacotes com 50 unidades 300 Pct 50 Und 8,42 2.526,00 
13720 Bambolê de no mínimo 64 cm de diâmetro 75 Unidade 3,98 298,50 
13721 Barbante cru 4/6 rolos com 680 m 120 Unidade 18,97 2.276,40 

13722 
Bastão de Cola Quente 11,2 mm x 30 cm 

(grosso) 
650 Unidade 1,73 1.124,50 

13723 Bastão de Cola Quente 7,5 mm x 30 cm (fino) 250 Unidade 1,38 345,00 

13724 
Bloco cubo de lembrete sem pauta, 05 cores 

em papel lumiere. Bloco com 600 folhas de 90 
g/m². Tamanho 83mm x 83mm 

110 Unidade 7,83 861,30 

13725 
Bloco de papel Manteiga tamanho A3, caixa 

com 50 folhas. 
20 Caixa C/ 50 Folhas 41,25 825,00 

13727 

Bolsa modelo Carteiro em Lona, com dois 
compartimentos em zíper 06, e bolso lateral 

com acabamento em vivo, em tela, alça de mão 
e ombro com 1,30 m, comprimento com 

regulagem. Dimensões: 35cm x 25cm x 10cm – 
A x L x P 

50 Unidade 84,85 4.242,50 

13728 Borracha branca 40 / caixa com 40 unidades 55 Caixa C/ 40 Un. 9,50 522,50 

13730 
Caderneta espiral, com 96 folhas, capa dura, 

folhas pautadas. Medidas aproximadas: 10x14 
cm 

45 Unidade 6,92 311,40 



 

Rua Nunes Freire, Nº 12 – Alto da Bela Vista – Fone (66) 3539-6003 

CEP:78.528-000 - Novo Mundo -MT 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO 

CNPJ: 01.614.517/0001-33 

P. M. N. M. 

Fls 

Rub.  

13731 Caderno brochurão 96 folhas grande capa dura 200 Unidade 6,58 1.316,00 

13732 
Caderno Pequeno capa dura espiral com 96 

folhas 
220 Unidade 6,43 1.414,60 

13734 

Caixa para arquivo morto de plástico corrugado 
opaco, com impressão para arquivar 

documentos em geral, com sistema de travas 
de fechamento para evitar o afundamento da 
tampa. Com laterais que não necessitam ser 
montadas e a emenda lateral seja colada, em 

que é necessário montar somente o fundo. 
Medidas: 35 x 25 x 13 cm 

850 Unidade 6,30 5.355,00 

13735 
Calculadora grande, memória independente, 

Alimentação por bateria solar, Teclado 
numérico, display largo, com 12 dígitos. 

60 Unidade 23,90 1.434,00 

13736 
Calculadora média, memória independente, 

Alimentação por bateria solar, Teclado 
numérico, display largo, com 08 dígitos. 

63 Unidade 19,47 1.226,61 

13737 

Caneta Esferográfica, escrita macia e Fina 0,07 
mm. Ponta anti-rachadura, Corpo sextavado, 
pega arredondada. Corpo, tampa e tampinha 
na cor da tinta. Caixa com 50 unidades. Cor a 

definir no pedido 

235 Caixa C/ 50 Un. 50,40 11.844,00 

13738 

Caneta Esferográfica, escrita média - esfera de 
tungstênio. 1,0mm resinas termoplásticas, tinta 
base de corantes orgânicos e solventes, tampa 

e tampinha na cor da tinta. Caixa com 50 
unidades. Cor a definir no pedido 

210 Caixa C/ 50 Un. 49,33 10.359,30 

13740 
Caneta Hidrográfica 12 cores, com tampa 

antiasfixiante, ponta grossa 4,0 mm, ideal para 
escrever e desenhar 

51 Unidade 5,36 273,36 

13741 Caneta para retroprojetor azul ponta média 20 Unidade 3,92 78,40 

13742 
Caneta para retroprojetor vermelha ponta 

média 
20 Unidade 3,55 71,00 

13743 
Caneta permanente 0,7 mm para CD e DVD 

cores diversas 
20 Unidade 4,38 87,60 

13745 
Capa para encadernação A4 -Jogo com 01 

transp. e 01 opaca 
4.800 Par 1,88 9.024,00 

13758 Clips aço niquelado nº 02 c/ 500 g 130 Caixa C/ 500g 9,67 1.257,10 
13759 Clips aço niquelado nº 03 c/ 500 g 150 Caixa C/ 500g 11,98 1.797,00 
13760 Clips aço niquelado nº 04 c/ 500 g 105 Pacote 500 Gr 10,48 1.100,40 
13761 Clips aço niquelado nº 06 c/ 500 g 100 Pacote 500 G. 11,14 1.114,00 
13762 Clips aço niquelado nº 08 caixa com 500 g 52 Caixa Com 500g 11,98 622,96 

13763 
Clips em aço niquelado coloridos nº 02 com 50 

unidades 
45 Caixa 50 Un. 8,82 396,90 

13764 Cola Branca 1 litro adesivo PVA 300 Tubo 1 Litro 15,63 4.689,00 

13765 
Cola Branca 110 g adesivo PVA, em tubo com 

tampa dosadora 
295 Unidade 6,00 1.770,00 

13766 Cola com glitter embalagem com 35 g. 400 Unidade 3,85 1.540,00 
13767 Cola em bastão 22 g 440 Unidade 5,67 2.494,80 
13768 Cola para EVA, embalagem com 90 grs. 310 Unidade 4,72 1.463,20 
13769 Cola para isopor, embalagem com 90 Gr 320 Frasco Com 90 G 3,63 1.161,60 
13770 Cola para tecido, embalagem com 100 Gr 75 Unidade 9,55 716,25 

13773 
Elástico para escritório de alta resistência 

pacote com 01 kg 
21 Pacote 1 Kg 23,65 496,65 

13774 Envelope Amarelo A4 4.000 Unidade 0,52 2.080,00 
13775 Envelope Amarelo Oficio 2 1.600 Unidade 0,61 976,00 
13776 Envelope Branco A4 3.000 Unidade 0,47 1.410,00 
13777 Envelope Branco Oficio 2 1.600 Unidade 0,60 960,00 
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13779 Envelope Kraft 80 gm² A4 2.500 Unidade 0,48 1.200,00 
13780 Envelope Kraft 80 gm² Oficio 2 2.500 Unidade 0,62 1.550,00 
13782 Espiral para encadernação 09 mm 800 Unidade 0,46 368,00 
13783 Espiral para encadernação 12 mm 1.000 Unidade 0,48 480,00 
13784 Espiral para encadernação 17 mm 1.400 Unidade 0,52 728,00 
13785 Espiral para encadernação 20 mm 1.500 Unidade 0,57 855,00 
13786 Espiral para encadernação 25 mm 1.400 Unidade 0,60 840,00 
13787 Espiral para encadernação 29 mm 1.000 Unidade 0,68 680,00 
13789 Estilete com lâmina em inox de 18mm largo 220 Unidade 2,43 534,60 

13790 
EVA - Pacote com 10 folhas - 0,2mm Cor a 

definir no pedido 
850 Pct 10 Folhas 20,48 17.408,00 

13791 
Extrator Central de Grampo Espátula em aço 

inox 
160 Unidade 2,32 371,20 

13792 
Fita Crepe adesiva branca 18 x 50 m, 

comprimento 10m 
270 Unidade 4,30 1.161,00 

13793 Fita de cetim nº 01 500 Metro 0,85 425,00 
13794 Fita de cetim nº 02 500 Metro 0,90 450,00 
13795 Fita de cetim nº 03 500 Metro 1,03 515,00 

13796 
Fita métrica 150 cm, composição 95% poliéster 

/ 5% fibra de vidro, metragem dos dois lados 
140 Unidade 4,80 672,00 

13797 
Fita para impressora de cheques compatível 

com impressora Bematec, tamanho 
aproximado: 16,5x5,5x1,5cm 

10 Unidade 12,93 129,30 

13799 Fitas adesivas transparente 12 mm x 45 m 150 Unidade 2,52 378,00 
13800 Fitas adesivas transparente 48 mm x 45 m 1.250 Unidade 3,58 4.475,00 

13804 
Giz de cera grosso caixa com 12 cores 

pequeno 
250 Caixa c/12 Cores 2,63 657,50 

13805 
Giz escolar branco, formato cilíndrico, 

antialérgico, medindo 82 x 11mm - Caixa com 
30 caixinhas de 50 un. 

500 Caixa 50 Un. 102,50 51.250,00 

13806 
Giz escolar colorido, formato cilíndrico, 

antialérgico, medindo 82 x 11mm - Caixa com 
30 caixinhas de 50 un. 

500 Caixa 50 Un. 131,50 65.750,00 

13807 Grafite 0,5 mm embalagem com 12 un. 90 Caixa c/12 Un. 1,02 91,80 
13808 Grafite 0,7 mm embalagem com 12 un. 150 Caixa c/12 Un. 1,02 153,00 

13809 

Grampeador de grande capacidade em aço. 
Apoio da base em resina termoplástica. Base 

de fechamento de grampo com posição (grande 
fechado), em aço. Mola resistente com retração 

automática. Com capacidade para grampear 
240 folhas de papel 75g/m² ou mais. 

24 Unidade 110,00 2.640,00 

13810 
Grampeador para madeira de pressão 4 a 14 

mm 
6 Unidade 59,60 357,60 

13811 
Grampeador tamanho médio para 25 folhas 

grampos 26/6 
110 Unidade 30,98 3.407,80 

13812 
Grampo para grampeador galvanizados 23/13 

com 1000 grampos 
510 Caixa c/1000 Un. 6,67 3.401,70 

13813 
Grampo para grampeador galvanizados 23/17 

com 1000 grampos 
510 Caixa 1000 Un. 6,42 3.274,20 

13814 
Grampo para grampeador galvanizados 23/23 

com 1000 grampos 
510 Caixa c/1000 Un. 4,05 2.065,50 

13815 
Grampo para grampeador galvanizados 23/8 

com 1000 grampos 
510 Caixa c/1000 Un. 6,32 3.223,20 

13817 Grampo para grampeador tapeceiro 106/8 270 Unidade 11,15 3.010,50 

13818 
Grampo trilho (Macho - fêmea) em polietileno 

branco 80mm capacidade mínima de 
armazenamento de 200 fls., pacote com 50 um 

340 Pct 50 Und 10,78 3.665,20 

13819 Guilhotina semi industrial 18" para papel em 6 Unidade 257,50 1.545,00 
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chapa de aço. Extensão de corte: mínimo 46 
cm. Capacidade de corte: no mínimo 20 folhas. 

13821 
Lápis de cor grande com 12 cores pigmentos 
aglutinantes, carga inerte e ceras - madeira 

reflorestada - nacional 
250 Caixa c/12 Un. 5,50 1.375,00 

13822 
Lápis nº 02 preto com 144 un. madeira 

reflorestada material cerâmico e grafite - 
nacional 

36 Caixa C/ 144 Un. 43,03 1.549,08 

13826 Livro Ata com 100 folhas capa dura 275 Unidade 15,71 4.320,25 
13827 Livro Ata com 200 folhas capa dura 125 Unidade 24,50 3.062,50 
13828 Livro Ata com 50 folhas capa dura 260 Unidade 9,83 2.555,80 

13831 
Palitos de picolé dimensões aproximadamente 

115 mm comp. e 8,4 mm de largura. Pacote 
com 100 un 

90 Unidade 4,92 442,80 

13832 Pano Tecido Não Tecido (TNT) 1,4 de largura 4.200 Metro 1,72 7.224,00 

13833 
Papel A4 vergé 180g/m² branco pacote com 50 

folhas 
80 Pacote 50 Folhas 20,83 1.666,40 

13834 
Papel almaço com linhas, pacote com 400 

folhas 
70 Pacote 400 Folhas 46,33 3.243,10 

13836 
Papel carbono para escrita manual, tipo filme 

azul 21 x 29,7 cm. Caixa com 100 folhas 
35 Caixa 100 Un. 45,13 1.579,55 

13837 
Papel Cartão 50X70 240G, pacote com 10 

unidades cor a definir no pedido 
300 Pct 10 Un. 16,00 4.800,00 

13838 
Papel Contact colorido estampado 10 m x 45 

cm 
44 Rolo 71,33 3.138,52 

13839 Papel Contact colorido liso 10 m x 45 cm 46 Rolo 74,58 3.430,68 
13840 Papel Contact transparente 25 m x 45 cm 34 Rolo 62,45 2.123,30 

13841 
Papel Crepom 48 cm x 2 m Cor a definir no 

pedido 
1.020 Unid 1,23 1.254,60 

13844 
Papel para foto brilhante pacote com 50 

unidades 
65 Pacote C/50 Un. 68,33 4.441,45 

13845 
Papel Paraná nº 90, 80 x 100 cm. Pacote com 

05 unidades 
120 Pacote C/ 05 Un. 21,50 2.580,00 

13846 Papel Semi Kraft 80Gr 60cmx200m 150 Rolo 200 Metro s 68,30 10.245,00 

13847 
Papel Sulfite A4 Cor branca alcalino, c/ 10 pcte  

de 500 folhas - 210x297mm 
930 Cx com Pct 10 De 500 Folhas 254,67 236.843,10 

13849 Papel vegetal A4 embalagem com 100 22 Caixa c/100 Un. 49,50 1.089,00 

13850 
Pasta 100% plásticas com elástico e aba 

tamanho Oficio 
1.000 Unidade 3,08 3.080,00 

13851 Pasta Catálogo 50 plásticos 243 x 330 mm 105 Unidade 13,15 1.380,75 

13852 
Pasta Classificadora de plástico transparente c/ 

grampo plástico 
105 Unidade 2,07 217,35 

13854 
Pasta plástica polionda Escolar com 

fechamento em elástico. Medidas aproximadas: 
315x226x20 

150 Unidade 3,75 562,50 

13855 
Pasta plástica polionda Escolar com 

fechamento em elástico. Medidas aproximadas: 
315x226x35 

110 Unidade 4,22 464,20 

13856 
Pasta plástica polionda Escolar com 

fechamento em elástico. Medidas aproximadas: 
315x226x55 

110 Unidade 3,82 420,20 

13857 
Pasta registradora AZ 5,5x25x27cm com rótulo 

memorando e com ferragem em aço inox de 
alavanca com alta precisão 

210 Unidade 9,45 1.984,50 

13858 
Pasta registradora AZ 8x25x27cm com rótulo 

memorando e com ferragem niquelada de 
alavanca com alta precisão 

240 Unidade 10,62 2.548,80 

13859 Pasta suspensa de papelão com trilho de 1.250 Unidade 2,25 2.812,50 
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plástico 
13862 Percevejos latonados caixa com 100 un. 10 mm 100 Caixa c/100 Un. 3,33 333,00 

13863 
Perfurador de papel 02 furos capacidade 25 
folhas, estrutura de metal, com margeador 

85 Unidade 25,47 2.164,95 

13864 
Pincel Atômico, nº 1100 p, Escrita grossa, 

Recarregável, Tinta a base de Álcool, caixa 
com 12 um. Cor a Definir no pedido 

72 Caixa c/12 Un. 39,67 2.856,24 

13865 
Pincel Marcador de texto 1100, com dois traços 
para marcar e sublinhar, tinta à base de água 

320 Unidade 3,13 1.001,60 

13866 Pincel para pintura brochura nº 02 25 Unidade 8,70 217,50 
13867 Pincel para pintura nº 00 160 Unidade 4,20 672,00 
13868 Pincel para pintura nº 02 160 Unidade 2,00 320,00 
13869 Pincel para pintura nº 04 160 Unidade 3,08 492,80 
13870 Pincel para pintura nº 08 160 Unidade 4,63 740,80 
13871 Pincel para pintura nº 10 160 Unidade 6,00 960,00 
13872 Pincel para pintura nº 12 160 Unidade 7,55 1.208,00 
13873 Pincel para pintura nº 14 160 Unidade 7,98 1.276,80 
13874 Pincel para pintura nº 16 160 Unidade 9,63 1.540,80 

13875 
Pincel para quadro branco, ponta macia, apaga 

fácil, pacote com 4 pinceis de cores sortidas 
140 Estojo c/4 Un. 29,50 4.130,00 

13876 
Pistola de cola quente 40 w bivolt para bastão 

de 11 mm (grosso) 
65 Unidade 26,67 1.733,55 

13877 
Placa de Isopor 100 x 50 cm de 10 mm de 

espessura 
130 Unidade 4,48 582,40 

13878 
Placa de Isopor 100 x 50 cm de 15 mm de 

espessura 
140 Unidade 4,85 679,00 

13879 
Placa de Isopor 100 x 50 cm de 20 mm de 

espessura 
140 Unidade 7,48 1.047,20 

13880 
Placa de Isopor 100 x 50 cm de 30 mm de 

espessura 
140 Unidade 9,15 1.281,00 

13881 
Plástico de mesa atoalhado. Altura mínima 1,40 

m. 
245 Metro 16,00 3.920,00 

13882 
Porta lápis/clips/lembrete em poliestireno, 

tamanho: 23x6,5x9 cm 
70 Unidade 18,22 1.275,40 

13883 
Prancheta de plástico com Calculadora 8 

Dígitos E Régua 
120 Kit 30,28 3.633,60 

13884 

Prendedor de papel, corpo de metal com 
pintura epóxi e presilha em aço inoxidável, 
Corpo medindo 25mm, Abertura de 11mm, 

Capacidade para prender até 110 fls. de papel 
75g/m2, caixa com 12 un. 

165 Caixa 12 Un. 7,98 1.316,70 

13885 

Prendedor de papel, corpo de metal com 
pintura epóxi e presilha em aço inoxidável, 
Corpo medindo 41mm, Abertura de 20mm, 

Capacidade para prender até 200 fls. de papel 
75g/m2, caixa com 12 un. 

180 Caixa 12 Un. 10,88 1.958,40 

13886 

Prendedor de papel, corpo de metal com 
pintura epóxi e presilha em aço inoxidável, 
Corpo medindo 51mm, Abertura de 26mm, 

Capacidade para prender até 250 fls. de papel 
75g/m2, caixa com 12 un. 

180 Caixa 12 Un. 26,00 4.680,00 

13888 
Reabastecedor para pincel atômico. 

Embalagem com 37 ml 
60 Unidades 5,45 327,00 

13889 
Reabastecedor para pincel quadro branco. 
Embalagem com 01 litro. Cor a definir no 

pedido. 
13 Litro 129,50 1.683,50 

13890 Régua Acrílica transparente 30 cm 250 Unidade 1,64 410,00 
13891 Régua de madeira 1 metro 15 Unidade 10,75 161,25 
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13892 Régua de metal 30 cm 140 Unidade 3,65 511,00 

13893 
Saco Plástico 04 furos 24x33x006 para pasta 

catálogo 
400 Unidade 0,35 140,00 

13895 Tesoura infantil sem ponta em aço inox 250 Unidade 2,92 730,00 
13896 Tesoura para costura 18 cm em aço inox 15 Unidade 12,55 188,25 
13897 Tesoura para escritório sem ponta em aço inox 70 Unidade 5,35 374,50 

13898 
Tinta guache não tóxica caixinha com 6 

unidades cores sortidas 
250 Unidade 3,44 860,00 

13899 
Tinta para carimbo 40 ml. Cor a definir no 

pedido. 
80 Unidade 4,09 327,20 

13900 

Tinta para tecido 35 ml, solúvel em água, 
resistente a lavagens, fixação a frio, não tóxica 
e pronta para o uso, cores miscíveis entre si. 

Caixa com 12 Un. Cor a definir no pedido 

100 Caixa C/ 12 Un. 38,25 3.825,00 

13901 

Tinta para tecido 37 ml, à base de resina 
acrílica, solúvel em água, resistente a lavagens, 

fixação a frio, não tóxica e pronta para o uso, 
cores miscíveis entre si. Caixa com 12 Un. Cor 

a definir no pedido. 

100 Caixa C/ 12 Un. 38,20 3.820,00 

13916 Transferidor 180° Acrílico 100 Unidade 2,42 242,00 
13917 Transferidor 360° Acrílico 100 Unidade 3,10 310,00 

13918 
Visor e etiqueta para pasta suspensa caixa com 

50 unidades 
100 Caixa C/ 50 Un. 12,19 1.219,00 

13930 
Papel carbono para tecido, 44 x 66 cm. Caixa 

com 50 folhas 
100 Caixa 50 Folhas 91,00 9.100,00 

23135 
Cartolina 240G/M2, medindo 55,00X73,00CM, 
cor a definir no pedido, pacote com 100 folhas 

300 Pct 100 Un. 86,67 26.001,00 

23136 
Giz de parafina para demarcação com 12 

unidades confeccionado à base de parafina 
(para madeira). Cor a definir no pedido. 

10 Caixa C/ 12 Un. 6,12 61,20 

23137 
Bloco de recados Auto Adesivo, Post It, com 
100 folhas de 38mm x 51mm em cores neon 

750 Pacote 100 Unidades 5,50 4.125,00 

23154 

Grampo trilho estendido (macho - fêmea) em 
polietileno branco 300 x 09 x 12 mm, 

capacidade mínima de armazenamento de 600 
folhas, pacote com 50 um 

360 Und. Pacote C/ 50  Un. 19,33 6.958,80 

23155 
Grampeador alicate 24/6 26/06 , 25 fls, todo em 

aço galvanizado. 
65 Unidade 39,33 2.556,45 

23156 Almofada para carimbo n° 02 com tinta preta. 60 Unidade 4,98 298,80 
23157 Almofada para carimbo n° 04 com tinta preta. 60 Unidade 8,12 487,20 
23159 Prancheta tam. A4 comum sem calculadora. 270 Unidade 4,73 1.277,10 
23160 Caderno brochurão 48 fls. 290 Unidade 4,25 1.232,50 
23161 Apontador para lápis sem depósito. 100 Unidade 0,50 50,00 
23169 Cola permanente, embalagem com 250 g. 80 Unidade 12,38 990,40 
23170 Corda de violão (nylon) 100 Unidade 20,25 2.025,00 
23171 Capa para violão de nylon. 20 Unidade 42,00 840,00 

23173 

Caixa plástica organizadora transparente com 
tampa, Capacidade aproximada de 90 litros e 

dimensões aproximadas de 68x45x47 (Comp x 
Larg x Alt) 

41 Unidade 102,00 4.182,00 

23174 

Caixa plástica organizadora transparente com  
tampa, Capacidade aproximada de 105 litros e 
dimensões aproximadas de 82,9x48,0x37,5cm 

(LargxCompxAlt) 

30 Unidade 134,50 4.035,00 

23175 

Caixa plástica organizadora transparente com 
tampa, capacidade aproximada de 65 litros e 
dimensões aproximadas 41,7 x 62,7 x 28,9cm 

(LargxCompxAlt) 

22 Unidade 110,00 2.420,00 
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23176 

Perfuradora para encadernação com 
capacidade mínima p/ perfurar até 15 fls de 

papel de 75 grs, no formato até ofício ou 33cm 
de comprimento em 1 vez. Fabricado em 
chapas de ferro tratado, pintura especial, 

punções de aço temperado, com regulador de 
profundidade, margeador lateral e gaveta 

coletora de picotes. 

6 Unidade 920,00 5.520,00 

23180 
Grampo para grampeador de madeira 106/08. 

Embalagem com 2.500 grampos. 
20 Unidade 11,48 229,60 

23181 Tesoura para cortar cabelo 18 cm em aço inox 10 Unidade 18,88 188,80 

23182 
Papel A4 vergé 180g/m² granito pacote com 50 

folhas 
40 Pacote 50 Folhas 20,83 833,20 

23183 Purpurina embalagem com 3g. 300 Unidade 2,25 675,00 

23188 

Telefone s/ fio com identificador de chamadas, 
display iluminado, funções alarme, gerenciador 
de chamadas em espera e agenda para até 50 
contatos, frequência (HZ) 50/60. Distância de 

captação fora da base de 300 metros. 

31 Unidade 289,67 8.979,77 

23189 

Telefone fixo, 3 funções flash, Redical/Rediscar 
e Mute/Mudo, 3 volumes de campanhia, 2 

timbres de campanhia, sinalização de linha: 
Pulso e tom, duração do flas de 300 ms e 

dimensões aproximadas de 187 x 137 x 90 mm 

37 Unidade 123,00 4.551,00 

23190 Caderno pequeno espiral com 48 folhas 740 Unidade 2,38 1.761,20 

30666 
Lapiseira formato redondo, corpo em plástico, 

0,50mm, ponta em metal 
70 Unidade 4,73 331,10 

30667 
E.V.A. estampado - 01 Und. - Tamanho 60CM 

X 40CM, espessura de 1,5MM 
450 Unidade 4,82 2.169,00 

30668 
E.V.A. Gliter - 01 Und. - Tamanho 60CM X 

40CM, Espessura de 1,5MM, Cor a definir no 
pedido 

470 Unidade 5,82 2.735,40 

30669 
Marcador de páginas reposicionáveis, formato 
44mm x 12mm, bloco com 25 folhas, filme de 

polietileno com adesivo acrílico reposicionável. 
440 Unidade 5,02 2.208,80 

30670 
Pasta especial, molha dedos para manusear 

papeis, embalagem com 20g 
170 Unidade 4,75 807,50 

30671 
Borracha branca escolar record 60, CX 60 

unidades 
57 Caixa 60 Un. 9,95 567,15 

30672 
Corretivo liquido, a base de agua, atóxico, para 

correção de qualquer tipo de escrita, frasco 
com 18 ml, caixa com 12 unidades 

51 Und. Cx C/12und 35,40 1.805,40 

30673 
Lapiseira em plástico, no formato redondo, 

grafite medindo 0,7mm, ponta em metal 
105 Unidade 6,25 656,25 

30674 
Pasta de papelão com elástico, tamanho A4, 

para arquivos de documentos 
1.200 Unidade 1,98 2.376,00 

30675 Papel camurça medindo 40 x 60, cores sortidas 1.650 Unidade 1,32 2.178,00 
30682 Apontador para lápis de metal, simples 195 Unidade 1,82 354,90 

30683 
Tinta - facial cremosa, a base de glicerina, 

atóxica, com 12 cores sortidas 
200 Caixa 12 Un. 66,00 13.200,00 

30684 
Papel  celofane, medindo 90,00x100,00cm,na 

cor transparente 
700 Pct 100 Folhas 183,33 128.331,00 

30686 
Massa para modelar - em bastão, cores 

diversas, acondicionada em caixa com 12 cores 
1.000 Caixa 12 Un. 4,12 4.120,00 

30732 
Colchete latonado bailarina 2,2 cm para no 
mínimo 80 folhas, nº 04, composição arame 

galvanizado, caixa 72 unidades 
90 Caixa 72 Un. 8,00 720,00 

30733 Colchete latonado bailarina 4,5 cm para no 90 Caixa 72 Un. 8,75 787,50 
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mínimo 200 folhas, nº 09, composição arame 
galvanizado, caixa 72 unidades 

30738 

Corante anilina - de amima, derivada de 
bezeno, utilizado para tingimento de madeira, 
apresentado em embalagem apropriada, de 

15ml com cores variadas 

200 Unidade 4,70 940,00 

30739 
Tecido - tipo renda de gripi, bordada, composto 

de 100% algodão, pesando de 50g/m2,com 
largura de 1,00 metros, na cor branca 

300 Metro 26,90 8.070,00 

30740 

Elástico para aviamento - de embutir, largo, tipo 
mara natural, com 75 por cento de poliéster e 
25 por cento de elastodieno, com largura de 9 
mm, carretel com 25,00 metros, na cor branca 

70 Carretel 25 Metros 25,00 1.750,00 

30741 
Olho de plástico, moveis, para boneca, pacote 

com 100 pares, tamanho m , pacote 
10 Pct 100 Pares 24,25 242,50 

30742 

Elástico para aviamento - de embutir, largo, tipo 
mara natural, com 75 por cento de poliéster e 
25 por cento de elastodieno, com largura de 9 
mm, carretel com 100 metros, na cor branca 

40 Carretel 100 Metros 55,00 2.200,00 

30737 
Relógio de plástico, modelo de parede, 

redondo, tipo a pilha 
24 Unidade 29,05 697,20 

30805 Papel de presente, Folha com70x50 cm 400 Unidade 2,30 920,00 
Valor total estimado 898.285,05 

2. JUSTIFICATIVA PARA FORNECIMENTO DO OBJETO. 

2.1 - Para atender necessidades essenciais de fornecimento de materiais de expediente necessários 
para o desenvolvimento dos serviços das Secretarias Municipais da Prefeitura municipal de Novo 
Mundo. 

2.2 - As previsões para a demanda do consumo do objeto foram baseadas nos períodos anteriores. 

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. É de responsabilidade da CONTRATADA o fiel cumprimento das 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 conforme solicitação da contratante ou por pessoa indicada, de forma 
permanente e regular e nas quantidades solicitadas, entregues de uma só vez no local indicado na 
NAD (Nota de Autorização de Despesa). 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. 

3.7. O transporte dos produtos deverá obedecer a critérios adequados, de modo a não afetar a 
identidade, qualidade e integridade do produto. 

4 – VALOR ESTIMADO 

4.1 – O valor estimado da contratação do referido objeto, perfaz a ordem de R$ 898.285,05 (Oitocentos 
e Noventa e Oito Mil e Duzentos e Oitenta e Cinco Reais e Cinco Centavos). 

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

6. – CONDIÇÕES DE ENTREGA 

6.1 - Os materiais deverão ser entregues, na Secretaria correspondente a solicitação, dentro do prazo 
de 05 dias úteis, conforme a necessidade de cada Secretaria. 

 

Novo Mundo, 13 de Julho de 2017. 

 

 

Adriano Mafini Balbino 
Secretário de Administração 
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ANEXO II 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 
 

Ref.: Edital de Pregão Presencial Com Registro de Preços Nº 029/2017 
 
 
 
 
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 029/2017 
 
 
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, de prestar os serviços e fornecer os produtos licitados 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 

011/2016 marcado para o dia 24 de Agosto 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 

      (Reconhecer Firma em Cartorio)
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ANEXO V 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2017 

 

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 029/2017, tendo por 
OBJETO a Futura e Eventual Aquisição de Material de Expediente para Atendimento as 
Secretarias Municipais do Município de Novo Mundo - MT. 

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, Agricultor, 
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 029/2017, 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 e serviços, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por ela 
alcançada no lote, 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 029/2017; enquanto o objeto MEDIATO será a contratação futura da 
empresa ..........................................................., 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 lote, 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 
......................, 

 

Item Qtde Un. Especificação Marca Valor Unitário 
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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 consequência 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 produtos 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 
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; 
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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 05 (cinco) dias uteis após a entrega da NAD (Nota 
de Autorização de Despesa) no local indicado. 

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 fac-símile ou 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 
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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 
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 
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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. 

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 
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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. 

 

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 
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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: 

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. 
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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 029/2017, 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 029/2017 e Termo de Referência; 

b) Ata da Sessão Pública; 

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. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
21.1 – Todas as despesas decorrentes deste contrato decorrente do processo licitatório de modalidade 
Pregão Presencial n° 029/2017 correrão por conta de recursos próprios consignados no Orçamento 
Municipal, alocados nas seguintes dotações orçamentárias: 
 
033 – 03.001.04.122.0002.2015.3390.30.00.00 

043 – 04.001.04.122.0002.2018.3390.30.00.00 
058 – 05.001.12.361.0006.2026.3390.30.00.00 

100 – 06.001.10.301.0021.2040.3390.30.00.00 
138 – 07.001.08.244.0011.2055.3390.30.00.00 
152 – 07.002.08.244.0011.2058.3390.30.00.00 
156 – 07.002.08.244.0011.2060.3390.30.00.00 
173 – 08.001.20.606.0004.2065.3390.30.00.00 
198 – 09.001.26.782.0012.2075.3390.30.00.00 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

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  
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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 ANTONIO MAFINI, brasileiro, Solteiro, portador do 
RG n° XXXXXXXXXXXXX SSP/MT e CPF n° XXXXXXXXXXXX, 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.° 029/2017 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 de 
Material de Expediente para Atendimento as Secretarias Municipais do Município de Novo 
Mundo - MT, conforme especificações e condições previstas no Edital do Pregão Presencial n.º 
029/2017, e nos respectivos, termo de referência e proposta vencedora, independente de transcrição. 
 

Número 
do Item 

TOTAL 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, 
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto da contratação. 
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3.3. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, 
prevista no orçamento, para o exercício de 20...., na classificação abaixo: 
 
033 – 03.001.04.122.0002.2015.3390.30.00.00 
043 – 04.001.04.122.0002.2018.3390.30.00.00 
058 – 05.001.12.361.0006.2026.3390.30.00.00 
100 – 06.001.10.301.0021.2040.3390.30.00.00 
138 – 07.001.08.244.0011.2055.3390.30.00.00 
152 – 07.002.08.244.0011.2058.3390.30.00.00 
156 – 07.002.08.244.0011.2060.3390.30.00.00 
173 – 08.001.20.606.0004.2065.3390.30.00.00 
198 – 09.001.26.782.0012.2075.3390.30.00.00 
 
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. 
 
 

ANTONIO 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 
 
 


