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ESTADO  DE  MATO  GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS/MT 
CNPJ: 24.977.654/0001-38 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2020  

REGISTRO DE PREÇOS 

 

 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 024/2020 

 
 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA PROINFÂNCIA DO MUNICIPIO DE 

ARENÁPOLIS-MT, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201800253, 

DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDIÇÕES 

CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL. 

 
REPARTIÇÃO INTERESSADA: Secretaria Municipal de educação, Cultura, Desporto e 
Lazer 

 
TIPO DE EXECUÇÃO: Menor Preço por Item 

LEGISLAÇÃO: A presente licitação se fundamenta na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de Junho 

de 1993 e suas respectivas alterações posteriores, e Lei Federal 10.520/2002, bem como na 

Lei Complementar 123/2006 e respectivas alterações posteriores e Decreto Federal 

10.024/2019. 

 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até ás 08:00 horas do dia 08 de Maio de 2020. 

 
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:01 às 08:29 horas do dia 08 de de  

Maio de 2020. 

 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 08:30 horas do dia 08 de Maio de 2020. 

 

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Plataforma Eletrônica Bolsa de 

Licitações e Leilões, através do sítio eletrônico www.bll.org.br “Acesso Identificado no 

link – licitações”. 

 
O edital completo estará à disposição dos interessados do dia 24 de março a 07 de Maio 

2020, no site www.bll.org.br e no Departamento de Licitações e Compras, na Rua 

Presidente Costa e Silva,  nº 105E- Vila Nova, na cidade de Arenapolis-MT, CEP 78.420-000. 

Arenapolis/MT, 23 de Março de 2020. 
MARILÂNDIA BORGES DE AGUIAR PRESOTTO 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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ESTADO  DE  MATO  GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS/MT 
CNPJ: 24.977.654/0001-38 

 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2020  

REGISTRO DE PREÇOS 

 

 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 024/2020 

 
 

1. PREÂMBULO: 
 

1.1 O Município de Arenápolis, Estado de Mato Grosso, torna público que, na sala 

do Departamento de Licitações e Compras, na sede da Prefeitura Municipal, 

localizada na Rua Presidente Costa e Silva, nº 105E, Vila Nova, através da 

Plataforma Eletrônica “www.bll.org.br”, realizar-se-á licitação sob modalidade 

PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, em atendimento a 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, 

obedecendo integralmente Leis Federais nº 8.666/1993 com suas alterações e nº 

10.520/2002, Decreto Federal 10.024/2019, arts. 42 a 49 da Lei Complementar 

123/2006 (alterada pela Lei Complementar 147/2014), Decreto  Municipal nº 

011/2015 e Decretos Municipais nº 019/2009 e n° 020/2009. 

  

1.2 O PREGÃO será conduzido pela PREGOEIRA, auxiliada pela EQUIPE DE APOIO, 

designados pelo Portaria nº 002/2020. 

 
1.3 O PREGÃO será realizado conforme datas abaixo: 

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até ás 08:00 horas do dia 08 de Maio de 2020. 
 

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:01 às 08:29 horas do dia 

08 de Maio de 2020. 

 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 08:30 horas do dia 08 de Maio de  
2020. 

 

1.4 LOCAL: www.bll.org.br “Acesso Identificado no link - licitações”. 
 

1.5 Para todas as referências de tempo será observado o horário de Mato Grosso (MT). 
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ESTADO  DE  MATO  GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS/MT 
CNPJ: 24.977.654/0001-38 

1.6 Para participação na licitação, os interessados deverão providenciar o seu 

cadastramento, sua certificação e seu credenciamento no portal de licitações, 

sistema portal de licitações bolsa de licitações e leilões do Brasil - BLL, de acordo 

com a Licença de Uso de Software celebrado com o Município de Arenápolis-MT. 

 
1.7 A proponente licitante deverá observar as datas e os horários limites previstos 

no item 1.3 deste Edital. 

2. OBJETO DO PREGÃO: 
 

2.1 O objeto deste PREGÃO será o Registro de Preços para eventual AQUISIÇÃO 

DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA PROINFÂNCIA DO MUNICIPIO DE 

ARENÁPOLIS-MT, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201800253, 

DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDIÇÕES 

CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL. 

 
3. TIPO DO PREGÃO: 

 

 3.1 Este PREGÃO é do tipo menor preço por ITEM. 
 

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 

4.1 As despesas decorrentes da presente licitação onerarão os seguintes recursos 
orçamentários: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER 

UNIDADES ESCOLARES E ATENDIMENTO PEDAGOGICO 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO – PROINF-PC 
 DOT. 0473-05.002.12.365.0009.1090.4490.52.000000- Equipamentos e 
Material             Permanente 

 

5. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

5.1 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, 

mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas 

fases através do Sistema de Pregão Eletrônico (Licitações) da Bolsa de 

Licitações e Leilões. 

 
5.2. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do Município de Arenápolis, 
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ESTADO  DE  MATO  GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS/MT 
CNPJ: 24.977.654/0001-38 

denominada Pregoeira, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou 

transferidos para o aplicativo “BLL Compras” constante da página eletrônica da 

Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil (www.bll.org.br). 

 
6. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO 

 

6.1 O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a 

inscrição e cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a 

data e horário para início da disputa previsto no item 1.3. 

 
7. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

  7.1  Poderão participar deste Pregão quaisquer empresas interessadas que atendam 

todas as exigências deste Edital e cuja atividade empresarial abranja o objeto desta 

Licitação, e desde que prévia e devidamente credenciada no sistema eletrônico 

“Licitações”, site www.bllcompras.org.br da BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES; 

 7.2  Não poderão concorrer neste Pregão: 

a) consórcios de empresas ou cooperativas, qualquer que seja sua forma de 

constituição; 

b) empresas que estejam suspensas de participar de licitação ou impedida de 

contratar com este município; 

c) empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 

Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, enquanto perdurarem os 

motivos da punição; 

d) empresas que estiverem sob falência, recuperação judicial, dissolução ou liquidação; 

e) empresas estrangeiras que não funcionem no País; 

f) pessoas físicas ou jurídicas que incidirem no estipulado no art. 9º da Lei n 8.666/93; 

g) empresas que estão sendo investigadas em procedimentos administrativos 

inquisitivos e judiciais, pela prática de atos contra a administração pública, bem como 

quaisquer outros crimes relacionados à má utilização de recursos públicos ou que não 

atendam aos princípios de probidade e retidão de conduta administrativa como 

aqueles definidos no art 5° da Lei n° 12.846 de 1º de Agosto de 2013. 

7.3- Serão consideradas habilitadas às firmas que, atendidas as prescrições anteriores, 

apresentarem documentação exigida neste Edital. 

7.4– Não poderão participar da presente Licitação, empresas que tenham sido 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS/MT 
CNPJ: 24.977.654/0001-38 

consideradas inidôneas por qualquer órgão da administração pública de qualquer 

esfera de governo; 

7.5– A participação neste Pregão implica ao proponente a irrestrita aceitação das 

condições estabelecidas no presente Edital, bem como na observância dos 

regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto aos 

recursos, salvo se apresentar impugnação nos termos da lei. 

7.6 O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas 

associadas à Bolsa de Licitações e Leilões, até no mínimo uma hora antes do horário 

fixado no edital para o recebimento das propostas. 

7.6.1 O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes 
documentos: 

a) Instrumento particular de mandato outorgando à corretora associada, por meio 

de seu operador devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de 

sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações 

e Leilões (conforme ANEXO V). 

 
b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às 

exigências de habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa 

de Licitações e Leilões (conforme ANEXO VI). 

 
c) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, 

constando preço, marca e modelo e em caso de itens específicos mediante 

solicitação do pregoeiro no ícone ARQ, inserção de catálogos do fabricante. “A 

empresa participante do certame não deve ser identificada”. 

 
d) O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante 

vencedor do certame, que pagará a Bolsa de Licitações e Leilões, provedora do 

sistema eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o 

valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia 

da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL – Bolsa de 

Licitações e Leilões. 

 
7.6.2 As MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL deverão declarar no campo 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS, na oportunidade de credenciamento, a sua 

condição de ME ou EPP, para efeito do desempate quando verificado ao 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS/MT 
CNPJ: 24.977.654/0001-38 

final da disputa de preços, nos termos da Lei Complementar Federal 

123/2006. 

 
8. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

 

8.1 O certame será conduzido pela Pregoeira, com o auxílio da equipe de apoio, 

que terá, em especial, as seguintes atribuições: 

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

c) abrir as propostas de preços; 

d) analisar a aceitabilidade das propostas; 

e) desclassificar propostas indicando os motivos; 

f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de 
menor preço; 

g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

h) declarar o vencedor; 

i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

j) elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico; 

k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 

l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a 

aplicação de penalidades previstas na legislação. 

 
8.2 CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES DA BOLSA DE 

LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 

 
8.2.1 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear 

através do instrumento de mandato previsto no item 7.6.1. “a”, com firma 

reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à 

Bolsa de Licitações e Leilões, atribuindo poderes para formular lances de preços 

e praticar os demais atos e operações no site: www.bll.org.br. 

 
8.2.2 A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de 

participação direta ou através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações e 

Leilões, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo 

próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de 

habilitação previstas no Edital. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS/MT 
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8.2.3 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de 

proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se 

dará mediante prévia definição de senha privativa. 

 
8.2.4 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em 

qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado 

ou por iniciativa da BLL - Bolsa De Licitações e Leilões. 

 
8.2.5 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu 

uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 

cabendo a BLL - Bolsa de Licitações e Leilões a responsabilidade por eventuais 

danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 
8.2.6 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao 

sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a 

presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao 

pregão eletrônico. 

 

8.2.7 Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante todo o andamento do processo, ficando responsável pelo ônus 

decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer 

mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 
8.3 DA FORMA DE PARTICIPAÇÃO 

 

8.3.1 A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha 

pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de 

mercadorias ou licitante direto) e subsequente cadastramento para participar do 

pregão e encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos. 

 
8.3.2 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da 

perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 

sistema ou da desconexão do seu representante. 

 
8.3.3 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser 
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esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR 

(41) 3042-9909 e 3091-9654, ou através da Bolsa de Licitações e Leilões ou pelo e-

mail contato@bll.org.br 

 

9. DO CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS 
 

9.1 A proposta eletrônica deverá ser encaminhada exclusivamente por meio do site 

www.bll.org.br, a partir da liberação do edital, até ás 08:00 horas do dia 08 de 

Maio de 2020, horário de Brasília/DF. 

 
9.2 Até a abertura da sessão pública os licitantes poderão retirar ou substituir a 

proposta anteriormente apresentada. 

 
9.3 O licitante deverá dar oferta de forma clara e precisa, sem alternativas de 

preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um 

resultado. 

 
9.4 A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do 

licitante, das condições estabelecidas neste edital. 

 
9.5 As propostas não podem conter qualquer identificação do licitante proponente 

(tais como nome, CNPJ, papel timbrado da empresa, telefone, e-mail, etc.), sob 

pena de desclassificação, conforme Decreto 10.024/2019 art. 30 parágrafo 5º. 

  9.6 A apresentação de proposta na Licitação será considerada como evidência de que 

a    proponente: 

a) Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital e obteve da 

Pregoeira todas as informações necessárias para a sua formulação; 

b) Considerou que os elementos desta Licitação permitiram a elaboração de 

uma proposta totalmente condizente com o objeto licitado; 

c) Sendo vencedor da Licitação, assumirá integral responsabilidade pela 

perfeita e completa execução dos objetos em todas as fases. 

 
9.7 As propostas apresentadas e os lances formulados incluem todas e quaisquer 

despesas necessárias e indispensáveis para a perfeita execução das obrigações 

decorrentes desta licitação e do respectivo termo contratual e devem ser 

elaboradas em conformidade com a legislação aplicável e as condições 
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estabelecidas neste instrumento convocatório, seus Anexos e os fatores a seguir: 

d) Deverão ser considerados pelos proponentes todos os custos e despesas 

necessárias ao fornecimento dos itens do ANEXO I deste Edital. 

e) Especificação do objeto, observadas as características exigidas no presente Edital; 

f) Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura das 

Propostas de Preço; 

g) Os valores cotados deverão ser expressos em Real, com apenas 02 (duas) 

casas após a vírgula. 

 
9.8 No preenchimento da proposta eletrônica deverão, obrigatoriamente, ser 

informadas no campo próprio as ESPECIFICAÇÕES e a MARCA do item ofertado, 

caso contrário a proposta será desclassificada de plano. 

 
9.8.1. Quando a marca do produto identificar o Licitante, poderá o mesmo usar a 

indicação “Marca Própria”, visto que é vedada a identificação da licitante, sob pena 

de desclassificação. 

 
9.9 O Município não aceitará cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou 

assemelhado adicional, salvo se alterado ou criado após a data de abertura desta 

licitação e que venha expressamente a incidir sobre o objeto, na forma da lei. 

 
9.10 Não será aceita carta ou outro meio de comunicação informando engano, erro 

ou omissão da parte da empresa ou de representante relativo à proposta de 

preços. 

 
9.11 A Pregoeira poderá desclassificar a proposta ou mesmo desqualificar a 

empresa, a qualquer tempo, no caso de conhecimento de fato superveniente ou 

circunstância desabonadora da empresa ou de seus sócios, nos termos do artigo 

43, § 5º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

9.12 Para o julgamento das propostas de preços será adotado o critério de MENOR 

PREÇO – POR ITEM, observado o prazo para fornecimento, as especificações 

técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições 

definidas neste Edital. 

 
9.13 As propostas com valores superiores ao máximo fixado no Edital, 

serão desclassificadas. 
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9.14 A licitante microempresa (ME), empresa de pequeno porte (EPP) ou 

microempreendedor individual (MEI) deverá assinalar no ato do cadastramento da 

proposta, no campo apropriado no sistema do site www.bllcompras.org.br, 

“DECLARO SER ME/EPP” existente na aba “verificação das propostas cadastradas”. 

 
10. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

10.1 A partir das 08:01 horas do dia 08 de Maio de 2020, horário de 

Brasília/DF, a sessão pública na internet, no sítio eletrônico www.bll.org.br, será 

aberta por comando da Pregoeira, com a divulgação das propostas eletrônicas 

recebidas passando a Pregoeira a avaliar a devida aceitabilidade. 

 
10.2 A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando, de plano, 

aqueles que sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de 

dificultar o julgamento, ou que identifiquem o licitante, bem como aquelas que não 

estejam em conformidade com os outros requisitos estabelecidos neste Edital. 

 
10.3 A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no 

sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

 
10.4 A comunicação entre a Pregoeira e os licitantes ocorrerá exclusivamente 

mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

 
10.5 Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou 

de sua desconexão. 

 
10.6 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão pública será 

automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário 

estabelecido neste edital, desde que não haja comunicação da Pregoeira em 

contrário. 

11. DA FORMULAÇÃO DE LANCES 
 

11.1 A partir das 08:30 horas do dia 08 de Maio de 2020, horário de 
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Brasília/DF, será aberta a sessão pública de disputa de preços na internet, no sítio 

eletrônico www.bll.org.br, por comando da Pregoeira. 

 
11.2 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pela 

Pregoeira, sendo que somente estas participarão da fase de lances. 

 
11.3 Aberta a etapa competitiva, os licitantes com propostas classificadas poderão 

encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo 

imediatamente informados do recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

 
11.4 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou 

mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em 

primeiro lugar pelo sistema. 

 
11.5 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último que tenha sido 

anteriormente registrado no sistema. 

 
11.6 Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do maior lance registrado, vedada a identificação do ofertante. 

 
11.7 Caso o licitante não realize lances, permanecerá o valor da última proposta 

eletrônica para efeito da classificação final. 

 
11.8 Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento 

serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito 

de pleitear qualquer alteração. 

 
11.9 Lances equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de 

apresentação das propostas pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação. 

 
11.10 A Pregoeira poderá suspender a sessão de lances caso seja imprescindível à 

realização de eventual diligência. 

 
11.11 Realizada a diligência, a Pregoeira notificará os licitantes sobre a data, 

horário e local onde será dado prosseguimento à sessão pública. 

11.12 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de 



Rua Presidente Costa e Silva, nº 105E – Vila Nova – Arenápolis-MT- CEP 78.420-000. 
site: www.arenapolis.mt.gov.br - Fone (65) 3343-1105 

12 

      

 

 

 
ESTADO  DE  MATO  GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS/MT 
CNPJ: 24.977.654/0001-38 

disputa “ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, com prorrogações. 

 
11.13 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, 

após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance 

ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

 
11.14 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, 

será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances 

enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

 
11.15 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a 

sessão pública encerrar-se-á automaticamente. 

 
11.16 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo 

sistema, poderá a Pregoeira, assessorada pela equipe de apoio, justificadamente, 

admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor 

preço. 

 
11.17 Se ocorrer a desconexão da Pregoeira no decorrer da etapa de lances, e o 

sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo 

recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

 
11.18 Caso a desconexão da Pregoeira persista por tempo superior a 10 (dez) 

minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício 

somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.bll.org.br. 

 
11.19 Os fornecedores, a qualquer momento, depois de finalizado o lote/item, 

poderão registrar questionamentos a Pregoeira via Sistema, acessando a sequência 

“Relatório de Disputa”/”Chat de Mensagens”/”Enviar Mensagens”, para cada 

lote/item disputado. Esta opção estará disponível até o momento da declaração de 

vencedor no Sistema. 

 
11.20 A Pregoeira/equipe de apoio responderá os questionamentos formulados 

pelos licitantes, via Sistema, ficando registrado no Relatório da Disputa as 

mensagens tanto dos licitantes quanto as respostas da Pregoeira. 
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12. PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO 

  

12.1 A Empresa vencedora deverá enviar a proposta de preço rubricada em 

todas as folhas e a última assinada e digitalizada para a Pregoeira via e-

mail em até 03 (três) horas após o término do Certame, com os valores 

oferecidos após a etapa de lances. 

 
   12.2 A proposta escrita deverá conter: 

a) apresentar o número do processo licitatório – PREGÃO ELETRÔNICO; 

b) apresentar a razão social da proponente, CNPJ, endereço completo, telefone, fax 

e endereço eletrônico (e-mail), se houver, para contato; 

c) especificação completa do produto oferecido com informações técnicas que 

possibilitem a sua completa avaliação; 

d) apresentar o prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos a 

contar da data de sua apresentação, sendo que a omissão do prazo de validade na 

proposta de preços da licitante importará no cumprimento da validade mínima de 

60 (sessenta) dias; 

e) apresentar preço unitário e total por ITEM, expresso em moeda corrente 

nacional, em algarismo, fixo, com duas casas decimais (Ex.: R$ 1,12) e irreajustável 

apurado à data da apresentação da proposta, sem inclusão de qualquer encargo 

financeiro ou previsão inflacionária; em caso de divergência entre os valores 

unitários e totais, serão considerados os primeiros; 

f) incluir nos preços propostos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos 

relativos ao cumprimento integral do objeto do PREGÃO, envolvendo, entre outras 

despesas, frete, tributos de qualquer natureza, encargos sociais e comerciais, etc. 

g) No caso de Micro ou Pequena Empresa ou Microempreendedor Individual conter 

declaração expressa de que a proponente se enquadra no regime tributário de 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP), desde que atenda aos 

preceitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

h) Indicar e-mail para envio da Nota de Empenho e demais informações 

pertinentes ao processo, além de conter declaração que se responsabiliza pela 

comunicação feita pelo e-mail indicado. (A ausência desta declaração não gera 

desclassificação da proposta). 

 
12.3 Atendidos todos os requisitos, será considerada vencedora a licitante que 
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oferecer o MENOR PREÇO POR ITEM. 

 
12.4 Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Contenham mais de 03 (três) casas decimais em seus valores unitários; 

b) Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o 

presente Edital, ou seja, manifestamente incompatíveis com o mercado, por 

decisão da Pregoeira; 

c) Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão 

estes últimos. 

d) Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que 

permita(m) a perfeita identificação do produto licitado 

13. DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
 

13.1 Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o Pregoeira efetuará consulta 

aos cadastros descritos nos subitens 7.6. a fim de comprovar a regularidade de 

situação do autor da proposta. 

 
13.2 Para habilitação o proponente licitante deverá encaminhar, aos cuidados da 

Pregoeira do Pregão Eletrônico em questão, os documentos relativos à 

Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificação 

Técnica e Declarações da Licitante, juntamente com a proposta de preços 

corrigida, impreterivelmente, deverão ser enviados via e-mail para a 

pregoeira em até 03 (três) horas após o término do Certame. 

 
13.2.1 Posteriormente, os mesmos documentos da Empresa vencedora deverão ser 

encaminhados em originais ou cópias autenticadas por cartório competente ou 

ainda, por publicação em órgão de imprensa oficial, no prazo máximo 03 (três) dias 

úteis após o encerramento da disputa. Caso os documentos não cheguem no prazo 

indicado, a Pregoeira entrará em contato com a empresa para que seja informado o 

código de rasteiro dos documentos postados, se os documentos não tiverem sido 

encaminhados em 03 (três) dias úteis a empresa será inabilitada, por não 

apresentar documentação. 

 
 13.2.1.1 Os documentos solicitados deverão ser encaminhados para o endereço abaixo: 

Prefeitura Municipal de Arenápolis-MT 



Rua Presidente Costa e Silva, nº 105E – Vila Nova – Arenápolis-MT- CEP 78.420-000. 
site: www.arenapolis.mt.gov.br - Fone (65) 3343-1105 

15 

      

 

 

 
ESTADO  DE  MATO  GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS/MT 
CNPJ: 24.977.654/0001-38 

Endereço: Rua Presidente Costa e Silva, n° 105E, Vila 

Nova, Arenápolis-MT, CEP: 78.420-000  

Pregoeira: Regina Lúcia de Souza 

 
13.2.1.2 O não cumprimento do referido prazo acarretará a INABILITAÇÃO da proposta 

vencedora, passando-se assim, para a segunda colocada. 

 
13.3 O envelope contendo os documentos deverá estar lacrado e informar o nome da 

empresa, número do CNPJ, número e ano do Pregão Eletrônico. 

 
13.4 Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO pertinentes ao ramo do objeto do PREGÃO 

são os seguintes: 

a) Requerimento de empresário individual, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedades empresariais e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhado de eleição de seus administradores; (Deverá ser apresentado todas as 

alterações  ou a ultima alteração consolidada e devidamente autenticadas).  

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova 

de diretoria em exercício; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento no país, 

e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

e) cédula de identidade e CPF de todos os sócios (cópia autenticada por cartório 

competente);  

f) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ. 

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal do domicílio ou sede do 

licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;  

h) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

ou outra equivalente, na forma da lei;  

i) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

j) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS. 

k) Prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

l) Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT). 
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m) Declaração, nos moldes do ANEXO III deste edital, sob as penas da Lei, que: 

1) não mantém em seu quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos 

em horário noturno de trabalho, ou em serviços perigosos ou insalubres, 

não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) 

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 

2) nenhum dos sócios da proponente é servidor ou dirigente de órgão do Município 
de Piên; 

3) não está suspensa temporariamente de participar em licitação ou 

impedida de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 

(dois) anos; 

4) não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, em qualquer e suas esferas; 

5) até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 

presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

n) No caso da empresa se enquadrar em regime de tributação de Microempresa 

ou Empresa de Pequeno Porte, deverá apresentar declaração (conforme 

modelo do ANEXO VII) acompanhada de comprovante: 

1. Para as empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação através 

da Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado ou declaração prestada 

para a Junta Comercial do Estado, atestando a condição de Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte. 

2. Para empresas não optantes pelo Sistema Simples de Tributação, através 

de Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado ou declaração prestada 

para a Junta Comercial do Estado, atestando a condição de Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte. 

o) Certidão negativa de falência expedida pelo Cartório Distribuidor da 

sede da pessoa jurídica. ( com prazo de expedição não superior a 60 

(sessenta) dias da data de abertura do certame). 

p)  ALVARÁ de funcionamento do domicílio ou sede do licitante. 

13.5 Qualificação Econômica e Financeira (Art. 31) 
 
a) Deverá ser apresentado o Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado 
do Último Exercício Social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem 
a boa situação financeira da empresa, devidamente assinado por contador credenciado 
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vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 
por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação 
da proposta: 
 
 a.1) "O prazo para aprovação do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis 
para fins de cumprimento do art. 31 da Lei 8.666/1993 é o estabelecido no art. 1.078 do 
Código Civil, portanto, até o quarto mês seguinte ao término do exercício social (30 de 
abril). Desse modo, ocorrendo a sessão de abertura de propostas em data posterior a este 
limite, torna-se exigível, para fins de qualificação econômico-financeira, a apresentação 
dos documentos contábeis referentes ao exercício imediatamente anterior.” (Acórdão 
1999/2014, Processo 015.817/2014-8, Plenário, Relator Ministro Aroldo Cedraz, 
30/07/2014) 
 

 a.2) As proponentes recém constituídas deverão apresentar balanço de constituição; 
 
 a.3) O Patrimônio Líquido, deve ser igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor 
máximo estimado para esta licitação (o patrimônio líquido deverá ser comprovado através 
do Balanço Patrimonial, apresentado conforme alínea anterior); 
 
 a.4) Somente serão aceitos as Demonstrações Contábeis (Balanço Patrimonial e 
Demonstração do Resultado do Exercício) ou Livro Diário (desde que no mesmo estejam 
inseridas o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado Exercício) se estes 
estiverem devidamente registrado na Junta Comercial ou órgão equivalente, conforme 
Resolução de Consulta Nº 20/2013 do Tribunal de Contas do Estado de MT; 
 
 a.5) Os tipos societários obrigados e/ou optantes pela Escrituração Contábil Digital – ECD, 
apresentarão documentos extraído do Sistema Público de Escrituração Digital – Sped ou 
através do site da Junta Comercial do Estado da sede da licitante, na seguinte forma: 
I. Recibo de Entrega de Livro Digital transmitido através do Sistema Público de 
Escrituração Digital – Sped; 
II. Balanço e Demonstração do Resultado do Exercício extraídos do Sistema Público 
de Escrituração Digital – Sped; 
 
 a.6) Os Microempreendedores Individuais-MEI deverão entregar o Recibo de entrega 
Declaração Anual do Simples Nacional – DASN-SIMEI. 

 

13.6 A participação nas condições previstas na alínea “n” do item 13.4, implica no 

reconhecimento de não se encontrar em nenhuma das situações previstas no 

parágrafo quarto, do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06. 

 
13.6.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da 

participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 

mesmo que esta apresente alguma restrição. 

 
13.6.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
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assegurado às mesmas o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 

certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão 

de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

13.6.3 A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 13.5.2, 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da Ata de 

Registro de Preços, ou revogar a licitação. 

13.7 Todas as certidões exigidas deverão ser expedidas pela sede do domicílio da licitante. 

13.8 Havendo licitante que possua matriz e filiais, toda documentação deverá ser 

apresentada para empresa que estiver apresentando a proposta, ou seja, se a 

proposta for da matriz, toda documentação deverá referir-se à matriz e se for a 

filial, toda documentação deverá referir-se à filial. 

  13.9 Não serão aceitos protocolos de solicitação de certidões ou de quaisquer outros 

documentos em substituição daqueles exigidos no presente Edital e seus Anexos. 

  13.10 A falta ou irregularidade de qualquer dos documentos mencionados 

acarretará a inabilitação do concorrente. 

 
13.11 RESSALTA-SE QUE OS DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO, 

SOLICITADOS NO ITEM 13.4 DESTE EDITAL E A PROPOSTA DE PREÇOS 

CORRIGIDA COM O VALOR FINAL APÓS A FASE DE LANCES DEVERÃO 

ESTAR DATADOS COM A DATA E COM HORÁRIO ANTERIOR AO INÍCIO DA 

SESSÃO. 

 
13.12 A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de habilitação 

até o recebimento da documentação original dentro das condições dispostas no 

item 13. 

 
13.13 O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo 

acima estabelecido, acarretará nas sanções previstas no item 18, deste Edital, 

podendo a Pregoeira convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance 

subsequente. 
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13.14 NO CASO DE CONVOCAÇÃO DO PRÓXIMO COLOCADO, OS 

DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO, SOLICITADOS NO ITEM 13.4 

DESTE EDITAL E A PROPOSTA DE PREÇOS CORRIGIDA COM O VALOR 

FINAL APÓS A FASE DE LANCES DEVERÃO ESTAR DATADOS COM A DATA 

EM QUE O LICITANTE FOI CONVOCADO. 

 
13.15 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o 

fornecedor desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a 

proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação 

do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração 

de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa a Pregoeira 

poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor. 

 
13.16. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital e inexistindo 

interposição de recursos, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance 

de menor preço. 

 

14. DISPENSA DA GARANTIA 

   14.1 Não será exigida a prestação de garantia, para a contratação decorrente deste 

PREGÃO ELETRÔNICO. 

 
15. ESCLARECIMENTOS AO EDITAL: 

 

15.1 É facultada a qualquer interessado a apresentação de pedido de 

esclarecimentos sobre o ato convocatório do PREGÃO e seus anexos, podendo até 

mesmo envolver a solicitação de cópias da legislação disciplinadora do 

procedimento, cujo custo da reprodução gráfica será cobrado, observado, para 

tanto, o prazo de até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento 

das propostas. 

 
15.1.1 A pretensão referida no subitem 15.1 pode ser formalizada por meio de 

requerimento endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente 

protocolado no endereço e horário constantes do subitem 9.1. Também será aceito 

pedido de esclarecimentos encaminhado por meio do e-mail 

licitacao.arenapolis@hotmail.com ou  através do telefone (65) 3343-1105, cujos 
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documentos originais correspondentes deverão ser entregues no prazo indicado 

também no subitem 15.1. 

 
15.1.2 As dúvidas a serem equacionadas por telefone serão somente aquelas de 

caráter estritamente informal. 

 
15.1.3 Os esclarecimentos deverão ser prestados no prazo de 02 (dois) dias úteis, a 

contar do recebimento da solicitação por parte da autoridade subscritora do edital, 

passando a integrar os autos do PREGÃO, dando-se ciência às demais licitantes. 

 
16. PROVIDÊNCIAS/IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: 

 

16.1 É facultada a qualquer interessado a apresentação de pedido de providências 

ou de impugnação ao ato convocatório do PREGÃO e seus anexos, observado, para 

tanto, o prazo de até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento 

das propostas. 

 
16.1.1 As medidas referidas no subitem 16.1 poderão ser formalizadas por meio de 

requerimento endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente 

protocolado no endereço e horário constantes do subitem 9.1. Também será aceito 

pedido de providências ou de impugnação encaminhado por meio do e-mail 

licitacao.arenapolis@hotmail.com ou através do telefone (65) 3343-1105, cujos 

documentos originais deverão ser entregues no prazo indicado também no subitem 

16.1. 

16.1.2 A decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação será proferida 

pela autoridade subscritora do ato convocatório do PREGÃO. Além de comportar 

divulgação, deverá também ser juntada aos autos do PREGÃO. 

 
16.1.3 O acolhimento do pedido de providências ou de impugnação exige, desde 

que implique em modificação do ato convocatório do PREGÃO, além da alteração 

decorrente, divulgação pela mesma forma que se deu o texto original e designação 

de nova data para a realização do certame. 

 
17. RECURSO ADMINISTRATIVO: 

 

17.1 Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões da 

Pregoeira poderá fazê- lo, através do seu representante, manifestando sua intenção 
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com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes facultado juntar memoriais no 

prazo de 03 (três) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar 

contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do 

prazo do recorrente. 

 
17.2.1. Declarado o vencedor a Pregoeira anunciará formalmente, no chat da 

plataforma, sempre com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, a data e 

horário para a abertura da fase recursal, abrindo prazo de 15 (quinze) minutos, 

durante o qual qualquer licitante poderá manifestar a intenção de interpor recurso, 

imediata e motivadamente, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende 

recorrer e por quais motivos, exclusivamente pelo Sistema Eletrônico, em campo 

próprio, com registro em ata da síntese das suas razões. 

17.3 A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de 

recurso. 

17.4 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente 

protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo 

proponente. 

17.5 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

17.6 Os recursos deverão ser enviados fisicamente a Prefeitura Municipal de 

Arenapolis, no endereço: Rua Presidente Costa e Silva, nº 105E, Vila Nova, 

Arenapolis/MT, CEP 78.420-000, Departamento de Licitações ou via e-mail 

licitacao.arenapolis@hotmail.com devendo estar em papel timbrado com o nome da 

empresa, as razões do recurso e assinatura do representante legal para que possa 

ser anexada no processo. Junto com este documento original. 

 
18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

 

18.1 Pela inexecução total ou parcial dos compromissos firmados na presente 

licitação, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao fornecedor as 

sanções previstas nos art. 86 e 87 da lei 8.666/93, e no art. 7º da Lei nº 10.520/02, 

conforme segue: 

a)  ADVERTÊNCIA – sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta 

para os quais tenha concorrido; 

b)  MULTA – a empresa contratada ficará sujeita a multa diária de 1% (um por cento) 
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sobre o valor total da contratação, até o máximo de 20% (vinte por cento) pelo atraso 

injustificado na execução de qualquer obrigação contratual ou legal, podendo esse valor ser 

abatido no pagamento a que fizer jus a contratada, ou ainda, recolhido no prazo máximo de 

15 (quinze) dias corridos, após comunicação formal. Não havendo o recolhimento no prazo 

estabelecido o valor da multa será cobrado judicialmente; 

I – A desistência da licitante ganhadora com a consequente não assinatura do 

contrato acarretara para a mesma a Multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 

II –A desistência da CONTRATADA de executar o objeto do contrato acarretara para a 

mesma a Multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 

III – As multas aplicadas nos termos destas cláusulas serão em primeiro lugar 

descontadas dos créditos da CONTRATADA, e, não havendo créditos, serão pagas na 

Tesouraria do Município, em 05 (cinco) dias.  

IV - O não pagamento no prazo estipulado implicará na inscrição em dívida ativa e 

cobrança judicial.      

c)  SUSPENSÃO – suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos;  

d) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE - para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

18.2 - Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, para 

imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 05 (cinco) dias do indicado para 

entrega do objeto. 

18.3 - A sanção prevista na alínea “d”, do subitem 19.1, poderá ser imposta cumulativamente 

com as demais. 

18.4 -  A Administração, para imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as 

justificativas apresentadas pela contratada, sendo-lhe assegurada a ampla defesa e o 

 

19. ADJUDICAÇÃO: 
 

19.1 A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por 

parte da proponente, importará na decadência do direito de recurso, competindo a 

PREGOEIRA adjudicar o objeto do certame à(s) proponente(s) vencedora(s). 

 
19.2 Existindo recurso e constatada a regularidade dos atos praticados e após a 

decisão do mesmo, a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação do 

objeto do certame à(s) proponente(s) vencedora(s). 
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20. HOMOLOGAÇÃO: 
 

20.1 Compete à autoridade competente homologar o PREGÃO. 

20.2 A partir do ato de homologação será(ão) convocada(s) a(s) proponente(s) 

adjudicatária(s) para assinar o Contrato, respeitada a validade de sua proposta. 

 
21. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PREGÃO: 
 

21.1. O resultado final do PREGÃO será comunicado às proponentes e publicado no 

www.diariomunicipal.com.br/amm também no site oficial do Município de Arenapolis, 

endereço www.arenapolis.mt.gov.br. 

 
22. CONTRATAÇÃO/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
 

22.1 Os itens objeto deste PREGÃO serão registrados em Ata de Registro de Preços e 

contratados consoante às regras próprias do Sistema. 

 
22.2 A proponente adjudicatária deverá comparecer para assinatura da Ata de 

Registro de Preços no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da 

convocação expedida pelo Departamento de contratos  sito à Rua Presidente Costa e 

Silva, nº 105E, Vila Nova – Arenapolis/MT. 

 
22.2.1 Não sendo assinada a Ata de Registro de Preços, poderá o órgão licitante 

convocar as outras proponentes classificadas, sem prejuízo das sanções previstas 

neste Edital, no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002 e nos Decreto Municipal nº 

11/2015, 19 e 20/2009, observada a ampla defesa e o contraditório. 

 
22.3 A convocação referida pode ser formalizada por qualquer meio de comunicação 

que comprove a data do correspondente recebimento, inclusive por e-mail. 

 

22.4 O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 

quando solicitado durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, 

aceito pela Licitante. Não havendo decisão, a assinatura da Ata de Registro de Preços 

deverá ser formalizada até o 5º (quinto) dia útil, contado da data de convocação. 

 
22.5 Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Licitante poderá verificar, 

por meio da Internet, a regularidade da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos 
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Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (que abrange inclusive as contribuições 

sociais), o Certificado de Regularidade do FGTS- CRF e a Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas – CNDT. 

22.6 Também para assinatura da Ata de Registro de Preços e para o contrato dela 

decorrente ou para retirada da Nota de Empenho, a proponente adjudicatária 

deverá indicar o representante legal ou procurador constituído para tanto, 

acompanhado dos documentos correspondentes. 

22.7 A recusa injustificada de assinar a Ata de Registro de Preços ou os contratos 

ou aceitar/retirar o instrumento equivalente dela decorrente, observado o prazo 

estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida por parte 

da proponente adjudicatária, sujeitando-se às sanções previstas no item 18 e 

subitens. 

22.8 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, respeitadas as 

disposições contidas no art. 65 da Lei Federal 8.666, de 1993. 

22.8.1 O preço registrado poderá ser revisto em razão de eventual redução 

daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens 

registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as necessárias negociações 

junto aos fornecedores. 

22.8.2 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 

superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá: 

 22.8.2.1 Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de 

preços e sua adequação ao praticado no mercado; 

  22.8.2.1.2 Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso 
assumido; 

 22.8.2.1.3 Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de 
negociação. 
 

 22.8.3 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder manter o 

compromisso assumido, o órgão gerenciador poderá: 

 
 22.8.3.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da 

penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, 

e; 

 22.8.3.2 Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
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22.8.4 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 

revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis e 

necessárias para obtenção da contratação mais vantajosa para a Administração. 

 
22.9 A Ata de Registro de Preços terá vigência até __ de ____________ de 

2020, a contar da data de sua publicação, podendo ser prorrogada até o limite de 

12 (doze) meses. 

 

23. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OBJETO DO PREGÃO 
 

23.1 Os serviços registrados objeto deste PREGÃO serão prestados em perfeitas 

condições, nos exatos termos das contratações levadas a efeito durante a vigência 

da Ata, através da Nota de Empenho, sem qualquer despesa adicional não 

constante da proposta apresentada na data da licitação. 

 
23.2 Os serviços efetivamente solicitados através da Nota de Empenho serão 

recebidos e aceitos provisoriamente para efeito de posterior verificação pelo 

responsável pela fiscalização da Ata, o qual apurará a compatibilidade dos serviços 

com as especificações pactuadas na presente licitação, envolvendo a qualidade e a 

quantidade, resultando na aceitação definitiva, caso estejam de acordo com o 

pactuado, ou, na convocação do fornecedor para substituir os serviços. 

 
23.2.1 Para a providência de que trata o item anterior, a Administração terá o 

prazo de 05 (cinco) dias úteis após a efetiva prestação dos serviços. 

 
23.3 Em caso de não aceitação dos produtos objeto deste PREGÃO, fica a 

Contratada obrigada a retirá-los ou substituí-los no prazo de 05 (cinco) dias 

corridos, contados da notificação a ser expedida pela Contratante, ou 

imediatamente, conforme a urgência do caso, sob pena de incidência nas sanções 

capituladas no item 18 e subitens deste Edital. 

23.4 O fornecimento definitivo não exclui a responsabilidade da proponente 

adjudicatária, nos termos das prescrições legais, podendo levar ao cancelamento 

da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, na 

própria Ata de Registro de Preços, bem como nos contratos dela decorrentes. 
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24. PRAZO E LOCAL DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS/MOBILIARIOS 

 

24.1 Os itens objeto deste PREGÃO deverão ser entregues em até 10 (dez) dias 

úteis, contados do envio da Nota de Empenho, na Creche Municipal Tia Fifi,  

localizada na Avenida Castelo Branco, S/N, Vila Nova – Arenápolis/MT, no horário 

compreendido entre 08:00 e 11:00 e das 13:00 às 16:00. 

24.2 Não poderá o Detentor da Ata recusar-se a prestar os serviços/ou entregar os 

itens solicitados na Nota de Empenho na Prefeitura de Arenápolis-MT, 

mesmo que em pequena quantidade. 

 

25. PAGAMENTO 
 

25.1 O pagamento será feito por crédito em conta bancária da licitante vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da Nota Fiscal/fatura, 

estando condicionado à aceitação e atesto da Secretaria solicitante. 

 
25.1.1 Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no 

órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. 

 
25.2 A Prefeitura de Arenapolis reserva-se o direito de não atestar a Nota Fiscal 

para pagamento se os bens/serviços fornecidos não estiverem em conformidade 

com as exigências apresentadas em Edital. 

 
25.3 A Nota Fiscal deverá ser apresentada sem rasuras, em letra bem legível, em 

nome da Prefeitura de Arenápolis, CNPJ nº. 24.977.654/0001-38, indicando o 

número de conta-corrente para pagamento, o nome do Banco e a respectiva 

Agência, e, ainda, os materiais/serviços fornecidos. 

 
25.4 Em caso de atraso de pagamento em relação ao prazo de 30 (trinta) dias 

contados da apresentação da nota fiscal/fatura junto a secretaria, o valor da nota 

fiscal poderá ser atualizado monetariamente pelo INPC, entre a data em que 

deveria ter sido adimplida a obrigação e efetivo pagamento (conforme art. 40, XIV, 

“c” Lei Federal 8.666/1993). 

 
26. DO REAJUSTE E DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS 
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 26.1 O preço do valor registrado não sofrerá nenhum tipo de correção ou reajuste    
durante a vigência do presente termo. 

26.2 O Equilíbrio econômico não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado 

e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente 

constante da proposta e o preço de mercado vigente à época. 

 
27. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

27.1 O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42 a 49 

da Lei Complementar nº 123/2006 (alterada pela Lei Complementar nº 147/2014), 

atendendo o direito de prioridade para as Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte para efeito do desempate quando verificado ao final da disputa de preços. 

 
27.2 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a 

Prefeitura de Arenápolis revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse 

público, derivada de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de 

ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no 

sistema eletrônico utilizado na realização do certame, dando assim, a todos os 

participantes da licitação, ciência de seu teor. 

 
27.3 A Prefeitura de Arenapolis poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os 

prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura. 

 
27.4 O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 

prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A 

falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele 

contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver 

apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido 

de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 
27.5 É facultado a Pregoeira, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da 

licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo. 

 
27.6 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais 

deverão fazê-lo no prazo determinado pela Pregoeira, sob pena de 

desclassificação/inabilitação. 
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27.7 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 

afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação 

e a exata compreensão da sua proposta. 

27.8 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

 
27.9 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 

proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, 

ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município 

www.diariomunicipal.com.br/amm também no site oficial da Prefeitura de 

Arenapolis, endereço www.arenapolis.mt.gov.br. 

27.10 A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos 

os termos deste Edital. 

27.11 Não cabe à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil qualquer responsabilidade 

pelas obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com 

relação à forma e às condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e 

quanto à quitação financeira da negociação realizada. 

 27.12  O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais      

resultantes deste Edital será o de Rio Negro/PR, considerado aquele a que está 

vinculado ao Pregoeiro. 

 
27.13 A Pregoeira e sua Equipe de Apoio atenderão aos interessados no horário de 

07 h às 13 h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no Departamento de 

Licitações, localizado na Rua Presidente Costa e Silva, nº 105E, Vila Nova, 

Arenapolis/MT, CEP 78.420-0000, fone (65) 3343-1105, ramal 222 e 223. 

 
27.14 A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora 

fará parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente, mesmo nos 

casos de desclassificação ou inabilitação da proponente. 

 
 27.15 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 

transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo anteriormente 

estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 
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27.16 Em conformidade com o disposto no § 3º do art. 48 da Lei nº 8.666/93 

quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias 

úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas, 

corrigidas as inconformidades. 

27.17 Os casos omissos, deste Edital, serão resolvidos pela Pregoeira, nos termos 

da legislação pertinente. 

 
28. RELAÇÃO DE ANEXOS 

 

  28.1 Integram o presente edital os seguintes anexos: 
 

ANEXO I Termo de Referência 
ANEXO II Minuta da Ata de Registro de Preços 
ANEXO III Modelo de Declarações 
ANEXO IV Modelo de Proposta de Preços 
ANEXO V Procuração nomeando representante legal 
ANEXO VI Anexo ao Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de Licitações 
ANEXO VII Modelo de declaração de Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte 
ANEXO VIII Modelo de declaração que cumpre os requisitos de habilitação 
ANEXO IX Minuta de Contrato 

 
29 ELEMENTOS BASES NECESSÁRIOS À ELABORAÇÃO DA PROPOSTA 

 

29.1 O edital completo ficará à disposição dos interessados e as dúvidas poderão 

ser esclarecidas na Prefeitura Municipal de Arenapolis-MT, no Departamento de 

Licitações. 

                                                                Arenapolis-MT, 23 de Abril 2020. 
 

REGINA LUCIA DE SOUZA 

PREGOEIRA
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ESTADO  DE  MATO  GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS/MT 
CNPJ: 24.977.654/0001-38 

 
ANEXO I  

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
PREGÃO ELETRÔNICO 002/2020 

SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS 

I. É de responsabilidade única e exclusiva da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, DESPORTO E LAZER a sua aplicação, sua correta condição de utilização e sua 
preservação. 

 
II- OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA PROINFÂNCIA DO MUNICIPIO DE 
ARENÁPOLIS-MT, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201800253, DE 
ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDIÇÕES 
CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL, conforme quantidades 
abaixo e de acordo com a descrição do Manual de Orientações Técnicas Volume 07, Mobiliário e 
Equipamento Escolar Educação Infantil: 

ITEM 
DESCRIÇÃO/CONFOR
ME CATALOGO DO 
FNDE 

QUANT. UNIDADE MARCA VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

01 

Aparelho De Ar 
Condicionado Split 
22.000 Btus - AR2-Novo 
(Proinfância) 

01 

UNIDADE  2.754,25 2.754,25 

02 

Aparelho De Ar 
Condicionado Split 
30.000 Btus - AR1-Novo 
(Proinfância) 

01 

UNIDADE  3.747,14 3.747,14 

03 

Aparelho De Ar 
Condicionado Split 9.000 
Btus - AR3-Novo 
(Proinfância) 

02 

UNIDADE  1.223,00 2.446,00 

04 Aparelho De Dvd - DVD-
Novo (Proinfância) 

02 UNIDADE  159,04 318,08 

05 
Aparelho De Som Tipo 
Micro System - MS-Novo 
(Proinfância) 

11 
UNIDADE  205,05 2.255,55 

06 Armário Baixo - 2 Portas 
- AMB-Novo (Proinfância) 

16 UNIDADE  1.294,00 20.704,00 

07 
Armário Em Aço - 16 
Portas - AM1-Novo 
(Proinfância) 

01 
UNIDADE  593,34 593,34 

08 
Armário Em Aço - 2 
Portas/ 4 Prateleiras - 
AM4-Novo (Proinfância) 

05 
UNIDADE  596,51 2.982,55 

09 Arquivo Em Aço - AQ1-
Novo (Proinfância) 

02 UNIDADE  569,68 1.139,36 

10 
Balança Digital 30 Kg - 
BL1-Novo (Proinfância) 

01 
UNIDADE  1.436,81 1.436,81 

11 
Balança Plataforma 150 
Kg - BL2-Novo 
(Proinfância) 

01 
UNIDADE  1.426,82 1.426,82 

12 Balanço 4 Lugares - BA- 01 UNIDADE  2.165,67 2.165,67 
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Novo (Proinfância) 

13 Batedeira Planetária 12l - 
BT1-Novo (Proinfância) 

01 UNIDADE  3.211,71 3.211,71 

14 
Bebedouro Elétrico 
Acessível - BB-Novo 
(Proinfância) 

02 
UNIDADE  1.568,92 3.137,84 

15 Bebedouro Industrial 25l 
- BB2-Novo (Proinfância) 

02 UNIDADE  1.159,69 2.319,38 

16 
Berço Com Colchão - BÇ1 
+ CO1-Novo 
(Proinfância) 

20 
UNIDADE  688,00 13.760,00 

17 Cadeira De Alimentação - 
C1-Novo (Proinfância) 

06 UNIDADE  206,51 1.239,06 

18 Cadeira Fixa - C7-Novo 
(Proinfância) 

10 UNIDADE  93,64 936,40 

19 
Cadeira Fixa - C8-Novo 
(Proinfância) 

04 
UNIDADE  72,83 291,32 

20 
Cadeira Giratória - C6-
Novo (Proinfância) 

06 
UNIDADE  242,30 1.453,80 

21 Cafeteira - CF-Novo 
(Proinfância) 

01 UNIDADE  144,74 144,74 

22 Cama Empilhável - CE-
Novo (Proinfância) 

72 UNIDADE  168,96 12.165,12 

23 
Carro Coletor De Lixo 
120l – CL-Novo 
(Proinfância) 

02 
UNIDADE  199,62 399,24 

24 Casa De Bonecas - CS-
Novo (Proinfância) 

01 UNIDADE  5.372,51 5.372,51 

25 Centrífuga De Frutas - 
CT-Novo (Proinfância) 

01 UNIDADE  398,40 398,40 

26 
Colchonete Para Trocador 
- CO2-Novo (Proinfância) 

07 
UNIDADE  23,01 161,07 

27 
Conjunto Aluno 1 (1 
Mesa + 1 Cadeira) - CJA-
01-Novo (Proinfância) 

48 
UNIDADE  199,50 9.576,00 

28 
Conjunto Aluno 3 (1 
Mesa + 1 Cadeira) - Cja-
03-Novo (Proinfância) 

48 
UNIDADE  184,00 8.832,00 

29 

Conjunto Coletivo 1 (1 
Mesa + 4 Cadeiras) - 
CJC-01-Novo 
(Proinfância) 

18 

UNIDADE  550,00 9.900,00 

30 
Conjunto Lixeira Coleta 
Seletiva - LX1-Novo 
(Proinfância) 

03 
UNIDADE  640,08 1.920,24 

31 

Conjunto Professor - 
Creche Iii E Pré-Escola - 
CJP-01-Novo 
(Proinfância) 

04 

UNIDADE  230,00 920,00 

32 

Conjunto Refeitório 1 (1 
Mesa + 4 Cadeiras) - 
CJR-01-Novo 
(Proinfância) 

08 

UNIDADE  1.103,50 8.828,00 

33 

Conjunto Refeitório 3 (1 
Mesa + 4 Cadeiras) - 
CJR-03-Novo 
(Proinfância) 

08 

UNIDADE  1.182,00 9.456,00 

34 
Equipamento 
Psicomotricidade - Curvas 
- PS3-Novo (Proinfância) 

01 
UNIDADE  313,45 313,45 

35 Equipamento 
Psicomotricidade - 

01 UNIDADE  644,00 644,00 
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Degraus E Rampas - PS1-
Novo (Proinfância) 

36 

Equipamento 
Psicomotricidade - Piscina 
De Bolinhas - PS2-Novo 
(Proinfância) 

01 

UNIDADE  583,30 583,30 

37 

Equipamento 
Psicomotricidade - Túnel 
Dobrável - PS4-Novo 
(Proinfância) 

01 

UNIDADE  386,45 386,45 

38 Escorregador Grande - 
EG-Novo (Proinfância) 

01 UNIDADE  737,58 737,58 

39 
Espremedor Comercial 
De Frutas Cítricas - EP-
Novo (Proinfância) 

01 
UNIDADE  184,96 184,96 

40 
Estante Baixa Com 2 
Prateleiras - ESB-Novo 
(Proinfância) 

16 
UNIDADE  1.185,50 18.968,00 

41 

Esterilizador De 
Mamadeiras Para 
Microondas - ES-Novo 
(Proinfância) 

02 

UNIDADE  84,55 169,10 

42 Ferro Elétrico - FR-Novo 
(Proinfância) 

02 UNIDADE  55,19 110,38 

43 

Fogão Comercial 6 
Queimadores Com 2 
Fornos - FG1-Novo 
(Proinfância) 

01 

UNIDADE  2.891,26 2.861,26 

44 
Fogão Linha Branca 4 
Queimadores - FG3-Novo 
(Proinfância) 

01 
UNIDADE  498,39 498,39 

45 
Freezer Vertical 
Comercial 450l - FZ-Novo 
(Proinfância) 

01 
UNIDADE  3.432,70 3.432,70 

46 Gangorra Dupla - GA-
Novo (Proinfância) 

02 UNIDADE  236,70 473,40 

47 
Geladeira Linha Branca 
Frostfree 300l - RF3-
Novo (Proinfância) 

01 
UNIDADE  1.762,21 1.762,21 

48 
Geladeira Linha Branca 
Frostfree 410l - RF2-
Novo (Proinfância) 

01 
UNIDADE  2.245,67 2.245,67 

49 
Geladeira Vertical 
Industrial 4 Portas 1000l 
- RF1-Novo (Proinfância) 

01 
UNIDADE  6.062,28 6.062,28 

50 
Gira Gira Carrossel - CR-
Novo (Proinfância) 

01 
UNIDADE  1.499,00 1.499,00 

51 
Lavadora De Roupas 
Linha Branca 11kg - MQ-
Novo (Proinfância) 

01 
UNIDADE  1.287,98 1.287,98 

52 
Liquidificador Comercial 
4l - LQ3-Novo 
(Proinfância) 

01 
UNIDADE  573,12 573,12 

53 
Liquidificador Comercial 
8l - LQ2-Novo 
(Proinfância) 

01 
UNIDADE  764,31 764,31 

54 
Liquidificador Industrial 
15l - LQ1-Novo 
(Proinfância) 

01 
UNIDADE  1.400,89 1.400,89 

55 Lixeira Com Pedal 50l - 
LX2-Novo (Proinfância) 

13 UNIDADE  150,09 1.951,17 

56 Mesa De Reunião - M7- 01 UNIDADE  615,66 615,66 
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Novo (Proinfância) 

57 Mesa Para Refeição - M8-
Novo (Proinfância) 

01 UNIDADE  361,13 361,13 

58 Mesa Trabalho - M6-Novo 
(Proinfância) 

06 UNIDADE  199,20 1.195,20 

59 
Microondas Linha Branca 
30l - MI-Novo 
(Proinfância) 

02 
UNIDADE  389,14 778,28 

60 Mixer De Alimentos - MX-
Novo (Proinfância) 

01 UNIDADE  113,26 113,26 

61 
Multiprocessador De 
Alimentos - MT-Novo 
(Proinfância) 

01 
UNIDADE  415,69 415,69 

62 Poltrona Amamentação - 
PO-Novo (Proinfância) 

03 UNIDADE  287,40 862,20 

63 
Purificador De Água - PR-
Novo (Proinfância) 

09 
UNIDADE  492,99 4.436,91 

64 
Quadro Branco Tipo 
Lousa Magnético - QB1-
Novo (Proinfância) 

04 
UNIDADE  413,39 1.653,56 

65 
Quadro Branco Tipo 
Lousa Magnético - QB2-
Novo (Proinfância) 

04 
UNIDADE  536,00 2.144,00 

66 
Quadro De Avisos Em 
Metal - QC-Novo 
(Proinfância) 

02 
UNIDADE  178,40 356,80 

67 Quadro Mural Em Feltro - 
QM-Novo (Proinfância) 

02 UNIDADE  173,93 347,86 

68 
Secadora De Roupas 
Linha Branca 10kg - SC-
Novo (Proinfância) 

01 
UNIDADE  1.265,47 1.265,47 

69 Sofá - 2 Lugares - SF1-
Novo (Proinfância) 

01 UNIDADE  411,63 411,63 

70 Tatame Em Eva (Placas) 
- TA1-Novo (Proinfância) 

54 UNIDADE  57,06 3.081,24 

71 Televisor 32 - TV-Novo 
(Proinfância) 

02 UNIDADE  1.656,06 3.312,12 

72 
Túnel Lúdico - Tl-Novo 
(Proinfância) 

01 
UNIDADE  2.523,25 2.523,25 

73 Ventilador De Parede - 
VP-Novo (Proinfância) 

31 UNIDADE  184,96 5.733,76 

 

II.I A PROPOSTA DEVE CONTER O VALOR UNITÁRIO E TOTAL DOS ITENS, MARCA, BEM COMO 

O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA (não inferior a 60 dias). 

 
II. II DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA: Os itens objeto deste PREGÃO deverão ser entregues 

em até 10 (dez) dias úteis, contados do envio da Nota de Empenho, na sede da Creche 

Municipal Tia Fifi, localizada na Rua Castelo Branco, S/N, Vila Nova– Arenápolis-MT, no horário 

compreendido entre 08:00 e 11:00 e das 13:00 às 16:00. 

 
 III. Não poderá o Detentor da Ata recusar-se a entregar os itens no Município de 

ArenapolisMT- licitados na Nota de Empenho, mesmo que em pequena quantidade. 

 
IV- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será feito por crédito em conta 
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bancária da licitante vencedora no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da Nota 

Fiscal/fatura, estando condicionado à aceitação e atesto da Secretaria solicitante. 

 
IV.I Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, 

o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subseqüente. 

 
IV.II.  A prefeitura de Arenápolis reserva-se o direito de não atestar a Nota Fiscal para 

pagamento se os bens/serviços fornecidos não estiverem em conformidade com as exigências 

apresentadas em Edital. 

 
IV.III. A Nota Fiscal deverá ser apresentada sem rasuras, em letra bem legível, em nome da 

Prefeitura Municipal de Arenapolis/MT, CNPJ nº. 24.977.654/0001-38, indicando o número de 

conta-corrente para pagamento, o nome do Banco e a respectiva Agência, e, ainda, os 

materiais/serviços fornecidos. 

 

IV. IV. Em caso de atraso de pagamento em relação ao prazo de 30 (trinta) dias contados da 

apresentação da nota fiscal/fatura junto a secretaria, o valor da nota fiscal poderá ser 

atualizado monetariamente pelo INPC, entre a data em que deveria ter sido adimplida a 

obrigação e efetivo pagamento (conforme art. 40, XIV, “c” Lei Federal 8.666/1993). 

 
V. DA FISCALIZAÇÃO: A fiscalização da execução do objeto deste pregão será realizada pela 

Administração, através do servidor indicado abaixo, o qual atuará no acompanhamento das 

solicitações e acompanhará a efetividade da entrega dos itens: 

SECRETARIA NOME DO 
FISCAL 

PORTARIA Nº 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, DESPORTO E LAZER 

 
*********** 

 
_____/2020 
 

 
VI. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 

 

 a) São obrigações da Contratada: 

a) Efetuar os serviços de acordo com as especificações e demais condições estipuladas no 
Edital. 

b) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 

13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

c) Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a 

data de execução do serviço, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, 

com a devida comprovação; 
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d) Reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo ou em parte (s) o serviço (s) em que 

se verifique falha, bem como, providenciar a substituição/reexecução dos mesmos, no prazo 

máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da notificação que lhe for entregue 

oficialmente. 

e) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

f) Indicar preposto para representá-la durante a execução da Ata de Registro de Preços; 

g) Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação 

desta Licitação. 

h) Organizar-se técnica e administrativamente de modo a cumprir com eficiência as obrigações 

assumidas. 

i) Não subcontratar todo e nem de parte do objeto da presente Ata de Registro de Preços. 
 

VI.I São obrigações da Contratante: 

a) Emitir as Notas de Empenho, com todas as informações necessárias, em favor da 

CONTRATADA antes do início de cada serviço; 

b) Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação de serviços; 

c) Acompanhar, controlar e avaliar a prestação dos serviços, através da unidade responsável 

por esta atribuição; 

d) Prestar à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias à 

execução do serviço; 

e) Atestar as faturas correspondentes à prestação do serviço, por intermédio do servidor 
competente; 

f) Efetuar, em favor da empresa CONTRATADA o pagamento, nas condições estabelecidas no 

Termo de Referência. 

 
VII DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:  

A escola é um dos meios pelos quais a criança realiza suas experiências. Planejar esse 

ambiente para torná-lo educativo depende da qualidade das relações com o mundo material 

(objetos e mobiliário) e imaterial (concepções) possibilitando à criança um tempo e um espaço 

para construir e realizar seus objetivos. 

Uma proposta pedagógica bem elaborada pressupõe um espaço físico adequado para sua 

implementação, além da qualidade de materiais, também são importantes as condições de 

higiene, salubridade, segurança, acesso e localização das instalações. 

A qualidade técnica, ergonômica e estética do mobiliário e equipamento deve ser 
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considerada no aparelhamento de unidades da educação infantil que abrigam crianças com até 

cinco anos de idade. 

A qualidade técnica considera a eficiência do produto na execução de suas funções  e a 

facilidade de manutenção e limpeza. A qualidade ergonômica diz respeito à facilidade de 

manuseio, adaptação antropométrica e compatibilidade de movimento. A qualidade estética 

leva em conta a combinação de formas, cores, uso de materiais e textura. 

A dimensão do mobiliário de creches e de pré-escolas é considerada importante para a 

segurança, a saúde e o bem-estar das crianças e das pessoas que as atendem no ambiente 

escolar. A projeção ergonométrica dos móveis deve permitir o uso conforme a idade, 

capacidade física, tamanho, força física, conforto e mobilidade dos estudantes. 

Além disso, é importante que o mobiliário permita a modificação dos espaços conforme as 

necessidades das crianças. Os espaços organizados pelos educadores devem proporcionar 

descobertas e incentivar a autonomia das crianças, proporcionando um ambiente acolhedor e 

desafiador que dê a elas a oportunidade de fazer suas escolhas conforme seus interesses e, 

devem também ser facilitadores de aprendizagens, oferecendo a elas a possibilidade de 

deslocar-se, criando plenas possibilidades de expressar-se através das diferentes linguagens. 

 
VIII CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO(S) EQUIPAMENTOS E 
MOBILIARIOS: 
  

 A nota fiscal deve vir  emitido pelo fabricante. Este laudo deve comprovar o 

atendimento às especificações previstas no Edital. A liberação da nota fiscal para fins de 

pagamento estará condicionada ao atendimento das exigências do Edital. 

 Ficará sob total responsabilidade do FORNECEDOR, realizar o transporte adequado e 

manter em perfeitas condições de armazenamento todos os materiais a serem entregues, 

garantindo a sua total eficiência e qualidade. 

 
 

__________________________________________ 
MARILANDIA BORGES AGUIAR PRESOTTO 

CPF Nº 568.612.061-72 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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ANEXO II 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ...... /2020 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00/2020 
 

Aos ................ dias do mês de ................. do ano de dois mil e ............., autorizado pelo 

Pregão Eletrônico nº ___/2020, foi expedida a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 

de acordo com o disposto nas Leis Federais nº 8.666/1993 com suas alterações e nº 

10.520/2002, Decreto Federal 10.024/2019, arts. 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006 

(alterada pela Lei Complementar 147/2014), Decreto Municipal nº 011/2015 e Decretos 

Municipais nº 019/2009 e n° 020/2009, que, conjuntamente com as condições a seguir 

estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o ÓRGÃO GERENCIADOR e o 

DETENTOR DA ATA: 

 
1. Consideram-se registrados os preços constantes do relatório em anexo, do 

Detentor da Ata:....................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 

..................., Inscrição Estadual nº ...................., Inscrição Municipal nº ................, com 

endereço na Rua , nº ...., ......, em ...../...., CEP: ....., fone/fax: (..) ....., e-mail ....., 

neste ato representada por........................., inscrito(a) no CPF sob nº ................... 

 

2. O Órgão Gerenciador efetuará seus pedidos ao fornecedor, através da entrega da Nota de 

Empenho com que correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento por qualquer 

meio, inclusive fac-símile e e-mail, na forma descrita no Edital de Pregão Eletrônico nº 

___/2020. 

 
3. Os itens objeto deste PREGÃO deverão ser entregues em até 10 (dez) dias úteis, contados 

do envio da Nota de Empenho, na sede da Creche Municipal Tia Fifi, localizada na Rua 

Castelo Branco, s/nº – Vila Nova – Arenapolis/MT, no horário compreendido entre 08:00 e 

11:00 e das 13:00 às 16:00. 

 
 3.1 Não poderá o Detentor da Ata recusar-se a entregar ou prestar os serviços solicitados 

na Requisição de Empenho da Prefeitura de Arenapolis, mesmo que em pequena 

quantidade. 
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4. A Ata de Registro de Preços terá vigência até ___ de ______ de _____, a contar da 

data de sua publicação, podendo ser prorrogada até o limite de 12 (doze) meses. 

 
5. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será feito por crédito em conta bancária 

da licitante vencedora no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da Nota 

Fiscal/fatura, estando condicionado à aceitação e atesto da Secretaria solicitante. 

 

 5.1 Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão 

licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. 

 
 5.2 O Município de Arenapolis-MT reserva-se o direito de não atestar a Nota Fiscal para 

pagamento se os bens/ serviços fornecidos não estiverem em conformidade com as 

exigências apresentadas em Edital. 

 
 5.3 A Nota Fiscal deverá ser apresentada sem rasuras, em letra bem legível, em nome da 

Prefeitura Municipal de Arenapolis, CNPJ nº. 24.977.654/0001-38, indicando o número de 

conta-corrente para pagamento, o nome do Banco e a respectiva Agência, e, ainda, os 

materiais/serviços fornecidos. 

 
 5.4 Em caso de atraso de pagamento em relação ao prazo de 30 (trinta) dias contados da 

apresentação da nota fiscal/fatura junto a secretaria, o valor da nota fiscal poderá ser 

atualizado monetariamente pelo índice do INPC, entre a data em que deveria ter sido 

adimplida a obrigação e efetivo pagamento (conforme art. 40, XIV, “c” Lei Federal 

8.666/1993). 

 
6. Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos trimestralmente, 

com os praticados no mercado e assim controlados pelo Órgão Gerenciador. 

 
7. Os equipamento/mobibiliarios serão entregues provisoriamente e o recebimento definitivo 

será feito após a verificação das especificações, qualidade e quantidade, e 

consequentemente aceitação, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da prestação dos 

serviços, ou imediatamente quando for o caso. 

 
8. As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão à conta do código a 

seguir discriminado(s): 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER 
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UNIDADES ESCOLARES E ATENDIMENTO PEDAGOGICO 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO – PROINF-PAC 
DOT. 0473-05.002.12.365.0009.1090.4490.52.000000- Equipamentos e Material             
Permanente 

 

9. Esta Ata de Registro de Preços não obriga o Órgão Gerenciador a firmar as contratações 

com o fornecedor, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta 

hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do 

art. 15, § 4º da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

10. O descumprimento das obrigações pactuadas sujeitará o fornecedor às sanções definidas 

no item 28 do edital e subitens do edital de Pregão Eletrônico nº ___/2020, que desta 

Ata faz parte integrante. 

 
11. O Detentor da Ata deverá manter, enquanto vigorar o Registro de Preços e em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas pelo Edital de Pregão Eletrônico nº ___/2020. 

 
12. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando todos os seus 

dispositivos, o edital de Pregão Eletrônico nº ___/2020, as Notas de Empenho com os 

termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes 

disposições. 

 
13. DA FISCALIZAÇÃO: A fiscalização da execução do objeto da Ata de Registro de Preços 

será realizada pela Administração, através do servidor indicado abaixo, a qual atuara no 

acompanhamento das solicitações, entrega e recebimento dos materiais e execução destes: 

SECRETARIA FISCAL PORTARIA Nº 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E 
LAZER 

 
*********** 

 
_____/2020 
 

 
14. As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a procedeu, serão 

dirimidas no Foro da Comarca de Arenapolis/MT, esgotadas as vias administrativas. 

 
15. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, em 02 (duas) vias de 

igual teor e forma, que vão assinadas pelo Sr. JOSE MAURO FIGUEIREDO, Prefeito em 

exercício de Arenapolis/MT, e pelo representante do Detentor, e duas testemunhas. 
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JOSE MAURO FIGUEIREDO – 

PREFEITO MUNICIPAL  

ÓRGÃO GERENCIADOR 

 

 
 
 
 
 
 
 

Testemunhas: 

NOME 

DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 
 
 

Nome: ____________________ Assinatura:    

Nome: ____________________ Assinatura:    
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ANEXO III  

MODELO DE DECLARAÇÕES 

 

Pregão Eletrônico nº.. /2020 
 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório 

em epígrafe, instaurado por este município, que: 

 
a) não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores 

de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 

anos, em observância à Lei Federal n.º 9854, de 27.10.99, que altera a Lei n.º 

8666/93; 

b) nenhum de nossos sócios é servidor(a) ou dirigente de órgão do Município de Piên; 

c) não estamos suspensos temporariamente de participar em licitação ou impedidos de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

d) não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, em qualquer e suas esferas; 

e) até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 

processo e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 
 

  , em  de  de 2020 
 

(Nome e assinatura do Representante Legal da Empresa 

Proponente). (apontado no contrato social ou procuração com 

poderes específicos). 

 
OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 

carimbada com o número do CNPJ. 
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ANEXO IV  

 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 
 

Ao Município de Arenapolis/MT 

 Sra. Pregoeira, 

 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º  /2020 

 

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sa nossa proposta de preços, a 

preços fixos e sem reajuste, relativa à licitação em epígrafe, cujo objeto é ...................... 

 
 
ITEM 

 
DESCRIÇÃO 

QTDADE MARCA 

/    
MODEL 

O 

GARAN 
TIA 

VALOR 
UNITÁRI 

O 

 
VALOR 
TOTAL 

01       

 

O prazo de validade da proposta de preços é de (inserir o prazo de validade) ((inserir o 

prazo de validade por extenso)) dias a partir da data limite estabelecida para o 

recebimento das propostas. 

 
Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de 

microempresa e empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3º da lei 

complementar nº 123/2006. 

Declaro que os itens estão de acordo com as especificações do MANUAL DE 

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS VOLUME 07 (MOBILIARIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR EDUCAÇÃO 

INFANTIL) 

 
Local,  de  de 2020. 

 
 
 

(nome legível, RG n° e assinatura do responsável legal) 
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ANEXO V  

 

PROCURAÇÃO NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTE LEGAL 
 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO 

DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL E DE INTERMEDIAÇÃO DE 

OPERAÇÕES 

 

Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica) 

Nome: (Razão 

Social) Nome 

Resumido: 

Endereço: 

Complemento: Bairro: 

Cidade: UF: 

CEP: 

CNPJ/CPF: 

Inscrição estadual: RG: 

Telefone comercial: Fax: 

Celular: 

E-mail: 

Representante legal: 

Cargo: 

Telefone: 

Ramo de Atividade: 
 

1. Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua 

adesão ao Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões 

do Brasil, do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que 

seguem. 

 
2. São responsabilidades do Licitante: 

a) tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de 

negócios dos quais venha a participar; 

b) observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos 
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editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor; 

c) observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas demais 

normas e regulamentos expedidos pela Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, dos quais 

declara ter pleno conhecimento; 

d) designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, e 

e) pagar a taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações. 

3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o 

pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no (ANEXO VI) do Regulamento 

Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil. 

 
4. O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil a expedir boleto de cobrança 

bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no 

(ANEXO VI) do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e 

Leilões do Brasil. 

 
5. (Cláusula facultativa – para caso de uso de corretoras) O Fornecedor/Comprador outorga 

plenos poderes à sociedade corretora abaixo qualificada, nos termos dos artigos 653 e 

seguintes do Código Civil Brasileiro, para o fim específico de credenciá-lo e representá-lo nos 

negócios de seu interesse realizados por meio do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa 

de Licitações e Leilões do Brasil, podendo a sociedade corretora, para tanto: 

a) declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital; 

b) apresentar lance de preço; 

c) apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo Pregoeiro; 

d) solicitar informações via sistema eletrônico; 

e) interpor recursos contra atos do Pregoeiro; 

f) apresentar e retirar documentos; 

g) solicitar e prestar declarações e esclarecimentos; 

h) assinar documentos relativos às propostas; 

i) emitir e firmar o fechamento da operação; e 

j) praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente 

mandato, que não poderá ser substabelecido. 

Corretora: 

Endereço: 

CNPJ: 

O presente Termo de Adesão é válido até   /   /   , podendo ser rescindido  ou revogado,  a    

qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das 



Rua Presidente Costa e Silva, nº 105E – Vila Nova – Arenápolis-MT- CEP 78.420-000. 
site: www.arenapolis.mt.gov.br - Fone (65) 3343-1105 

45 

      

 

 

 
ESTADO  DE  MATO  GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS/MT 
CNPJ: 24.977.654/0001-38 

responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios em 

andamento. 

Local e data 

(assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 
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ANEXO VI 

ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA 

BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL – (DIRETAMENTE PELO 

LICITANTE). 

Indicação de Usuário do Sistema 

Razão Social do Licitante: 

CNPJ/CPF: 

Operadores 

1 Nome: 

CPF: Função: 

Telefone: Celular: 

Fax: E-mail: 

2 Nome: 

CPF: Função: 

Telefone: Celular: 

Fax: E-mail: 

3 Nome: 

CPF: Função: 

Telefone: Celular: 

Fax: E-mail: 

O Licitante reconhece que: 

a) A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de 

uso exclusivo de seu titular, não cabendo à Bolsa nenhuma responsabilidade por eventuais 

danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido; 

b) O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, mediante 

solicitação escrita de seu titular ou do Licitante; 

c) A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser 

comunicada imediatamente à Bolsa, para o necessário bloqueio de acesso; 

d) O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações 

efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e 

verdadeiros; e 

e) O não pagamento da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da Bolsa, 

no Serviço de Proteção de Credito e no SERASA. 

Local e data: 

(assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 
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ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE 

 

A Pregoeira Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS-MT 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 

.............................................., inscrita no CNPJ/MF sob o nº .............. , por intermédio de seu 

Representante  Legal,  Sr.(a)........................................,  portador(a)  da  Carteira  de  
Identidade 

n.º..............., inscrito no CPF/MF sob o nº ............... , DECLARA, para fins do disposto no  Edital 

de ......................................... nº ............./.................., sob as penas da lei, que esta 

empresa, na presente data, é considerada: 

OBS: Assinalar com um “X” a condição da empresa. 

1. ( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 

14/12/2006; 

2. ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei 

Complementar n.º 123, de 14/12/2006; 

3. ( ) MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL, conforme § 1º do artigo 18 da Lei 

Complementar n.º 123, de 14/12/2006. 

DECLARA ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do 

artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006. 

......................................................... 

(local e data) 

......................................................... 

(Nome, RG e Assinatura do Representante Legal) 

Importante: 

1) A DECLARAÇÃO de enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou 

Microempreendedor Individual, poderá ser objeto de diligência para confirmação da 

veracidade da mesma e implicará no tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 

n.º123/2006. 

2) A DECLARAÇÃO de enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou 

Microempreendedor Individual, falsa ou inverídica sujeitará a licitante às penalidades 

previstas neste Edital, bem como, às demais sanções penais cabíveis. 
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ANEXO VIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS 

DE HABILITAÇÃO. 

 
 

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº ... /2020 
 

Sra. Pregoeira, 
 

Pela presente, declaramos  que,  nos  termos  do  art.  4º,  VII,  da  Lei  nº  10.520/2002,  a  

empresa .................(indicação da razão social)............. cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação para o PREGÃO ELETRÔNICO Nº .../2020, cujo objeto é ... . 

 

.................................................... 

(Local e data) 
 

.................................................... 

Nome e Assinatura do Representante Legal 
 
 
 

(Nome, RG e Assinatura do Representante Legal) 
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ANEXO IX 

 
MINUTA DE CONTRATO 

 
 
 
 
 

 

O MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS , Estado de Mato Grosso, com sede administrativa na 

Avenida Presidente Vargas, nº 105E, Vila Nova, Arenapolis – MT, inscrita no CNPJ 

Nº24.977.654/0001-38, neste ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. JOSE MAURO 

FIGUEIREDO, brasileiro, casado, comerciante, portador da RG: 10.643.694 SSP/SP, e CPF: 

786.970.268-49, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa 

......................................................., inscrita no CNPJ Nº,   situada na Rua ............................, 

nº............, Bairro......,na cidade de............................. – MT, neste ato representada pelo seu 

proprietário/ou procurador o Sr. ....................................., brasileiro, casado/solteiro, 

..........................(comerciante), inscrito no CPF ............................. e RG Nº ......................, 

doravante denominado simplesmente CONTRATADO(A), resolvem celebrar o presente contrato 

de  fornecimento de forma fracionada de acordo com o disposto nas Leis Federais nº 8.666/1993 

com suas alterações e nº 10.520/2002, Decreto Federal 10.024/2019, arts. 42 a 49 da Lei 

Complementar 123/2006 (alterada pela Lei Complementar 147/2014), Decreto Municipal nº 

011/2015 e Decretos Municipais nº 019/2009 e n° 020/2009 e  o que consta no Pregão 

Eletrônico Nº __/2020 e Processo Administrativo ___/2020, mediante as seguintes 

cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente contrato tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA PROINFÂNCIA DO 

MUNICIPIO DE ARENÁPOLIS-MT, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 

201800253, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES ESTIMADAS E 

CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRODUTOS/EQUIPAMENTOS 

2.1. Os equipamentos/materiais deverão ser entregues no endereço: Creche Municipal Tia Fifi, 

Contrato de Aquisição que fazem entre si, de um lado o Município de 

ARENAPOLIS- MT e do outro a empresa. 

........................................................................ 
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com sede a Avenida Castelo Branco, S/N, Vila Nova, na cidade de Arenapolis-MT, nas quantidades 

solicitadas e embaladas de acordo com as condições técnicas exigidas para o transporte da origem 

ao destino. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO MATERIAL/EQUIPAMENTOS 

3.1. O material/equipamentos  deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente e no rótulo 

das embalagens (primária e secundária), deverão estar impressas, de forma clara e indelével, as 

seguintes informações: 

a) Identificação do produto, inclusive a marca; 

b) Nome e endereço do fabricante; 

c) Data de fabricação e prazo de validade ou data de vencimento e nº do lote; 

d) Número do Registro no órgão competente; 

e) Peso líquido; 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO MATERIAL/EQUIPAMENTOS 

4.1. O material/equipamentos, que será recebido pela Creche Municipal Tia Fifi, no Endereço 

Avenida Castelo Branco, S/Nº, Bairro Vila Nova, na cidade de Arenapolis-MT, deverá, 

obrigatoriamente, no ato de entrega, estar nas condições exigidas no edital e no instrumento 

contratual, e na legislação que regulamenta a matéria. 

4.2. É, também, da inteira responsabilidade da Secretaria, o condicionamento e guarda dos 

produtos recebidos, enquanto não entregues aos respectivos requisitantes, cabendo a estes, a 

partir do recebimento do objeto requisitado, a responsabilidade pelos procedimentos de 

acondicionamento, guarda e conservação até o uso final. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS 

5.1. Os preços ofertados pelas empresas signatárias do presente contrato  são  os  constantes  da 

planilha de preços  anexa, obedecida a classificação no Pregão Eletrônico nº  ___/2020,  

especificadas, detalhadamente,  na ata  de julgamento  de  preços.  

5.2. Em cada fornecimento decorrente deste contrato, serão observadas, quanto ao preço, as 

cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº ____/2020 que a 

precedeu, na íntegra, o presente instrumento de compromisso. 

5.3. O  preço  unitário  a  ser  pago  será  o  constante  da  proposta  apresentada  no  Pregão 

Presencial  Eletrônico nº___/2020, pela empresa constante do presente contrato e 

homologada através do despacho referido no item anterior. 
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CLÁUSULA  SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

6.1 – Receberá o CONTRATADO  pelo fornecimento dos equipamentos a importância total de R$ 

00,00 (  ), a serem pagos  até  30 (trinta) dias após  a entrega dos materiais de acordo com a 

apresentação da Nota Fiscal devidamente preenchida, conforme quantidades abaixo: 

ITEM UNID DESCRIMINAÇÃO MARCA VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

001      

002      

 

6.2 – A Nota Fiscal deverá ser apresentada sem rasuras, em letra bem legível, em nome da 

Prefeitura Municipal de Arenapolis, CNPJ nº. 24.977.654/0001-38, indicando o número de 

conta-corrente para pagamento, o nome do Banco e a respectiva Agência, e, ainda, os 

materiais/serviços fornecidos. 

6.2.1- A empresa licitante deverá apresentar juntamente com os materiais as notas fiscais 

correspondentes aos valores dos equipamentos especificados nas ordens de fornecimento, 

devidamente processadas em duas vias, com todos os campos preenchidos, sem rasuras e 

devidamente atestada pelo servidor designado pela Administração. 

6.2.2. O pagamento das notas fiscais apresentadas, será feito por crédito em conta bancária 

da licitante vencedora no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da Nota 

Fiscal/fatura, estando condicionado à aceitação e atesto da Secretaria solicitante. 

6.2.3. Se a Nota Fiscal for apresentada com erro, serão devolvidos à licitante vencedora para 

retificação e reapresentação, acrescentando-se no prazo fixado nos item 13.2, os dias que se 

passarem entre a data da devolução e a da reapresentação; 

6.2.4. Para fazer jus ao pagamento, a licitante vencedora deverá comprovar sua adimplência 

com a Seguridade Social (CND); com o FGTS (CRF). Caso a empresa seja optante pelo 

SIMPLES, deverá apresentar, também, cópia do “Termo de Opção” pelo recolhimento de 

imposto naquela modalidade; 

6.2.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 

direito de atualização monetária. 

6.2.6 – Os pagamentos ficarão sempre condicionados à disponibilidade de caixa.  

6.3 – Nos preços ajustados já estão incluídos todos os componentes de custo, sem exceção, 

não se admitindo quaisquer acréscimos nos valores propostos.  



Rua Presidente Costa e Silva, nº 105E – Vila Nova – Arenápolis-MT- CEP 78.420-000. 
site: www.arenapolis.mt.gov.br - Fone (65) 3343-1105 

52 

      

 

 

 
ESTADO  DE  MATO  GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS/MT 
CNPJ: 24.977.654/0001-38 

 

CLÁUSULA SÉTIMA  - DA ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS 

7.1. A Pregoeira e a Equipe de Apoio poderá, a qualquer tempo, rever os preços registrados, 

reduzindo-os de conformidade com pesquisa de mercado, para os fins previstos no  inciso  V do  

Art.  15  da  Lei 8.666/93  com as alterações  posteriores,  ou quando alterações conjunturais 

provocarem a redução dos preços praticados no mercado atacadista. 

7.2.  Os  preços  registrados  poderão  ser  majorados,  em  decorrência  de  fato  

superveniente e de natureza econômica, capaz de comprometer o equilíbrio econômico-

financeiro da Contratada, por solicitação motivada da interessada ao Gabinete do Secretário. 

7.3. O pedido deverá ser devidamente justificado e instruído com documentos e planilhas  

analíticas,  que comprovem a sua procedência, tais: como listas de preços dos fabricantes, 

notas fiscais de aquisição, matérias primas  ou  de  outros  documentos julgados necessários – 

que embasaram a oferta de preços por   ocasião da classificação e as apuradas no momento do 

pedido. 

 

CLÁUSULA OITAVA  - DO LOCAL DE ENTREGA E DO PRAZO 

 

8.1. Os itens objeto deste PREGÃO deverão ser entregues em até 10 (dez) dias úteis, contados 

do envio da Nota de Empenho, na sede da Creche Municipal Tia Fifi, localizada na Rua 

Castelo Branco, s/nº – Vila Nova – Arenapolis/MT, no horário compreendido entre 08:00 e 

11:00 e das 13:00 às 16:00. 

8.2. Prazo de entrega: 

8.2.1. O fornecedor deverá entregar os materiais/equipamentos solicitados no prazo de 10 

(dez) dias corridos a contar a partir da emissão da ordem de fornecimento. 

8.2.2. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do  vencimento,  

só  iniciando  e vencendo os prazos em dia de expediente da Administração Pública em geral. 

Quando ocorrer o vencimento em dia não útil considerar-se-á o primeiro dia útil subseqüente. 

8.2.3. O não cumprimento do prazo supracitado sujeitará a empresa fornecedora às 

penalidades cabíveis. 

 

CLÁUSULA NONA  - CONTROLE DE QUALIDADE 

9.1. A avaliação da qualidade dos materiais/equipamentos ora licitados com relação à descrição, 

características, embalagem, peso líquido e rotulagem especificados no Edital será procedida por 

ocasião da entrega e, sempre que o funcionário designado da Secretaria julgarem  necessária,  
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poderão  exigir  testes  ou  comprovação  técnica através da análise de amostras colhidas, 

correndo à expensas do fornecedor do produto as despesas decorrentes da análise e teste de 

qualidade dos produtos. 

9.2.  Na hipótese de o material/equipamento não  corresponder  às  exigências  previstas  no  

edital  do presente certame, será devolvido a qualquer tempo e condicionado à substituição 

pelo fornecedor, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, ficando de logo entendido que a 

Secretaria aceitará apenas uma única substituição, sem qualquer ônus para o Município, 

independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

9.3. Em caso de troca do produto/material, em  função do  que se  contêm no  item  anterior, 

todos  os custos  de armazenagem incluindo  carga,  descarga  e  movimentação de estoque 

relativo ao período, deverão correr por conta exclusiva do fornecedor. 

9.4. A avaliação da qualidade do material/equipamento efetuada pela Secretaria, não exclui a 

responsabilidade da empresa fornecedora ou o fabricante, pela qualidade do produto entregue 

dentro dos limites estabelecidos em lei, ou especificados  em  cláusula própria constante do 

contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO DE VALIDADE DO CONTRATO 

10.1. O contrato a ser assinado com a licitante vencedora terá sua vigência a contar da data de 

___/___/2020 extinguindo-se em  ___/___/2020. 

10.2. Se por algum motivo o objeto licitado não for totalmente consumido no período estipulado 

a vigência poderá ser prorrogada até o máximo previsto em lei, desde que devidamente 

justificado. 

10.3. O presente Contrato ora firmada entre o Município de Arenapolis e a empresa referida no 

preâmbulo deste instrumento, terá validade de no máximo 12 (DOZE) meses, contados a 

partir da data de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 

11.1. Em razão de irregularidades no cumprimento das obrigações, a Prefeitura Municipal de 

ARENAPOLIS,  poderá aplicar as seguintes sanções administrativas: 

11.1.1  ADVERTÊNCIA – sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para 

os quais tenha concorrido; 

11.1.2  MULTA – a empresa contratada ficará sujeita a multa diária de 1% (um por cento) 

sobre o valor total da contratação, até o máximo de 20% (vinte por cento) pelo atraso 

injustificado na execução de qualquer obrigação contratual ou legal, podendo esse valor ser 



Rua Presidente Costa e Silva, nº 105E – Vila Nova – Arenápolis-MT- CEP 78.420-000. 
site: www.arenapolis.mt.gov.br - Fone (65) 3343-1105 

54 

      

 

 

 
ESTADO  DE  MATO  GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS/MT 
CNPJ: 24.977.654/0001-38 

abatido no pagamento a que fizer jus a contratada, ou ainda, recolhido no prazo máximo de 15 

(quinze) dias corridos, após comunicação formal. Não havendo o recolhimento no prazo 

estabelecido o valor da multa será cobrado judicialmente; 

11.1.3 SUSPENSÃO – suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

10.1.4  DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE - para licitar ou contratar com a Administração 

Pública. 

11.2 - Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, para 

imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 05 (cinco) dias do indicado para 

entrega do objeto. 

11.3 - A sanção prevista na alínea “d”, do subitem 19.1, poderá ser imposta cumulativamente 

com as demais. 

11.4  -  A Administração, para imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as 

justificativas apresentadas pela contratada, sendo-lhe assegurada a ampla defesa e o 

contraditório. 

11.5 – A desistência da CONTRATADA de executar o objeto do contrato acarretara 

para a mesma a Multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 

 

CLÁUSULA  DÉCIMA SEGUNDA  - RESCISÃO  DO CONTRATO 

12.1. O Contrato poderá ser rescindida, no todo ou em parte, de pleno direito: 

12.1.1. Pela Prefeitura Municipal de Arenapolis, em despacho fundamentado do seu Gestor. 

12.1.2. Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes deste contrato. 

12.1.3. Se o fornecedor não retirar a Ordem de Fornecimento no prazo estabelecido e a 

unidade requisitante não aceitar sua justificativa. 

12.1.4. O fornecedor der causa a rescisão administrativa do contrato decorrente do presente 

contrato. 

12.1.5. Em  qualquer  das  hipóteses  de  inexecução  total ou  parcial  do contrato. 

12.1.6. Os  preços  registrados  se  apresentarem  superiores  aos  praticados  no mercado. 

12.1.7. Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela 

Prefeitura Municipal. 

12.1.8 No caso de endereço incerto, inacessível ou ignorado 

12.2. Pela empresa, quando mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada 

de cumprir às exigências preestabelecidas no presente Contrato. No caso, a solicitação para 

cancelamento de preços registrados deverá ser formulada com a antecedência 30 (trinta) dias, 
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facultada a Prefeitura Municipal à aplicação das penalidades previstas na cláusula XI. 

12.3. A  comunicação  do  cancelamento  dos  preços  registrados,  nos  casos  previstos no 

item 13.1.1 será feita pessoalmente  ou  por  correspondência com  aviso  de recebimento,  

juntado-se  o  comprovante ao  expediente administrativo que tiver dado origem ao registro de 

preços. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO TERMO CONTRATUAL 

13.1. A recusa da adjudicatória em assinar o contrato, o Termo Contratual e retirar a ordem de 

fornecimento equivalente, caracteriza descumprimento de obrigações, passíveis das sanções 

previstas no art. 81 e seguintes da Lei 8.666/93 com as alterações posteriores. Neste caso, a 

critério da Prefeitura Municipal, poderá ser celebrado contrato com o ofertante do menor preço, 

subseqüente, se houverem outros detentores na presente  ata, ou promover nova licitação. 

13.2. O edital do Pregão Eletrônico nº ___/2020, integra a presente ata, 

independentemente de transcrição, para que sejam dirimidas quaisquer dúvidas e ou 

interpretações. 

13.3. O instrumento contratual poderá ser alterado com fundamento nas disposições previstas 

no art. 65 da Lei 8.666/93 e com alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

14.1- As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação serão indicadas em 

momento oportuno no processo de utilização pela Secretaria: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER 

UNIDADES ESCOLARES E ATENDIMENTO PEDAGOGICO 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO – PROINF-PAC 
DOT. 0473-05.002.12.365.0009.1090.4490.52.000000- Equipamentos e Material             
Permanente 
 

15.0 – CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

15.1-  A fiscalização e gerenciamento do contrato será efetuado pelo Servidor 

________________, conforme Portaria ___/2020, designado pela Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura, Desporto e Lazer ou pelo Prefeito Municipal,  que anotará em registro 

próprio as ocorrências e falhos detectadas na sua execução e comunicará às interessadas os 

fatos que, ao seu critério, exigirem medidas corretivas por parte da mesma.                 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1.  Este contrato é regido pela lei Federal nº 8.666/93 em sua atual redação, no que for 

incompatível com a legislação Federal, e, subsidiariamente pelos princípios gerais de direito. 

16.2. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência 

deste contrato, ainda que a expiração do prazo de entrega previsto no cronograma ocorra após 

seu vencimento. 

16.3.  Quando se tratar de empresa representante comercial caber-lhe-á, a cada entrega, 

apresentar Nota Fiscal da compra do produto emitida pelo respectivo produtor, fabricante ou 

seu legítimo representante. 

 

17.0.  CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA  -  DO FORO 

 

17.1. As partes elegem o foro da Comarca de ARENAPOLIS, como domicílio legal, para qualquer 

procedimento recorrente do cumprimento do contrato ou de instrumento equivalente. 

E por estarem assim justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) 

vias de igual teor e forma, na presença de 03 (três) testemunhas. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

 

ARENAPOLIS - MT, _____de________________ de 2020. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS  

JOSE MAURO FIGUEIREDO- PREFEITO MUNICIPAL 

.............................................................. 

EMPRESA CONTRATADA 

____________________ 

FISCAL DE CONTRATO 

PORTARIA ___/2020 

 

Testemunhas:  

________________________                                       ____________________ 

Nome:                                                                              Nome: 

CPF:                                                                               CPF:           



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


