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OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E
EVENTUAL
AQUISIÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS
E
MOBILIÁRIOS
–
PROINFÂNCIA,
TERMO
DE
COMPROMISSO PAR Nº 201601054, PAR 2011/2014,
CONFORME ORIENTAÇÕES DO PAR MEC/FNDE E
ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS DE ACORDO COM O
MANUAL DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, VOLUME 07 DO
MEC/ FNDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA
DE
EDUCAÇÃO
E
CULTURA,
PERTECENTES AO MUNICIPIO DE CASTANHEIRA,
ESTADO MATO GROSSO.
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 03/2021
TIPO “MENOR PREÇO POR ITEM”
REGISTRO DE PREÇOS

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
E MOBILIÁRIOS – PROINFÂNCIA,
TERMO
DE COMPROMISSO PAR Nº 201601054,
PAR 2011/2014, CONFORME ORIENTAÇÕES
DO PAR MEC/FNDE E ESPECIFICAÇÕES
DOS PRODUTOS DE ACORDO COM O
MANUAL DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS,
VOLUME 07 DO MEC/ FNDE, PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,
PERTECENTES
AO
MUNICIPIO
DE
CASTANHEIRA, ESTADO MATO GROSSO.
PREÂMBULO:
O MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA, ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio da
Pregoeira designada pela Portaria Municipal n.º 005/2021, devidamente autorizado pelo
Excelentíssimo Prefeito Municipal, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quantos
possam se interessar, que fará realizar na sede do Poder Executivo de Castanheira-MT,
precisamente, no Departamento de Licitações, sito na Rua Mato Grosso, nº 84, Centro, no
Município de Castanheira-MT, LICITAÇÃO sob a modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO TIPO “MENOR PREÇO POR ITEM ” - para REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS – PROINFÂNCIA, TERMO
DE COMPROMISSO PAR Nº 201601054, PAR 2011/2014, CONFORME ORIENTAÇÕES
DO PAR MEC/FNDE E ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS DE ACORDO COM O
MANUAL DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, VOLUME 07 DO MEC/ FNDE, PARA ATENDER
AS NECESSIDADES
DA
SECRETARIA
DE
EDUCAÇÃO
E
CULTURA,
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PERTECENTES AO MUNICIPIO DE CASTANHEIRA, ESTADO MATO GROSSO, segundo
disposições da legislação vigente, em especial do art. 37, § 1.º, da Constituição da República
Federativa do Brasil, normas legais da Lei Federal n.º 10.520/2002, da Lei Federal n.º
8.666/1993, e suas posteriores alterações, da Lei Federal n.º 10.406/2002, da Lei Federal n.º
8.078/1990, da Lei Complementar Federal n.º 123/2006, da Lei complementar Federal n.º
147/2014, além das demais normas pertinentes e das condições estabelecidas no presente
Edital e seus ANEXOS.
1.1.1. O instrumento convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se
disponíveis, para conhecimento e retirada, no endereço eletrônico; www.bllcompras.org.br;e
www.Castanheira.mt.gov.br.
1.1.2. A sessão inaugural deste PREGÃO ELETRÔNICO dar-se-á por meio do sistema
eletrônico, na data e horário, conforme abaixo:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Á Partir do dia 12/03/2021;
DO ENCERRAMENTO DAS PROPOSTAS: Dia 24 de Março de 2021 às 17:00 horas.
(HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF);
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Dia 25 de Março de 2021, às 09:00 horas.
(HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF).
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bllcompras.org.br
1.1.3.1. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
abertura do certame na data marcada, a sessão pública será transferida para uma data
posterior, mediante comunicação do Pregoeiro (a) aos licitantes;

2. DO OBJETO:
2.1. A presente licitação tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS – PROINFÂNCIA, TERMO
DE COMPROMISSO PAR Nº 201601054, PAR 2011/2014, CONFORME ORIENTAÇÕES
DO PAR MEC/FNDE E ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS DE ACORDO COM O
MANUAL DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, VOLUME 07 DO MEC/ FNDE, PARA ATENDER
AS NECESSIDADES
DA
SECRETARIA
DE
EDUCAÇÃO
E
CULTURA,
PERTECENTES AO MUNICIPIO DE CASTANHEIRA, ESTADO MATO GROSSO, EM
CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA QUE SEGUE NO ANEXO I, do
presente Edital, desse passando a ser parte integrante.
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2.2. Os itens objetos deste edital deverão atender às exigências mínimas de qualidade,
observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de
qualidade industrial – ABNT, INMETRO, etc., atentando-se a Licitante, principalmente, para
as prescrições contidas no art. 39, inciso VIII, da Lei Federal n.º 8.078/90, que instituiu o
Código de Defesa do Consumidor – CDC.

3. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:
3.1. As especificações estão contidas no TERMO DE REFERÊNCIA que segue no ANEXO
I, do presente Edital.
3.2. ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS QUE TERÃO DE SER INCONDICIONALMENTE
OBSERVADOS
3.2.1. As dúvidas decorrentes da interpretação deste Edital e as informações adicionais que
se fizerem necessárias à elaboração das propostas, deverão ser transmitidas (devendo
mencionar o número do pregão, o ano), pelo Fone/Fax: (66) 3581-1166, ou protocolado junto
a, no endereço, o Município de Castanheira – Setor de Licitação; situado na Rua Mato
Grosso, nº 84, centro – Castanheira – Mato Grosso. CEP: 78.345.000, de segunda-feira a
sexta-feira, das 07:00 às 11:00 e das 13:00 ás 17:00 horas e pelo e-mail:
licitaçãocastanheira2019@gmail.com, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis, para
os pedidos de esclarecimentos, e 02 (dois) dias úteis, para os pedidos de impugnação, antes
da data fixada para a sessão inaugural deste PREGÃO ELETRÔNICO, citadas no Preâmbulo
deste Edital, em caso de impugnação sendo obrigatória a vinculação da mesma no sistema
online do pregão, no site: www.bllcompras.org.br.
3.2.2 As respostas às dúvidas formuladas, bem como as informações que se tornarem
necessárias durante o período de elaboração das propostas, ou qualquer modificação
introduzida no edital no mesmo período, serão encaminhadas em forma de adendos
modificadores ou notas de esclarecimentos, enviado no site oficial da licitação
www.bllcompras.org.br.
3.2.3 ADENDO MODIFICADOR é o documento emitido pela Administração, contendo
informações que impliquem em alteração na formulação das propostas, sendo neste caso,
publicado Aviso de Prorrogação da Sessão de Abertura, com o prazo original, devidamente
estabelecido no art. 4º, inciso V da Lei Federal nº. 10.520/02 e art. 21, § 4º da Lei Federal nº.
8.666/93, a qual se aplica subsidiariamente a modalidade Pregão;
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3.2.4 NOTA DE ESCLARECIMENTO é o documento emitido pela Administração, contendo
informações que não causem alteração na formulação das propostas;
3.2.5 Os esclarecimentos de dúvidas a respeito de condições do edital e de outros assuntos
relacionados a presente licitação, serão divulgados através de publicação de Adendo
Modificador ou Nota de Esclarecimento no site oficial da licitação www.bllcompras.org.br.
3.2.6 Em caso de dúvidas decorrentes deste pregão, a licitante deverá encaminhar
requerimento com pedido de esclarecimento, somente podendo ser feito na forma eletrônica
(E-mail: licitaçãocastanheira2019@gmail.com), podendo usar o campo de esclarecimentos
do próprio sistema BLL.
3.2.7. Eventuais contatos via telefone, a respeito de informações sobre o presente Pregão,
ficam ciente que os servidores da Comissão de Licitação, bem como o Pregoeiro(a), se
resguardaram do direito de não informar, garantindo assim um procedimento justo e
isonômico, no momento da licitação.

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
4.1. Como requisito para participação no PREGÃO ELETRÔNICO, o licitante deverá
manifestar em campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos
de habilitação e que sua proposta de preços está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório, bem como a descritiva técnica, constante Do Termo de ReferênciaANEXO I do presente Edital.
4.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta
sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital e nas demais cominações legais.
4.3. Poderão participar deste Pregão na forma Eletrônica as empresas do ramo pertinente
aos objetos licitados EXCLUSIVAMENTE enquadradas como ME/EPP, e demais que façam
jus aos benefícios concedidos pelas Leis 123/2003 e 147/2014, que atenderem a todas as
normas legalmente constituídas e que satisfaçam as exigências de apresentação de
documentos e anexos fixadas neste edital.
4.4. A participação na licitação implica, automaticamente, aceitação integral dos termos deste
Edital e seus Anexos e Leis aplicáveis.
4.5. As empresas licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e
apresentação de suas propostas, sendo que o Município de Castanheira/MT não será, em
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nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo licitatório.
4.6. É vedada a participação de empresa:
a) Declarada inidônea pela Administração Pública de qualquer esfera de Governo da
Federação e, caso participe do processo licitatório, estará sujeita às penalidades previstas
no art. 97, parágrafo único da Lei Federal 8.666/93;
b) Suspensa de licitar junto ao Município de Castanheira/MT;
c) Reunida em consórcio ou coligação;
d) Cujos sócios, diretores, representantes ou procuradores pertençam, simultaneamente, a
mais de uma empresa licitante;
e) Estrangeiras que não funcionem no País;
f) Que possuam em seu quadro as pessoas de que tratam o artigo 9º da Lei 8.666/93.
4.5. Os impedimentos, acaso existentes, deverão ser declarados pela empresa proponente,
sob pena de responsabilidades administrativas e penais cabíveis, conforme legislação
vigente.

5. DO CREDENCIAMENTO:
5.1. As empresas licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da
data marcada para início da Sessão Pública via internet;
5.2 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal
e intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no site www.bllcompras.org.br;
5.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal, única
e exclusiva do licitante ou de seu representante legal, e na presunção de sua capacidade
técnica para a realização das transações inerentes em qualquer PREGÃO na forma
ELETRÔNICA:
5.3.1 Apresentar juntamente com as exigências da proposta de preços deste Edital, a
procuração e a cédula de identidade do representante legal credenciado para o acesso ao
sistema Eletrônico no site www.bllcompras.org.br;
5.3.2 Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o credenciamento
por meio da apresentação da cópia de sua cédula de identidade ou documento oficial com
foto (exemplos: Carteira de motorista, Carteira de Trabalho), e de outorga por instrumento
público ou particular, com menção expressa de que lhe confere amplos poderes para prática
dos atos pertinentes ao certame. Se a outorga se der por instrumento particular (com firma
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reconhecida em Cartório), esta deve vir acompanhada de cópia do ato de constituição da
empresa ou do ato de investidura na direção da empresa;
5.3.3 Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário,
deverá apresentar cópia autenticada em cartório ou por servidor do Departamento de
Licitação do contrato social ou equivalente, que habilitem o representante, no qual estejam
expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura, acompanhados de Documento Oficial de identificação (RG, Carteira de Motorista
ou outros) em cópia autenticada em cartório, ou por servidor do Departamento de Licitação.
5.3.3.1 Em se fazendo representar por procuração privada, é obrigatório a apresentação da
cópia autenticada em cartório ou por servidor do Departamento de Licitação do contrato social
(1ª e última alteração ou contrato social consolidado) ou equivalente, e documentos de
identidade do sócio-gerente e do procurador;
5.3.4. Apresentar juntamente com os documentos de Credenciamento e Proposta de Preços,
Contrato Social, em vigor, com todas alterações ou consolidado, registrado na Junta
Comercial, para comprovação do ramo de atividade, onde seja compatível com o objeto desta
Licitação;
5.3.4.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual;
5.3.4.2. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
5.3.4.3. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
5.4. Os documentos para credenciamento, exigidos no edital deverão ser apresentados
com cópia autenticada em cartório competente, quando se tratar de empresa não localizada
na cidade de Castanheira, sendo de Castanheira os membros do Departamento de Licitação
podem autenticar;
5.5. O comparecimento ao site do representante legal da LICITANTE é imprescindível em
todas as sessões pertinentes a este certame licitatório;
5.6. A ausência do representante legal da licitante nos horários e datas marcadas no CHAT
MENSAGENS, implicará na aceitação por parte do representante legal ausente, de todas e
quaisquer decisão tomada pelo Pregoeiro(a) e aceitas pelas licitantes presentes;
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5.7. As microempresas ou as empresas de pequeno porte deverão manifestar em campo
próprio do Sistema Eletrônico o estabelecido na Lei Complementar nº. 123/2006 e Lei
complementar 147/2014;
5.7.1. A não declaração da licitante em referência Lei Complementar nº. 123/2006 Lei
complementar 147/2014 caso se enquadre, implicará no IMPEDIMENTO DA LICITANTE EM
BENEFICIAR-SE DA MESMA.
5.7.2. A declaração falsa dos requisitos de credenciamento sujeitará o licitante às sanções
previstas neste Edital e nas demais cominações legais do certame.
5.8. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao
provedor do Sistema ou a Comissão de Pregão, promotora da licitação, responsabilidade por
eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros;
5.9. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada ao provedor do sistema
para imediato bloqueio de acesso.

6. DA PROPOSTA DE PREÇO NO SISTEMA ELETRONICO
6.1. APÓS A DIVULGAÇÃO DO EDITAL NO ENDEREÇO ELETRÔNICO
WWW.BLLCOMPRAS.ORG.BR, OS LICITANTES DEVERÃO REGISTRAR SUAS
PROPOSTAS DE PREÇOS COM A DESCRIÇÃO E MARCA DO OBJETO OFERTADO ATÉ
A DATA E HORA MARCADA PARA O FIM DO RECEBIMENTO DE PROPOSTA,
EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, QUANDO, ENTÃO,
ENCERRAR-SE-Á, AUTOMATICAMENTE, A FASE DE RECEBIMENTO DE PROPOSTA.
6.1.1. Até a data determinada para encerramento do recebimento de propostas, os licitantes
poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada;
6.1.2. Fica vedado ao licitante qualquer tipo de identificação, no sistema eletrônico, quanto
ao registro de sua proposta de preços (planilha ou outros anexos), sob pena de
desclassificação da empresa no certame, pelo Pregoeiro(a).
6.2. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no Sistema Eletrônico, assumindo como firme e verdadeira sua proposta de preços e
lances inseridos em sessão pública;
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6.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a
Sessão Pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo Sistema ou de sua
desconexão, até a promulgação do vencedor;
6.4. O licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus Anexos. E,
em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descrito no
www.bllcompras.org.br e as especificações constantes do Anexo I – TERMO DE
REFERÊNCIA deste Edital prevalecerão as últimas;
6.5. A licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação
de sua proposta de preços, independente do resultado do procedimento licitatório;
6.6. Uma licitante, ou grupo, suas filiais, ou empresas que fazem parte de um mesmo grupo
econômico, ou financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta de preços. Caso
uma licitante participe em mais de uma proposta de preços, estas propostas não serão
levadas em consideração e serão rejeitadas pela entidade promotora da licitação;
6.6.1. Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou
financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participação em mais de 5%),
ou representantes legais comuns, e aquelas que dependam ou subsidiem econômica ou
financeiramente a outra empresa;
6.7. Nenhuma empresa ou instituição vinculada a Entidade de Licitação será elegível para
participar deste processo licitatório;
6.8. Nas Propostas de Preços REGISTRADAS no Sistema Eletrônico, deverão ser
observadas as seguintes condições:
6.8.1. Preço unitário de cada Item, de acordo com o preço praticado no mercado, conforme
estabelece o inciso IV, do art. 43, da Lei Federal nº 8.666/93, sendo expresso em moeda
corrente nacional (R$), com no máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as
quantidades constantes no Anexo I – TERMO DE REFERENCIA do presente edital; sendo
aceito apenas valores abaixo ou igual ao estimado, no preço ofertado deverão estar inclusos
todos os insumos que o compõem, tais como as impostos, ICMS, taxas, descontos, e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação;
6.8.2. Deverão estar de acordo as especificações do objeto, conforme Anexo II – MODELO
DE PROPOSTA, incluindo marca, modelo e outros elementos que identifiquem e constatem
as configurações cotadas, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO.

______________________________________________________________
9
Rua Mato Grosso, nº 84, Bairro Centro, 78345-000, (66) 3581-1166 Castanheira – MT
CNPJ: 24.772.154/0001-60 - e-mail: licitacaocastanheira2019@gmail.com
Site: www.castanheira.mt.gov.br

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

6.8.3. Descrição detalhada dos objetos ofertados, ficando expressamente vedado a
indicação de 02 (duas) ou mais marcas para cada item do lote, exceto quando determinar o
edital.
6.8.4. Apresentar a validade da proposta, de forma clara e inconfundível, bem como prazo e
local de entrega sob pena de desclassificação.
6.9. A proposta de preços registrada implicará em plena aceitação, por parte da licitante,
das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
6.10. O Pregoeiro (a) verificará as propostas de preços registrados no endereço eletrônico,
antes da abertura da fase de lance, desclassificando, motivadamente, aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital, que forem omissas ou
apresentarem irregularidades insanáveis.
6.11. É obrigatório a apresentação da MARCA/MODELO do objeto a não apresentação
causará a desclassificação.
6.11.1. É obrigatório a apresentação de MODELO do objeto (quando expressamente
solicitado no descritivo do item), a não apresentação causará a desclassificação.
6.12. Assim como as propostas de preços, os valores lançados serão pelo VALOR UNITARIO
DE CADA ITEM no sistema em acordo com a proposta, sob pena de desclassificação.
6.13. A simples participação neste certame implica em:
6.14. Plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus
Anexos, bem como no dever de cumpri-las, correndo por conta das empresas interessadas
todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas, não sendo
devida nenhuma indenização às licitantes pela realização de tais atos;
6.15. Comprometimento da empresa vencedora em fornecer os materiais, objeto desta
licitação em total conformidade com as especificações do Edital e seus anexos;

7. DA SESSÃO PUBLICA:
7.1. A sessão ocorrera em data marcada conforme o item 1.1.2 do edital, e em
conformidade com o estabelecido neste Edital, terá início a Sessão Pública do presente
PREGÃO ELETRÔNICO, com a divulgação das propostas de preços, recebidas em
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conformidade com o edital, e que deverão estar em perfeita consonância com as
especificações detalhadas no presente Edital e seus Anexos.
7.2. Em seguida, ocorrerá o início da etapa de lances, via internet, única e exclusivamente,
no site www.bllcompras.org.br, conforme estabelecido no Sistema Eletrônico.
7.3. Informa-se ainda que devido ao caráter sigiloso das licitações, na fase de lances, o
pregoeiro (a) não atenderá o telefone para responder questões inerentes ao presente Pregão.

8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES E NEGOCIAÇÃO:
8.1. Somente as licitantes que apresentarem proposta de preços em consonância com o que
dispõe o edital, poderão apresentar lances para o(s) item (s) cotado(s), exclusivamente por
meio do Sistema Eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento
e respectivo horário de registro e valor.
8.1.1. Assim como as propostas de preços, os lances serão ofertados pelo MENOR PREÇO
POR ITEM;
8.1.2. Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$), com no máximo 02
(duas) casas decimais, considerando as quantidades constantes no Anexo I – TERMO DE
REFERÊNCIA do presente edital.
8.2. A abertura e fechamento da fase de lances “via internet”, será feito pelo Pregoeiro(a).
8.3. As licitantes poderão oferecer lances menores e sucessivos, observado o horário fixado
e as regras de sua aceitação.
8.4. A licitante somente poderá oferecer lances inferiores ao último por ele ofertado e
registrado no sistema.
8.4.1. O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado,
desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para
o lote;
8.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
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8.6. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas em tempo real
do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes,
vedada a identificação do detentor do lance.
8.7. No caso de desconexão com o Pregoeiro (a), no decorrer da etapa competitiva do
PREGÃO ELETRÔNICO, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes
para a recepção dos lances.
8.7.1.O Pregoeiro(a), quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem
prejuízo dos atos realizados.
8.7.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a Sessão
Pública do PREGÃO ELETRÔNICO será suspensa e terá reinício somente após
comunicação expressa aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação,
no site www.bllcompras.org.br.
8.9. Incumbirá a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, durante a Sessão
Pública do PREGÃO ELETRÔNICO, ficando responsável pelo ônus recorrente da perda de
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão, até a promulgação do vencedor.
8.10. A desistência em apresentar lances implicará na exclusão da licitante, na etapa de
lances e na manutenção do último preço, por ela apresentada, para efeito de ordenação das
propostas de preços.
8.11. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO
E FECHADO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance
final e fechado;
8.12. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o
qual será automaticamente encerrada a recepção de lances:
8.13. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superior
àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso
até o encerramento deste prazo;
8.14. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os
autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um
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lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo.
8.15. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os
lances segundo a ordem crescente de valores.
8.16. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo
de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.17. Poderá a pregoeira, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício
da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às
exigências de habilitação.
8.18. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
8.19. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8.20. No caso de desconexão com o Pregoeira (a), no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção
dos lances.
8.21. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro (a) persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas
vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro (a) aos participantes, no sítio
eletrônico utilizado para divulgação.
8.22. O critério de julgamento adotado será o menor preço POR ITEM, conforme definido
neste Edital e seus anexos.
8.23. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
8.24. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação
automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará
em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes,
procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de
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maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos
arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
8.25. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor
lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
8.26. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação
automática para tanto.
8.27. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco
por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.
8.28. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá
apresentar melhor oferta.
8.29. Devido a imprevisão de tempo extra, as Empresas participantes deverão estimar o seu
valor mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá
resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil;
8.30. Facultativamente, o Pregoeira (a) poderá encerrar a sessão pública mediante
encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do
prazo de trinta minutos, findo o qual será encerrada a recepção de lances. Neste caso, antes
de anunciar o vencedor, a Pregoeira (a) poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico
contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço,
para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação;
8.31. O sistema informará a proposta de menor preço (ou melhor proposta) imediatamente
após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão
pelo pregoeiro (a) acerca da aceitação do lance de menor valor;

9. DO ENCERRAMENTO DA ETAPAS DE LANCES E NEGOCIAÇÃO:
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9.1. Encerrada a etapa de lances e negociação, o Pregoeiro(a) examinará a proposta de
preços classificada em primeiro lugar, quanto a compatibilidade dos preços em relação ao
estimado para a contratação.
9.1.1. Caso não ocorra lances deverá ser verificado o valor estimado dos bens e a
especificação técnica prevista.
9.1.2. A entidade licitante poderá não aceitar e não adjudicar o item cujo preço total seja
superior ao estimado para contratação, constante do anexo I (estimativa e especificação dos
itens).
9.2. Cumprida as etapas anteriores, o Pregoeiro (a) verificará a(s) Proposta(s) de Preços
e os Documentos de Habilitação da(s) empresa(s) classificada(s) com menor(es) lances,
conforme disposições contidas no presente Edital.
9.3. Se a proposta de preços não for aceitável ou se a licitante não atender as exigências
habilitatórias, o Pregoeiro (a) examinará a proposta de preços subsequentes e, assim
sucessivamente na ordem de classificação até a apuração de uma proposta de preços que
atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto
do certame.
9.4. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente
desistente às penalidades estabelecidas neste Edital.
9.5. Atendidas as especificações do edital, estando habilitada a licitante e tendo sido aceito
o menor preço apurado, o Pregoeiro(a) declarará a(s) empresa(s) vencedora(s) do(s)
respectivo(s) lote (s).
9.6. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais
informações relativas à Sessão Pública do PREGÃO ELETRÔNICO constarão em Ata
divulgada no Sistema Eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade prevista na
legislação pertinente.

10. CRITERIO DE JULGAMENTO:
10.1. O critério de julgamento das propostas será de MENOR PREÇO POR ITEM , e o tipo
da licitação será o de MENOR PREÇO POR ITEM devendo o Pregoeiro (a), realizá-lo em
conformidade com o tipo da licitação e os critérios previamente estabelecidos no instrumento
convocatório, e em sessão ou reunião do Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio, que poderá, a seu
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critério, solicitar auxílio e assessoria de pessoal qualificado do quadro de servidores do
município ou externos a ele;
10.1.1. O julgamento da proposta de preços no site dar-se-á pelo critério de MENOR PREÇO
POR ITEM
observadas as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de
desempenho definidos no Edital;
10.1.2. Será admitido apenas 01 (um) licitante vencedor para cada item.
10.2. Será efetuada a verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do
instrumento convocatório e com os preços correntes no mercado, os quais deverão ser
devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação das
propostas desconformes ou incompatíveis;
10.3. O resultado do julgamento estará à disposição dos interessados, bem como os
pareceres, relatórios e atos registrados no processo licitatório. Os autos do processo poderão
ser examinados pelos que demonstrarem o desejo de fazê-lo;
10.4. Caso todas as licitantes sejam inabilitadas ou tenham suas propostas
desclassificadas, o Pregoeiro(a) poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis, para que
apresentem outras, escoimadas das causas das quais decorreram a inabilitação ou
desclassificação, conforme disposto no § 3º, do art. 48, da Lei 8.666/93, a qual se aplica
subsidiariamente a modalidade Pregão;
10.5. É facultada o Pregoeiro (a), em qualquer fase da licitação, proceder à promoção de
diligência ou verificações, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo;
10.6. Não será motivo de desclassificação, simples omissão que seja irrelevante para o
entendimento da proposta de preços que não venham causar prejuízo para a Administração
Pública, e nem firam os direitos dos licitantes.

11. DA PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADA PELA(S) LICITANTE(S)
DE MENOR(ES) LANCES (ENVELOPE I)
11.1. A licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. E,
em caso de discordância existente entre as especificações do objeto prevalecerão as
descritas no ANEXO I (ESTIMATIVA E DESCRIÇÃO);
11.2. As propostas de preços deverão ser apresentadas de forma impressa ou datilografada,
redigida em Língua Portuguesa, em 01 (uma) via sem ressalva, rasuras, emendas ou
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entrelinhas, datada, rubricada, em todas as páginas e assinada na última, pelo responsável
ou procurador da licitante;
11.2.1. Em todas as folhas, o carimbo padronizado do CNPJ, excetuando-se as folhas
timbradas que já tenham impressas essas informações, preferencialmente com índice
indicando o número de páginas e respectivo conteúdo, todas as folhas sequencialmente
numeradas;
11.3. Os dados do Representante Legal, preferencialmente, conforme modelo apresentado
no ANEXO IV deste Edital.
11.4. As propostas de preços deverão conter sob pena de desclassificação:
11.4.1. Indicação da exigência do Local de entrega, prazo de entrega, deste edital.
11.4.2. As propostas devem conter as especificações do objeto de forma clara, descrevendo
detalhadamente as características técnicas do objeto ofertado (caso seja exigido), constando
os quantitativos e valores unitários e totais, bem como a marca e modelo (caso seja exigido),
conforme modelo contido no ANEXO II deste Edital;
11.4.3. Descrição detalhada dos objetos ofertados, ficando expressamente vedado a
indicação de 02 (duas) ou mais marcas para cada item do lote.
11.4.4. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a
partir da data de abertura deste Pregão;
11.4.5. Preço unitário e total de cada item, de acordo com o preço praticado no mercado
(valor fixo, irreajustável, de acordo com a legislação em vigor), conforme estabelece o inciso
IV, do art. 43, da Lei Federal nº 8.666/93, expresso em moeda corrente nacional (R$), com
no máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as quantidades constantes no TERMO
DE REFERÊNCIA –Anexo I do presente edital;
11.4.6. No preço ofertado deverão estar inclusos todos os insumos que o compõem, tais
como as despesas com impostos, taxas, descontos, e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na execução do objeto desta licitação;
11.4.7. O licitante deverá incluir no preço do objeto ofertado, a alíquota do imposto intitulado
ICMS, considerando para todos os efeitos fiscais, o Município de Castanheira, na condição
de comprador final.
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11.5. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender no todo, ou em parte,
as disposições deste instrumento convocatório;
11.6. Serão considerados inadequados e desta forma desclassificados os preços
simbólicos, irrisórios, de valor zero ou incompatíveis (excessivos) com os praticados no
mercado e com distorções significativas;
11.7. O envio da proposta de preços implicará em plena aceitação, por parte da licitante,
das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;
11.8. A proposta de preços, contendo as exigências deste edital, atualizada com o último
lance, deverá ser anexada no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) minutos, sob pena de
desclassificação, no sistema online do pregão, no site: www.bllcompras.org.br ou enviada
através do e-mail licitaçãocastanheira2019@gmail.com.
11.8.1 Caso a plataforma apresente problemas técnicos que inviabilize a postagem dos
documentos exigidos o licitante deverá enviar no mesmo prazo determinado no item 11.8.
por e-mail a proposta de preços, contendo as exigências deste edital, atualizada com o último
lance, sob pena de desclassificação.
11.9. É PLENA RESPONSABILIDADE DAS LICITANTES TOMAREM CONHECIMENTO
DETODAS AS REGRAS ESTABELECIDAS NO EDITAL.
11.10. O original da proposta de preços, contendo as exigências deste edital, devidamente
atualizada com o último lance, deverá ser enviados no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis
via sedex e recebidos (Data de chegada dos documentos no Departamento de Licitação) no
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis da indicação da(s) licitante(s) vencedora(s), na sede do
Departamento de Licitação, localizada no Município de Castanheira – Setor de Licitação; com
o endereço na Rua Mato Grosso, nº 84 - Centro, – Castanheira – Mato Grosso. CEP:
78.345.000, de segunda-feira a sexta-feira, das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas,
e a mesma deverá encaminhar o comprovante de despacho do envelope no e-mail:
licitaçãocastanheira2019@gmail.com. As empresas que possuírem autenticação digital,
poderão enviar seus documentos solicitados neste edital, juntamente com a proposta
de preços, a qual deverá estar assinada, carimbada com carimbo CNPJ e em papel
timbrado da empresa, via e-mail, não havendo a necessidade de enviá-los via correios.
11.10.1. Caso a empresa envie o original da proposta de preços via “CORREIOS”, solicitamos
que a mesma dê preferência para o envio de “SEDEX”, e ainda identificar o envelope com o
número do referido Pregão, para que esta CPL possa transmitir o Pregoeiro (a)
correspondente, conforme modelo abaixo:
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ENVELOPE 01: PROPOSTA DE PREÇOS
À Comissão de Licitação
Município de Castanheira/MT
Pregão eletrônico nº. 03/2021
(Razão Social da Proponente e CNPJ)
Abertura dia.../.../...
11.10.1.1. Considera-se tempestivo o documento enviado em conformidade com os itens
11.10. e 11.10.1., desde que enviados dentro dos prazos determinados e informados a
Comissão o código de rastreio para acompanhamento através do e-mail
licitaçãocastanheira2019@gmail.com.
11.10.1.2. Caso os documentos originais enviados (Data de chegada dos documentos no
Departamento de Licitação) não cheguem no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis da
indicação da(s) licitante(s) vencedora(s), por motivo de força maior, fica a critério da
Comissão a concessão de prazo.
11.10.3. Nenhum dos documentos de propostas de preços (envelope I) poderão conter
rasuras ou entrelinhas, não sendo permitido palavras ou algarismos manuscritos.
11.10.4. Não serão considerados propostas que deixarem de atender as disposições deste
instrumento convocatório.
11.10.5. As propostas de preços apresentados fora da data e horário previsto conforme edital,
ou aquele estabelecido no CHAT MENSAGENS, deste instrumento convocatório, não serão
recebidos.
11.10.6. O envio da proposta de preços vinculará o seu autor ao cumprimento de todas as
condições e obrigações com inerentes ao certame.
12 – DA DOCUMENTAÇÃO DE CREDENCIAMENTO E HABILITAÇÃO (ENVELOPE II)
12.1. A(s) licitante(s) declarada(s) como vencedora(s) do MENOR PREÇO POR ITEM
devera(ão) enviar no sistema online do pregão (sob pena de inabilitação), no site:
www.bllcompras.org.br a documentação de CREDENCIAMENTO E HABILITAÇÃO, a seguir
elencada, juntamente com os demais requisitos exigidos no edital.
12.1.1 A(s) licitante(s) deverá(ão) apresentar, sob pena de inabilitação, os seguintes
documentos abaixo mencionados, em 01 (uma) via, em original ou cópia autenticada, no
cartório competente ou cópia autenticada por servidor do Departamento de Licitação,
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devidamente atualizados e redigidos em Língua Portuguesa, em envelope separado da
Proposta de Preços, na data e horário estabelecidos no edital.
12.2.1. Tratando-se de licitante ME ou EPP, caso seja encaminhado todos os documentos
diretamente a Comissão de Licitação, não será dado prorrogação do prazo previsto por Lei.
12.2.2.
É
PLENA
RESPONSABILIDADE
DAS
LICITANTES
CONHECIMENTO DE TODAS AS REGRAS ESTABELECIDAS NO EDITAL.

TOMAREM

12.3. DO CREDENCIAMENTO
12.3.1 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha,
pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no site www.bllcompras.org.br;
12.3.2 Apresentar juntamente com as exigências da proposta de preços deste Edital, a
procuração e a cédula de identidade do representante legal credenciado para o acesso ao
sistema Eletrônico no site www.bllcompras.org.br;
12.3.3 Contrato Social, em vigor, com todas alterações ou consolidado, registrado na Junta
Comercial, para comprovação do ramo de atividade, onde seja compatível com o objeto desta
Licitação;
12.3.4. Tratando-se de titular ou sócio administrador deve estar munido de instrumento que
lhe confira poderes expressos para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de
tal investidura, devendo identificar-se, estando munido da cópia da carteira de identidade ou
outro documento equivalente com foto, autenticado em cartório ou por servidor público
designado, em todas as páginas;
12.3.5. Se representante legal, deverá apresentar procuração por instrumento público ou
particular, da qual deverá constar ainda a indicação de amplos poderes para dar lance (s) em
licitação pública, com firma reconhecida em cartório, acompanhada do ato constitutivo da
empresa, que comprove a legitimidade do outorgante. Obrigatória a apresentação de cópia
do documento de identidade ou outro documento equivalente com foto, autenticado em
cartório ou por servidor público designado;
12.3.6. Todas as licitantes deverão apresentar a Declaração de que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação, de que conhece e aceita inteiro teor do edital, e se for o caso
declarar que a empresa está enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, de acordo com a Lei Complementar nº123/06, e Lei complementar 147/2014).
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12.3.7. CERTIDAO SIMPLIFICADA, de enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte da empresa junto a Junta Comercial, ou DECLARAÇÃO firmada por contador.
12.3.8. A licitante que for declarada vencedora de algum ITEM do presente PREGÃO
ELETRÔNICO, deverá enviar a documentação de CREDENCIAMENTO e HABILITAÇÃO no
prazo máximo de até 180 (cento e oitenta) minutos (sob pena de inabilitação), no sistema
online do pregão, no site: www.bllcompras.org.br,e o mesmo deverá ser enviados no prazo
máximo de 02 (dois) dias úteis em original ou cópia autenticada em cartório e recebidos (Data
de chegada dos documentos no Departamento de Licitação) no prazo máximo de 10 (dez)
dias úteis em original ou cópia autenticada em cartório, na sede do Departamento de
Licitação, localizada no Município de Castanheira – Setor de Licitação; com o endereço na
Rua Mato Grosso, n° 84 – Centro, – Castanheira – Mato Grosso. CEP: 78.345.000, de
segunda-feira a sexta-feira, das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, e a mesma
deverá encaminhar o comprovante de despacho do envelope no e-mail:
licitaçãocastanheira2019@gmail.com. As empresas que possuírem autenticação digital,
poderão enviar seus documentos solicitados neste edital, juntamente com a proposta
de preços, a qual deverá estar assinada, carimbada com carimbo CNPJ e em papel
timbrado da empresa, via e-mail, não havendo a necessidade de enviá-los via correio.
12.4. HABILITAÇÃO (Envelope 2) RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA:
Os documentos para habilitação, a seguir relacionados, deverão ser postados junto a
plataforma da BLL no prazo determinado neste edital e apresentados em original ou por
qualquer processo de cópia autenticada, ou ainda publicação em órgão de imprensa oficial.
Os prazos de validade previstos e expressos neste Edital prevalecem caso os Órgãos
expedidores não estabelecem outro no documento. Não será aceito nenhum protocolo
referente à solicitação às repartições competentes, em substituição aos documentos
relacionados neste Edital, bem como não serão aceitos documentos rasurados ou
fotocopiados via fac-símile.
a) Declaração de que a empresa licitante cumpre plenamente o inciso XXXIII, do artigo 7°,
da Constituição Federal, na forma do art. 27, inciso V da Lei 8.666/93, declaração na forma
do art. 9º, inciso III da Lei 8.666/93, e declaração na forma do art. 32 § 2º da Lei 8.666/93
(modelo sugerido – ANEXO VI).
b) Declaração, sob as penas das Lei, que está apta a tomar parte do processo licitatório
mencionado acima, tendo em vista inexistir contra a mesma Declaração de Inidoneidade
emitida por órgão da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal (modelo sugerido – ANEXO VI).

______________________________________________________________
21
Rua Mato Grosso, nº 84, Bairro Centro, 78345-000, (66) 3581-1166 Castanheira – MT
CNPJ: 24.772.154/0001-60 - e-mail: licitacaocastanheira2019@gmail.com
Site: www.castanheira.mt.gov.br

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

c) Declaração, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para
habilitação e contratação com a administração pública, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores, que não existe em seu quadro de empregados servidores públicos
da contratante exercendo funções de gerência, que inexistem fatos impeditivos para a sua
habilitação no presente certame (modelo sugerido – ANEXO VI).
d) “TERMO DE COMPROMISSO DE MANTER O E-MAIL ATUALIZADO DURANTE A
CONTRATUALIDADE”, consoante Modelo estabelecido pelo ANEXO VII, deste Edital.
12.4. RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
Conforme do Artigo 29, da Lei 8666/93;
12.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoal Jurídica (CNPJ), podendo ser
retirada no site www.receita.fazenda.gov.br;
12.4.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
12.4.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal - Conjunta Negativa de Débitos
(CND) ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa (CPEND) relativa a
Contribuições Federais e INSS, expedidas pela Secretaria da Receita Federal, podendo ser
retirada no site www.receita.fazenda.gov.br
12.4.4. Certidão Negativa de Débito Fiscal Estadual, (Expedida para Fins Gerais ou para
Participação em Licitações Públicas); podendo ser retirada no site www.sefaz.mt.gov.br ou
expedida pela Agência Fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda do respectivo
domicílio tributário;
12.4.5. Certidão Negativa de Débito Municipal do domicílio da licitante;
12.4.6. Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
– CRF;
12.4.7. Certidão Negativa de Débito Trabalhista emitida pelo Superior Tribunal do
Trabalho(www.tst.jus.br);
12.4.8. Contrato Social, em vigor, com todas alterações ou consolidado, registrado na Junta
Comercial, para comprovação do ramo de atividade, onde seja compatível com o objeto desta
Licitação;
12.5. RELATIVO Á QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
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12.5.1. Atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa(s)
jurídica(s) de direito público ou privado, em papel timbrado, comprovando a execução
satisfatória de fornecimento similares ao objeto desta licitação.
12.6. RELATIVO Á QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
12.6.4. Certidão Negativa de Falência, Concordata e/ou Recuperação Judicial expedida
pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica licitante, com validade de 90 (noventa)
dias após a expedição, exceto se houver prazo de validade fixada na respectiva certidão.
12.7. Os documentos exigidos, conforme o artigo 32 da Lei 8.666/1993 deverão ser
apresentados, em original ou publicação em órgão da imprensa oficial ou por qualquer
processo de cópia autenticada em cartório competente ou pelo servidor do Departamento de
Licitação.
12.7.1 Toda a documentação deverá ser apresentada em nome do estabelecimento licitante,
ou seja, se matriz, documentos da matriz, se filial, documentos da filial, salvo aqueles que
somente são emitidos em nome da matriz.
12.7.2. Os documentos que não tiverem prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor
somente serão válidos desde que tenham sido expedidos, no máximo, dentro dos 60
(sessenta) dias anteriores à data fixada para o recebimento dos envelopes, ressalvado o item
12.6. “I”.
12.7.3. Documentos apresentados com a validade expirada, passíveis de obtenção pelos
meios eletrônicos, o Pregoeiro (a) ou Equipe de Apoio fará a verificação no site oficial do
respectivo órgão e, se comprovada a regularidade fiscal, será juntado aos autos o respectivo
documento.
12.7.4. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.
12.7.5. A regularidade fiscal da microempresa e da empresa de pequeno porte, só
exigida para efeito de contratação, que se dará com a emissão da nota de empenho
assinatura do contrato, mas a mesma deverá apresentar toda documentação exigida
efeito de comprovação da regularidade fiscal na fase de habilitação, mesmo que
apresente restrição.

será
e/ou
para
esta
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12.7.6. À microempresa ou empresa de pequeno porte que esteja com alguma restrição na
comprovação da regularidade fiscal na fase de habilitação será assegurado o prazo de 05
(cinco) dias úteis, podendo ser prorrogado por igual período, conforme Lei complementar
147/2014, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado
vencedor do certame, prorrogável por igual período, a requerimento da interessada e a
critério da Administração Pública, para regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito
de certidão negativa.
12.7.7. À licitante que for declarada vencedora de algum ITEM do presente PREGÃO
ELETRÔNICO, deverá enviar a documentação de HABILITAÇÃO no prazo máximo de até
180 (cento e oitenta) minutos (sob pena de inabilitação), no sistema online do pregão, no site:
www.bllcompras.org.br, e o mesmo deverá ser enviados no prazo máximo de 02 (dois) dias
úteis em original ou cópia autenticada em cartório (sob pena de inabilitação), na sede do
Departamento de Licitação, localizada no Município de Castanheira – Setor de Licitação; com
o endereço na Rua Mato Grosso, n° 84 – Centro, – Castanheira – Mato Grosso. CEP:
78.345.000, de segunda-feira a sexta-feira, das 07:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00
horas, e a mesma deverá encaminhar o comprovante de despacho do envelope no e-mail:
licitaçãocastanheira2019@gmail.com. As empresas que possuírem autenticação digital,
poderão enviar seus documentos solicitados neste edital, juntamente com a proposta
de preços, a qual deverá estar assinada, carimbada com carimbo CNPJ e em papel
timbrado da empresa, via e-mail, não havendo a necessidade de enviá-los via correio.
12.7.8. Caso a empresa envie o original do CREDENCIAMENTO/HABILITAÇÃO via
“CORREIOS”, solicitamos que a mesma dê preferência para o envio de “SEDEX”, e
encaminhar
o
comprovante
de
despacho
do
mesmo
no
e-mail:
licitaçãocastanheira2019@gmail.com, e ainda identificar o envelope com o número do
referido Pregão, para que esta Comissão de Licitação possa transmitir o Pregoeiro (a)
correspondente, conforme modelo abaixo:

ENVELOPE 02: CREDENCIAMENTO/HABILITAÇÃO
À Comissão de Licitação
Município de Castanheira/MT
Pregão eletrônico nº. 03/2021
(Razão Social da Proponente e CNPJ)
Abertura dia.../.../...
12.7.8.1. Devido as distancias e logística, considera-se tempestivos os documentos enviados
em conformidade com o item 12.7.7 desde que enviados dentro dos prazos determinados e
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informados a Comissão o código de rastreio para acompanhamento através do e-mail:
licitacaocastanheira2019@gmail.com.
12.7.8.1.1. Fixa o prazo máximo de 10 dias para recebimento em dos documentos de
classificação e habilitação em suas vias originais no Setor de Licitações da Prefeitura
Municipal de Castanheira, sob pena de desclassificação ou inabilitação, salvo por motivo de
força maior.
12.7.9 Os documentos de habilitação exigidos no presente instrumento convocatório deverão
ser apresentados em envelope lacrado, indevassável, distinto e separado, endereçados o
Pregoeiro (a) desta Comissão de Licitação, indicação clara e visível do procedimento
licitatório a qual se dirigem, e a denominação da empresa proponente, bem como a natureza
do correspondente conteúdo;
12.7.10. Nenhum dos documentos de CREDENCIAMENTO/HABILITAÇÃO (envelope II)
poderão conter rasuras ou entrelinhas, não sendo permitido palavras ou algarismos
manuscritos.
12.7.11. Os documentos exigidos poderão ser apresentados em original, qualquer processo
de cópia autenticada em cartório competente ou cópia autenticada por servidor do
Departamento de Licitação.
12.7.12. Não serão considerados propostas que deixarem de atender as disposições deste
instrumento convocatório.
12.7.13. Os documentos de habilitação apresentados fora da data e horário previsto no edital,
ou aquele estabelecido no CHAT MENSAGENS, deste instrumento convocatório, não serão
recebidos.
12.7.14. Envio da documentação de habilitação, vinculará o seu autor ao cumprimento de
todas as condições e obrigações com inerentes ao certame.
12.7.15. O não atendimento de quaisquer condições aqui previstas provocará a inabilitação
da licitante.
12.7.16. Para efeito de remessa pelos correios, via “SEDEX”, os envelopes I e II, poderão ser
acondicionados em um único invólucro, desde que no sobrescrito venha expresso seu
conteúdo, identificando a licitação a que se refere data e horário para abertura.
13 – DA CORREÇÃO ADMISSÍVEL
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13.1. Nos casos em que o Pregoeiro (a) constatar a existência de erros numéricos nas
propostas de preços, sendo estes não significativos, proceder-se-á as correções necessárias
para a apuração do preço final da proposta, obedecendo as seguintes disposições:
13.1.1. Havendo divergências entre o preço final registrado sob a forma numérica e o valor
apresentado por extenso, prevalecerá este último;
13.1.2. Havendo divergências nos subtotais, provenientes do quantitativo do objeto e os
preços unitários, o Pregoeiro (a) procederá a correção dos subtotais, mantendo os preços
unitários e alterando em consequência o valor da proposta.
14 – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
14.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas neste edital, o Pregoeiro (a) declara
o licitante vencedor;
14.2. Caso a oferta não seja aceitável ou o licitante desatenda às exigências habilitatórias,
o Pregoeiro(a) examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e os
documentos de habilitação do proponente, na ordem de classificação NO SITE, até que um
licitante atenda às condições fixadas neste edital, e seja declarado vencedor;
14.3. Aclamação do(s) Licitante(s) vencedor(es);
14.4. Registro das manifestações, em campo próprio no sistema, dos demais licitantes
quanto à intenção ou não de recorrer da decisão proferida pelo Pregoeiro (a), devidamente
motivada, se houver manifestação positiva nesse sentido;
14.5. Adjudicação do objeto da licitação, caso não haja manifestação quanto à intenção de
interpor recurso administrativo;
14.6. Registro na Ata da Sessão pelo Pregoeiro (a) e publicação da referida no site;
14.7. Homologada a licitação pela autoridade superior, deverá ser procedida à convocação
do adjudicatário para assinar a Contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
15 – DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
15.1. Proclamado o resultado final da licitação, promoverá o Pregoeiro(a), a remessa dos
autos à autoridade superior, para:

______________________________________________________________
26
Rua Mato Grosso, nº 84, Bairro Centro, 78345-000, (66) 3581-1166 Castanheira – MT
CNPJ: 24.772.154/0001-60 - e-mail: licitacaocastanheira2019@gmail.com
Site: www.castanheira.mt.gov.br

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

15.1.1. Confirmar o julgamento, determinando a homologação do objeto licitado ao
proponente classificado em primeiro lugar;
15.1.2. Ordenar a retificação da classificação no todo ou em parte, se verificar irregularidade
corrigível no julgamento;
15.1.3. Anular o julgamento, ou todo procedimento licitatório, se deparar com irregularidade
insanável e prejudicial ao certame, em qualquer fase do Processo Licitatório;
15.1.4. Revogar a licitação, por motivo de conveniência ou oportunidade, desde que
comprovado e ocorrido depois de instaurada a competição.
16
- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
16.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma
imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer,
todos os julgamentos de recursos, contrarrazão, deferimento e etc, serão feito on-line através
do sistema, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para querendo, apresentarem
contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus
interesses;
16.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do
direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro (a) ao vencedor;
16.3. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
16.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, os quais serão
mencionados em campo próprio no site mensagens, a entidade promotora da licitação
adjudicará o objeto e submeterá à autoridade competente para homologar o resultado da
licitação para determinar a contratação.
16.5. De todos os atos e decisões do Pregoeiro(a), relacionados com o Pregão Eletrônico,
cabe recurso;
16.6. Cabe ainda, recurso contra a decisão que:
a) Anular ou revogar o Pregão Eletrônico;
b) Determinar a aplicação das penalidades de advertência, multa, suspensão temporária do
direito de licitar e contratar com a Administração Pública.
16.6.1. Os recursos que tratam este edital, deverão ser interpostos no prazo de 5 (cinco) dias
úteis a contar da intimação do ato, e terão efeito suspensivo;

______________________________________________________________
27
Rua Mato Grosso, nº 84, Bairro Centro, 78345-000, (66) 3581-1166 Castanheira – MT
CNPJ: 24.772.154/0001-60 - e-mail: licitacaocastanheira2019@gmail.com
Site: www.castanheira.mt.gov.br

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

16.6.2. A intimação dos atos referidos no edital será feita mediante publicação na imprensa
oficial e pelo site oficial da licitação http://www.bllcompras.org.br
16.6.3. Interpostos os recursos de que tratam o edital, serão publicados no site oficial da
licitação www.bllcompras.org.br às demais licitantes, que poderão impugná-los no prazo de
05 dias úteis;
16.6.4. Os recursos interpostos fora do prazo não serão acolhidos;
16.6.5. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato
recorrido, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou
nesse mesmo prazo faze-lo subir, devidamente informados, devendo, nesse caso, a decisão
ser proferida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso.
16.7. Na contagem dos prazos recursais excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do
vencimento. Se este recair em dia não útil, o término do prazo ocorrerá no primeiro dia útil
subsequente.
17. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
17.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão com recursos do Tesouro
Municipal, consignados no Orçamento do Poder Executivo.
- Fonte: 623 12.365.0015.4490.52 – 2027 – manutenção da educação

infantil.
18. DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS:
18.1. Adjudicado o objeto e homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito,
a adjudicatária para, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da
convocação para assinar a Ata de Registro de Preços.
18.2. O prazo estipulado no item anterior poderá ser prorrogado, a pedido fundamentado da
adjudicatária, aceito pela Administração, uma única vez e por igual período.
18.3. Decorrido o prazo de assinatura da Ata sem manifestação da adjudicatária, é facultado
ao Poder Executivo do Município de Castanheira-MT convocar as Licitantes remanescentes,
na ordem de classificação, para fazê-lo, em igual prazo e nas mesmas condições propostas
pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços, devidamente atualizados, se for o
caso, ou revogar a licitação.
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18.4. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações
que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condições.
19. DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO
19.1. O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrentes deste edital, caberão
respectivamente à Secretaria Municipal de Administração e Finanças, que determinará o que
for necessário para regularizar faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº
8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, pelo seu substituto legal.
19.2. Fica reservado à fiscalização, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer
caso singular, omisso ou duvidoso não previsto neste edital e tudo o mais que se relacione
com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o Município ou modificação na
contratação.
19.3. As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do Município, deverão ser
solicitadas formalmente pelo Contratado, à autoridade administrativa imediatamente superior
ao fiscal, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.
19.4. O Fornecedor deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção,
verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos
os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações de que esta
necessitar e que forem julgados necessários ao cumprimento do objeto do Contrato.
19.5. A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única,
integral e exclusiva do Contratado, no que concerne ao objeto da respectiva contratação, às
implicações próximas e remotas perante o Município ou perante terceiros, do mesmo modo
que a ocorrência de irregularidade decorrentes da execução contratual não implica em
corresponsabilidade do Município ou de seus prepostos, devendo, ainda, o Fornecedor, sem
prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato dos prejuízos
apurados e imputados às falhas em suas atividades.

20. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DOS CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS DECORRENTES:
20.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da
data de sua assinatura, incluída eventual prorrogação.
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20.2. A Licitante vencedora é obrigada a fornecer e prestar os serviços durante todo o prazo
de vigência da Ata de Registro de Preços, exceto nos caso previstos em lei que ficar liberada
do compromisso ou houver cancelamento ou revogação da mencionada Ata.
20.3. Durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços poderão ser celebrados
sucessivos Contratos Administrativos decorrentes da mesma.
20.4. A vigência dos Contratos Administrativos poderão ter prazos superiores aos da Ata de
Registro de Preços, desde que celebrados dentro do prazo de vigência dessa, caso verificado
saldo no quantitativo dos serviços registrados, ou ainda, quando o objeto licitado tratar-se de
serviços de natureza continuada, a teor do Decreto Municipal n.º 109/2017, cujo prazo estará
limitado a 60 (sessenta) meses.
20.5. O fornecedor registrado não está obrigado a celebrar Contratos Administrativos
decorrentes da Ata, cujos prazos excedam ao prazo de vigência da Ata de Registro de
Preços.
20.6. São obrigações do Fornecedor Registrado:
a) assinar a Ata de Registro e/ou Contrato, em até 05 (cinco) dias corridos, contados da sua
notificação;
b) manter, durante a vigência da Ata de Registro e/ou Contrato, as condições de habilitação
exigidas no Edital e na presente Ata de Registro e/ou Contrato;
c) comunicar ao Contratante qualquer problema ocorrido na execução do objeto da Ata de
Registro e/ou Contrato;
d) atender aos chamados do Órgão Contratante, visando efetuar reparos em eventuais erros
cometidos na execução do objeto da Ata de Registro e/ou Contrato;
e) abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da Ata de Registro e/ou Contrato
sem a expressa concordância do Órgão Contratante.
f) não subcontratar o objeto da presente licitação;
g) a adjudicatária responderá, solidariamente, pelos atos praticados pela firma
subcontratada, relacionados com o objeto deste edital;
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h) promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos a que se julgar exposta
em vista das responsabilidades que lhe cabem na execução do objeto deste edital;
i) Confirmar o recebimento da Ordem de Compra (OC) referentes ao objeto do presente
Pregão, seja via E-mail ou fax, enviado pelo departamento de compras do Município de
Castanheira.
j) aceitar os acréscimos ou supressões do objeto deste edital, nos limites fixados no art. 65,
§ 1º da Lei Federal nº 8.666/93;
l) proceder à entrega do objeto deste edital, com os deveres e garantias constantes nos
Anexos I deste Edital bem como da Minuta da Ata de Registro e/ou Contrato;
21. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO CONTRATANTE
21.1. São obrigações do órgão contratante:
a) gerenciar a Contrato:
b) prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as
Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;
c) emitir pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em especial, quanto ao
acompanhamento e fiscalização das entregas, à exigência de condições estabelecidas no
Edital e à proposta de aplicação de sanções;
d) assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento
convocatório e seus anexos;
e) assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração,
por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
f) conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a
aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Contrato;
g) fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Contratado;
h) a fiscalização exercida pelo Órgão Contratante não excluirá ou reduzirá a responsabilidade
do Contratado pela completa e perfeita execução da Contrato.
22. DA ENTREGA E PRAZO
22.1. O prazo de fornecimento será de 15 (quinze) dias corridos, após a emissão da Ordem
de Fornecimento, para entrega dos produtos solicitados, mediante comprovação do
documento de envio para este Município, através de e-mail encaminhado para a Secretaria
solicitante.
23. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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23.1. É concedido um prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da protocolização da Nota
Fiscal/Fatura perante este Município de Castanheira/MT, para conferência e aprovação do
recebimento definitivo do objeto deste Edital.
23.2. Após o prazo de conferência e aprovação do recebimento definitivo do objeto deste
Edital e comprovada a manutenção das exigências da habilitação, as notas fiscais de fatura
serão encaminhadas à contabilidade/tesouraria para o efetivo pagamento que acontecerá
entre os dias 20 e 30 do mês subsequente a entrega dos produtos.
23.2.1. Os pagamentos serão creditados em favor da contratada, por meio de depósito
Bancário/Transferência em conta corrente indicada na proposta, contendo o nome do banco,
agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.
23.3. Na ocorrência de rejeição da nota fiscal, motivada por erros ou incorreções, o prazo
estipulado no subitem anterior passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação.
23.4. Para a efetivação do pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar comprovante
da sua regularidade fiscal, prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e CNDT, certidão de débitos trabalhistas.
23.5. Não será concedido reajuste ou correção monetária do valor do contrato.
23.6. A licitante vencedora deverá, obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal/Fatura com CNPJ
idêntico ao apresentado para fins de habilitação no certame e consequentemente lançado no
instrumento contratual.

24. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
24.1 Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do
Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição a licitante que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º, da Lei
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e, ainda, sujeitará a proponente às penalidades e
sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pelo não cumprimento de
quaisquer das exigências contidas na legislação em vigor.
24.1.1. MULTA no percentual diário de 0,5% (meio por cento), calculada sobre o valor da
obrigação inadimplida ou, não sendo possível determinar este valor, sobre 30% (trinta por
cento) do VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO, pelo atraso injustificado na
execução de qualquer obrigação contratual ou legal, podendo o respectivo valor ser abatido
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no pagamento a que fizer jus a CONTRATADA, ou ainda, quando for o caso, cobrado
judicialmente;
24.2. MULTA COMPENSATÓRIA: pela inexecução total ou parcial do contrato, no
percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação inadimplida ou, não sendo
possível determinar este valor, sobre o total estimado para contração, podendo ser abatida
do pagamento a que fizer jus o CONTRATADO, ou, ainda, quando for o caso, cobrado
judicialmente;
24.3. SUSPENSÃO: temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
24.4. A multa de que tratam os itens anteriores, somente poderão ser relevadas, quando os
fatos geradores da penalidade decorram de casos fortuitos ou de força maior, que
independam da vontade da proponente e quando aceitos, justifiquem o atraso.
24.5. Antes da aplicação das sanções de que tratam os itens anteriores, será expedida uma
notificação para que o fornecedor apresente justificativa, no prazo de 03 (três) dias úteis,
contados da data do recebimento da mesma, visando assegurar o direito à ampla defesa,
disposto no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal.
24.6. As sanções de que tratam os itens anteriores poderão ser aplicadas nos casos de
descumprimento de prazo, sendo que serão registradas nos sistemas mantidos pela
administração Municipal.
24.7. A empresa que promover a declaração indicada no item 10.9. e não comprovar por
ocasião de diligencia á existência de estoque razoável, ficará sujeita a multa de R$ 5.000, 00
(cinco mil reais), sem prejuízo de responder administrativa, civil e penalmente em razão da
falsa declaração.
24.8. A aplicação das multas não afasta as demais penalidades, a seguir tipificadas:
a) Não celebrar a Ata de registro: impedido de licitar e contratar com a Adm. Pública por
05 anos.
b) Deixar de entregar documentação: impedido de licitar e contratar com a Adm. Pública
por 02 anos.
c) Apresentar documentação falsa: impedido de licitar e contratar com a Adm. Pública por
05 anos.
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d) Atraso da execução do objeto: impedido de licitar e contratar com a Adm. Pública por
04 anos.
e) Não mantiver a proposta: impedido de licitar e contratar com a Adm. Publica por 03 anos.
f) falhar na execução do contrato: impedido de licitar e contratar com a Adm. Publica por
05 anos.
g) Fraudar na execução do contrato: impedido de licitar e contratar com a Adm. Pública
por 05 anos.
h) Comportar-se de modo inidôneo: impedido de licitar e contratar com a Adm. Pública por
02 anos.
i) Cometer fraude fiscal: impedido de licitar e contratar com a Adm. Pública por 05 anos.
25.

DA REVOGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU CONTRATO

25.1. O contratado poderá ter sua Ata de Registro e/ou Contrato revogado, por intermédio de
processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
25.2. A revogação do seu registro poderá ser:
25.2.1. A pedido do próprio CONTRATADO, quando comprovar estar impossibilitado de
cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
25.2.2. Por iniciativa do Órgão Contratante, quando:
a) O contratado não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado:
b) O contratado perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida
no processo licitatório;
c) Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
d) O contratado não cumprir as obrigações decorrentes da Contrato;
e) O contratado não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as
solicitações decorrentes da Contrato;
f) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições
estabelecidas na Contrato ou nas solicitações dela decorrentes.
25.3. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o Órgão Contratante fará o
devido apostilamento na Contrato e informará os proponentes a nova ordem de registro.
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26. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
26.1. É facultada o Pregoeiro (a) ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da
sessão pública, nos termos do § 3º do Art. 43, da Lei Federal n° 8.666/93.
26.2. Fica assegurado ao Município de Castanheira/MT, mediante justificativa motivada, o
direito de, a qualquer tempo, e no interesse da Administração, revogar a presente licitação
no todo ou em parte.
26.3. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
26.4. Após a finalização da fase de lances não caberá desistência da proposta.
26.5. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em parte do objeto ora
licitado, sem expressa anuência do Município de Castanheira/MT.
26.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento, salvo disposição em contrário. Só se iniciam e
vencem os prazos em dias úteis de expediente do Município de Castanheira/MT.
26.7. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de
documentação relativa ao presente Pregão.
26.8. A reunião de abertura da presente licitação poderá ser adiada ou transferida para outra
data, mediante prévio aviso.
26.9. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro (a) poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em Ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
26.10. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as interessadas, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
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26.11. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto
original,
reabrindo-se
o
prazo
inicialmente
estabelecido,
exceto
quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da proposta.
26.12. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará afastamento
da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão
da sua proposta.
26.13. Exigências formais não essenciais, são aquelas cujo descumprimento não acarrete
irregularidade no procedimento, em termos processuais, bem como, não importem em
vantagem a um ou mais licitantes em detrimento das demais.
26.14. O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condições da licitação,
acréscimos ou supressões devidamente justificadas, nos termos do parágrafo primeiro do
artigo 65, Lei nº 8.666/93.
26.15. A Administração poderá, até a assinatura da ata ou recebimento da Nota de Empenho,
inabilitar licitante, por despacho fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento
e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se vier a ter conhecimento de fato ou
circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação que desabone a habilitação
jurídica, as qualificações técnica e econômico financeira e a regularidade fiscal da licitante.
Neste caso, o Pregoeiro (a) convocará as licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, restabelecendo a sessão para negociar diretamente com a proponente melhor
classificada e posterior abertura do seu envelope “Documentos de Habilitação”, sendo
declarada vencedora e a ela será adjudicado o objeto deste Pregão, podendo apresentar o(s)
documento(s) que vencer(em) seu prazo de validade após o julgamento da licitação.
26.16. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
26.17. Se a documentação de habilitação não estiver de acordo com as exigências do edital
ou contrariar qualquer de seus dispositivos e Anexos, o Pregoeiro (a) considerará a
proponente inabilitada, em qualquer fase do processo.
26.18. As certidões que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitas com data
de emissão não superior a 60 (sessenta) dias após a emissão, ressalvado o item 12.6.1do
presente edital.
26.19. É permitido a qualquer licitante o conhecimento dos termos do contrato e do respectivo
processo licitatório e, a qualquer interessado, a obtenção de cópia, mediante o pagamento
dos emolumentos devidos, conforme art. 63 da Lei, 8.666/1993.
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26.20. Os termos dispostos neste edital, as cláusulas e condições contratuais e as constantes
dos demais anexos completam-se entre si, reportando um documento ao outro em caso de
dúvidas ou omissões. Dessa forma, todos os anexos integram o edital, como se nele
transcrito fosse, valendo suas condições e estipulações como normas para o procedimento
e para a execução do objeto contratual.
26.21. É de responsabilidade da licitante o acompanhamento do processo até a data da
realização da sessão pública de abertura dos envelopes “Proposta de Preços” e
“Documentos de Habilitação”.
26.22. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação
do presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito, o Pregoeiro (a), no
Departamento de Licitações, com endereço na Rua Mato Grosso, nº 84, Centro,
Castanheira/MT.
26.23. A Secretaria Municipal de Administração, através de servidor designado por Portaria,
é o responsável pela fiscalização da Contrato resultante dessa licitação.
26.24. Os casos omissos serão submetidos a parecer da Assessoria Jurídica deste Órgão.
26.25. A publicidade de atos pertinentes à licitação e passíveis de divulgação, será efetuada
mediante publicação em Diário de grande circulação, diário eletrônico do TCE, no site
www.bllcompras.org.br, e www.Castanheira.mt.gov.br, e comunicado via e-mail, quando for
o caso.
26.26. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o Contrato de
Fornecimento do objeto vinculado a este Pregão, as empresas licitantes devem se subordinar
ao foro da Justiça Comum, do Foro da Comarca de Juína/MT, com exclusão de qualquer
outro foro, por mais privilegiado que seja.
26.27. Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente Edital de PREGÃO
ELETRÔNICO e seus respectivos ANEXOS, que terá sua cópia publicada no Diário Oficial
de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE-MT, e afixada no Quadro
de Avisos do Poder Executivo do Município de Castanheira-MT, pelo prazo de 08 (oito) dias
úteis, anteriores a data designada para a sessão de abertura dos Envelopes, sendo que o
ato convocatório para participar do certame fica estendido a todos os interessados do ramo
da especialidade, estando o Pregoeiro (a) Designado (a) e a respectiva Equipe de Apoio à
disposição dos mesmos, nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, no horário compreendido
entre as 07:00 às 11:00 e das 13:00 ás 17:00 horas, no Departamento de Licitações da
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Administração Pública Municipal, sito na Rua Mato Grosso, nº 84, Centro, Município de
Castanheira-MT; ou, pelo e-mail: licitacaocastanheira2019@gmail.com.
27. Constitui parte integrante deste Edital:
Anexo I – Termo de Referência;
Anexo II – Modelo de Proposta Comercial;
Anexo III – Minuta da Ata;
Anexo IV – Minuta Contrato;
Anexo V – Dados do Representante legal (modelo)
Anexo VI – Modelo de Declarações obrigatórias.
Anexo VII – Modelo de Termo de Compromisso de e-mail atualizado.
Castanheira-MT, 03 de março de 2021.
MARIANA LEITNER RODRIGUES
PREGOEIRA DESIGNADA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PODER EXECUTIVO – CASTANHEIRA-MT
O presente Edital do Pregão Eletrônico n.º
03/2021 foi, devidamente, analisado e
aprovado pela Procuradoria Geral do
Município.
Castanheira-MT, ___/___/ 2021.
ELTON ANTONIO RAUBER
OAB/MT Nº 19.692/O
ASSESSOR JURÍDICO
PORTARIA Nº 073/2021
CASTANHEIRA - MATO GROSSO

ANEXO I
PREGÃO ELETRÔNICO n.º 03/2021
______________________________________________________________
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TERMO DE REFERÊNCIA
DO OBJETO

1.

1.1.

MOTIVAÇÃO

2.

2.1.

3.

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS – PROINFÂNCIA, TERMO DE
COMPROMISSO PAR Nº 201601054, PAR 2011/2014, CONFORME
ORIENTAÇÕES DO PAR MEC/FNDE E ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS DE
ACORDO COM O MANUAL DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, VOLUME 07 DO
MEC/ FNDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO E CULTURA, PERTECENTES AO MUNICIPIO DE CASTANHEIRA,
ESTADO MATO GROSSO, conforme especificações e quantidades discriminadas
neste Termo de Referência.

Os equipamentos e materiais mobiliários a serem adquiridos constituem itens de
necessidades da Secretaria de Educação, haja vista as orientações do termo de
compromisso par nº 201601054, par 2011/2014, conforme orientações do par
MEC/FNDE e especificações dos produtos de acordo com o manual de orientações
técnicas, volume 07 do MEC/ FNDE. Os itens constantes neste termo de referência
são essenciais para o bom desempenho nas atividades da referida secretaria e
imprescindíveis para a execução dos trabalhos. Ressalte-se que as quantidades
estimadas foram fixadas tendo por base pesquisa realizada no sistema RADAR no
site do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO.

DO PRAZO PARA ENTREGA:
3.1.

A entrega deverá acontecer no prazo de 15 (quinze) dias corridos, após a emissão
da Ordem de Compra, nas quantidades estipuladas e no local indicado na mesma,
sempre acompanhados da Nota Fiscal com especificação e quantidade
rigorosamente idêntica ao discriminados.

3.2.

Os itens serão recebidos de forma provisória e somente após análise técnica serão
recebidos de forma definitiva. Verificados a inexatidão que inviabilizem o
recebimento final do item solicitado aplica-se o disposto no Artigo 69 da Lei
8.666/93.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E MODALIDADE LICITATÓRIA

4.
4.1.

A contratação, objeto deste Termo de Referência, deverá ocorrer por intermédio
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de Pregão, cujo tipo eletrônico. Ademais tem amparo legal, integralmente, nas Leis
Federais nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006 e
demais legislações aplicáveis a este evento e nas condições e exigências
descritas no Edital e nas demais prescrições legais aplicáveis as assunto.
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS E DAS AMOSTRAS/DOS VALORES

5.
5.1.
Item

1

O quantitativo, a descrição dos produtos e seus quantitativos estão descritos no
quadro abaixo:

Cód.
TCE/MT
(00010999)

Descrição

Qtde

BANCO RETANGULAR MONOBLOCO
– B1
(PROINFÂNCIA)
Descrição: Banco retangular monobloco,
com bordas arredondadas, medindo 1.80
x 0.40, com estruturas retangulares em
aço 0x30mm parede 1,2. O tampo
confeccionado em MDF de 15 mm com
re-engrosso de 30 mm, revestido em sua
face superior em laminado melamínico
pós formável de 0,6mm de espessura na
cor Ibiza (referência L 156), acabamento
de
superfície
texturizado
e
encabeçamento de fita de bordo em PVC
branco. Acabamento da face inferior em
laminado melamínico branco brilhante. A
fixação do tampo é por meio de parafusos
auto-atarrachantes de 2 ½” x 3/16” A
estrutura
em
aço
com
pintura
eletrostática de tinta epóxi em pó, na cor
branca fosca, polimerizada em estufa. Kit
Mobiliário 7 Ponteiras de acabamento em
polipropileno na cor branca, fixado à
estrutura
através
de
encaixe.
RECOMENDAÇÕES: Todas as partes
metálicas devem ser unidas entre si por
meio de solda latão, acabamento liso e
isento de escórias, configurando uma
estrutura única, devendo receber
tratamento
anti-ferruginoso
por
fosfatização.
Eliminar
rebarbas,
respingos de solda, esmerilhar juntas e
arredondar cantos agudos. As peças

12

Valor
unitário
R$ 320,50

Valor total

Marca

R$ 3.846,00
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(00017278)
2

plásticas
não
devem
apresentar
rebarbas, falhas de injeção, ou partes
cortantes,
devendo ser
utilizados
materiais puros e pigmentos atóxicos. A
fita de bordo deve ser aplicada
exclusivamente pelo processo de
colagem “Hot Melt”, devendo receber
acabamento fresado após colagem,
configurando
arredondamento
dos
bordos. Todas as unidades devem obter
o Selo Identificador de Controle de
Qualidade do fabricante e a garantia
contra defeitos de fabricação de dois
anos. Deverão ser rejeitados, lotes que
apresentarem desconformidades ou
defeitos de fabricação. Poderá ser
aprovadas variações nas especificações,
para adequação aos padrões de cada
fabricante, desde que configure melhoria
de
qualidade
em
relação
às
especificações originais.
CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO
DE CRIANÇAS –
C1 (PROINFÂNCIA)
DESCRIÇÃO
• Cadeira alta de alimentação infantil
dobrável, com bandeja removível.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
• Altura: 1050 mm +/- 50 mm;
• Largura: 560 mm +/- 50 mm;
• Profundidade: 680 mm +/- 50 mm;
• Proteção lateral: mínimo de 140 mm,
medidos do topo da proteção lateral à
superfície do assento;
• Altura do encosto: mínima de 250 mm,
medidos na posição vertical;
• Ângulo do encosto: mínimo 60º em
relação à horizontal (se menor o
comprimento mínimo do encosto deve ser
de 400 mm);
• Borda frontal do assento: raio mínimo de
5 mm.
CARACTERÍSTICAS
• Suporta até 15 kg;

6

R$ 235,00

R$ 1.410,00
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(00013000)
3

• Cadeira dobrável, com estrutura tubular
de seção circular em aço carbono;
• Assento e encosto acolchoados com
espuma revestida de lona vinílica
laminada com tecido;
• Braços ou dispositivo para proteção
lateral;
• Bandeja em (PP) polipropileno injetado,
na cor branca, removível ou articulada
com bordas arredondadas nas laterais
para retenção de líquidos;
• Apoio para os pés em (PP) polipropileno
injetado, removível ou articulado;
• Sapatas antiderrapantes com partes em
contato com o piso emborrachadas.
• Cinto tipo suspensório com largura
mínima de 25mm, dotado de pontos de
retenção entre as pernas, tiras
subabdominais e tiras de ombro. O
sistema de fixação do cinto à cadeira
deve prover segurança contra quedas e
assegurar a estabilidade da criança.
• Pintura dos elementos metálicos em
tinta em pó híbrida Epóxi /Poliéster,
eletrostática, brilhante, polimerizada em
estufa, espessura mínima de 40
micrometros na cor cinza.
GARANTIA
Mínima de um ano a partir da data da
entrega, contra defeitos de fabricação.
MESA
DE
REUNIÃO
M7
(PROINFÂNCIA)
DESCRIÇÃO
• Mesa de reunião com tampo retangular
ou oval em MDF revestido de laminado
melamínico, montada sobre dois pés.
Figura 3: mesa de reunião
• Sala de reuniões.
DIMENSÕES E TOLERÃNCIAS
• Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/50 mm;
• Altura: 750 mm +/- 5 mm;
• Para acomodação de pessoas em
cadeira de rodas (PCR) e atendimento às
exigências da ABNT NBR 9050 a mesa

1

R$ 681,00

R$ 681,00
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deve possuir altura livre sob o tampo:
mínima de 730 mm;
• Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm;
• Tolerâncias para camada de tinta:
mínimo 40 micrometros /máximo 100
micrometros.
CARACTERÍSTICAS
• Tampo em MDF, com espessura de 25
mm, revestido na face inferior com
laminado melamínico de baixa pressão
(BP), e na face superior com laminado
melamínico de alta pressão, de 0,8 mm
de espessura, cor cinza ou branco,
acabamento texturizado.
• Bordos encabeçados com perfil
extrudado maciço de 180º, na cor cinza
ou branco, com a mesma tonalidade do
laminado do tampo, admitindo-se
pequenas variações decorrentes das
características de cada material (brilho,
textura). O perfil deve ser encaixado e
fixado com adesivo ao tampo, e ser
nivelado com as suas superfícies.
• Estrutura constituída de:
- Estrutura em aço carbono com dois pés,
com trava em MDF entre os mesmos.
- Fixação do tampo à estrutura através de
parafusos de rosca com buchas
metálicas.
• Sapatas reguláveis em nylon ou
polipropileno injetado.
• Terminações de tubos em plástico
injetado, na cor cinza ou preta, fixadas
através de encaixe. Estas não devem
poder ser retiradas sem o uso de
ferramentas.
• Peças injetadas não devem apresentar
rebarbas, falhas de injeção ou partes
cortantes.
• Acabamento das partes metálicas em
pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou
preta.
• Todos os encontros de tubos ou uniões
de partes metálicas devem receber solda
em toda a extensão da união.
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(259687-3)
04

GARANTIA
• Mínima de dois anos a partir da data de
entrega, contra defeitos de fabricação,
oxidação das partes metálicas e desgaste
ou desprendimento de componentes.
CADEIRA FIXA COM BRAÇOS – C7
(PROINFÂNCIA)
Descrição: • Cadeira fixa com braços,
espaldar médio, assento e encosto em
compensado multilaminado anatômico,
espuma de poliuretano injetada em
densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio
dorso lombar, com capa de polipropileno
anti-alérgico em alta resistência a
propagação de rasgos além de baixa
deformação. Solidez à luz classe 5, pilling
padrão 5, peso 280/290g/m, base em
aço, pintura em epóxi pó na cor preta,
encosto fixo, revestimento em tecido fogo
retardante, na cor azul. Braços fixos e
apoia braços em poliuretano. OBS: A
cadeira deve obter a certificação da
ABNT 13.962 e ter garantia de 5 (cinco)
anos. Dimensões: • Altura do assento da
cadeira ao chão: regulável • Assento da
cadeira: 58 cm x 58 cm 5.8. Sofá em
material lavável de dois lugares – (SF1)
Descrição:
• Sofá de dois lugares em material lavável
e
pés
em
alumínio
revestido;
Características: • Revestimento Superior
em laminado de PVC com reforço em
manta (Korino) CV 20; • Acabamento
inferior em Tela de Ráfia;
• ESTRUTURA Madeira de pinus e
eucalipto proveniente de reflorestamento
com imunização contra mofo, cupim e
microorganismos.
Sustentação
do
assento e encosto com cintas Elásticas
de alta resistência. Travamento da
estrutura com grampos fixados com
grampeadores pneumáticos.
• ESPUMAS Espuma de poliuretano.
Assento: Densidade D-23 42 Braça:

10

R$ 128,00

R$ 1.280,00

______________________________________________________________
44
Rua Mato Grosso, nº 84, Bairro Centro, 78345-000, (66) 3581-1166 Castanheira – MT
CNPJ: 24.772.154/0001-60 - e-mail: licitacaocastanheira2019@gmail.com
Site: www.castanheira.mt.gov.br

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

5

(00012998)

Densidade D-20 Encostos: Densidade D20 Dimensões:
• Altura do assento do sofá ao chão: 73cm
• Assento do estofado: 125 cm x 75 cm.
CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO
01 – CJA-01 (PROINFÂNCIA)
DESCRIÇÃO
• Conjunto para crianças com altura
compreendida entre 0,93 e 1,16m,
composto de uma mesa e uma cadeira.
- Mesa individual com tampo em MDP ou
MDF, revestido na face superior de
laminado melamínico de alta pressão e
na face inferior em chapa de
balanceamento, montado sobre estrutura
tubular de aço.
- Cadeira individual empilhável com
assento e encosto em polipropileno
injetado ou em compensado anatômico
moldado, montado sobre estrutura
tubular de aço.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA
MESA
• Largura: 600 mm;
• Profundidade: 450 mm;
• Altura: 460 mm;
• Espessura: 19,4 mm;
• Tolerância: até + 2 mm para largura e
profundidade, +/- 1 mm para espessura e
+/- 6 mm para altura.
CARACTERÍSTICAS DA MESA
• Tampo em MDP ou MDF, com
espessura de 18 mm, revestido na face
superior em laminado melamínico de alta
pressão, 0,8 mm de espessura,
acabamento texturizado, na cor cinza,
cantos arredondados. Revestimento na
face inferior em chapa de balanceamento
(contra-placa fenólica) de 0,6 mm.
Aplicação de porcas garra com rosca
métrica M6 e comprimento 10 mm.
• Topos encabeçados com fita de bordo
termoplástica extrudada, confeccionada
em PVC (cloreto de polivinila); PP
(polipropileno), ou PE (polietileno), com

24

R$ 280,00

R$ 6.720,00
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&quot;primer&quot; na face de colagem,
acabamento de superfície texturizado, na
cor laranja, colada com adesivo
&quot;HotMelting&quot;.
• Estrutura composta de:
- Montantes verticais e travessa
longitudinal confeccionados em tubo de
aço carbono laminado a frio, com costura,
secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em
chapa 16 (1,5 mm).
- Travessa superior confeccionada em
tubo de aço carbono laminado a frio, com
costura, curvado em formato de “C”, com
secção circular, diâmetro de 31,75 mm (1
1/4) em chapa 16 (1,5 mm).
-Pés confeccionados em tubo de aço
carbono laminado a frio, com costura,
secção circular, diâmetro de 38mm (1
1/2”), em chapa 16 (1,5mm).
• Fixação do tampo à estrutura através de
06 porcas garra rosca métrica M6
(diâmetro de 6 mm), 06 parafusos rosca
métrica M6 (diâmetro de 6 mm),
comprimento 47 mm, cabeça panela,
fenda Phillips.
• Fixação das sapatas (frontal e posterior)
aos pés através de rebites de “repuxo”,
diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.
• Ponteiras e sapatas em copolímero
virgem, isento de cargas minerais,
injetadas na cor laranja, fixadas à
estrutura através de encaixe.
• Nas partes metálicas deve ser aplicado
tratamento antiferruginoso.
• Pintura dos elementos metálicos em
tinta em pó híbrida Epóxi /Poliéster,
eletrostática, brilhante, polimerizada em
estufa, espessura mínima de 40
micrometros na cor cinza.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA
CADEIRA
• Largura do assento: 340 mm;
• Profundidade do assento: 260 mm;
• Espessura do assento: 7,2 mm a
9,1mm;
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• Largura do encosto: 350 mm;
• Altura do encosto: 155 mm;
• Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3
mm;
• Altura do assento ao chão: 260 mm;
• Tolerância: até + 2 mm para largura e
profundidade, +/- 1mm para espessura e
+/- 10mm para altura do assento ao chão.
CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA:
• Assento e encosto em polipropileno
copolímero virgem isento de cargas
minerais, injetados na cor laranja.
• Alternativamente o assento e o encosto
poderão ser fabricados em compensado
anatômico moldado a quente, contendo
no mínimo cinco lâminas internas, com
espessura máxima de 1,5mm cada.
• Quando fabricado em compensado, o
assento deve receber revestimento na
face superior de laminado melamínico de
alta Pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura,
acabamento texturizado, na cor laranja.
Revestimento da face inferior em lâmina
de madeira faqueada de 0,7mm, com
acabamento em selador, seguido de
verniz poliuretano, inclusive nos bordos.
• Quando fabricado em compensado, o
encosto deve receber revestimento nas
duas faces de laminado melamínico de
alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura,
acabamento texturizado, na cor laranja.
Bordos com acabamento em selador
seguido de verniz poliuretano.
• Estrutura em tubo de aço carbono
laminado a frio, com costura, diâmetro de
20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).
• Fixação do assento e encosto injetados
à estrutura através de rebites de “repuxo”,
diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.
• Fixação do assento em compensado
moldado à estrutura através de rebites de
“repuxo”,
diâmetro
de
4,8mm,
comprimento 16mm.
• Fixação do encosto em compensado
moldado à estrutura através de rebites de
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(00013007)
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“repuxo”,
diâmetro
de
4,8mm,
comprimento 18mm.
• Ponteiras e sapatas, em polipropileno
copolímero virgem, isento de cargas
minerais, injetadas na cor laranja, fixadas
à estrutura através de encaixe e pino
expansor.
• Nas partes metálicas deve ser aplicado
tratamento anti-ferruginoso.
• Pintura dos elementos metálicos em
tinta em pó híbrida Epóxi /Poliéster,
eletrostática, brilhante, polimerizada em
estufa,
espessura
mínima
40
micrometros, na cor cinza.
GARANTIA
• Mínima de dois anos a partir da data da
entrega, contra defeitos de fabricação.
MESA RETANGULAR MONOBLOCO –
M1 (PROINFÂNCIA)
Descrição: Mesa retangular monobloco,
com bordas arredondadas, medindo 1.80
x 0.80, com estruturas retangulares em
aço 50x30mm parede 1,2. O tampo
confeccionado em MDF de 15mm com reengrosso de 30mm, revestido em sua
face superior em laminado melamínico
pós formável de 0,6mm de espessura na
cor
salmão
(referência
L148),
acabamento de superfície texturizado e
encabeçamento de fita de bordo em PVC
branco. Acabamento da face inferior em
laminado melamínico branco brilhante. A
fixação do tampo será por meio de
parafusos auto-atarrachantes de 2 ½” x
3/16” A estrutura em aço de pintura
eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor
branca fosca, polimerizada em estufa.
Ponteiras
de
acabamento
em
polipropileno na cor branca, fixado à
estrutura através de encaixe.
CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO
03 – CJA-03 (PROINFÂNCIA)
DESCRIÇÃO

6

R$ 681,00

R$ 4.086,00

R$ 340,00

R$ 8.160,00

24
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• Conjunto para crianças com altura
compreendida entre 1,19 e 1,42m,
composto de uma mesa e uma cadeira.
- Mesa individual com tampo em MDP ou
MDF, revestido na face superior de
laminado melamínico de alta pressão e
na face inferior em chapa de
balanceamento, montado sobre estrutura
tubular de aço, contendo porta-livros em
plástico injetado. – Cadeira individual
empilhável com assento e encosto em
polipropileno injetado ou em compensado
anatômico moldado, montado sobre
estrutura tubular de aço.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA
MESA
• Largura: 600 mm;
• Profundidade: 450 mm;
• Altura: 594 mm;
• Espessura: 19,4 mm;
• Tolerância: até + 2 mm para largura e
profundidade, +/- 1 mm para espessura e
+/- 6 mm para altura.
CARACTERÍSTICAS DA MESA
• Tampo em MDP ou MDF, com
espessura de 18 mm, revestido na face
superior em laminado melamínico de alta
pressão, 0,8 mm de espessura,
acabamento texturizado, na cor cinza,
cantos arredondados. Revestimento na
face inferior em chapa de balanceamento
(contra-placa fenólica) de 0,6 mm.
Aplicação de porcas garra com rosca
métrica M6 e comprimento 10 mm.
• Topos encabeçados com fita de bordo
termoplástica extrudada, confeccionada
em PVC (cloreto de polivinila); PP
(polipropileno) ou PE (polietileno), com
&quot;primer&quot; na face de colagem,
acabamento de superfície texturizado, na
cor amarela, colada com adesivo
&quot;HotMelting&quot;
• Estrutura composta de:
- Montantes verticais e travessa
longitudinal confeccionados em tubo de
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aço carbono laminado a frio, com costura,
secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em
chapa 16 (1,5 mm).
- Travessa superior confeccionada em
tubo de aço carbono laminado a frio, com
costura, curvado em formato de “C”, com
secção circular, diâmetro de 31,75mm (1
1/4) em chapa 16 (1,5 mm).
-Pés confeccionados em tubo de aço
carbono laminado a frio, com costura,
secção circular, diâmetro de 38 mm (1
1/2”), em chapa 16 (1,5mm).
• Porta-livros em polipropileno copolímero
isento de cargas minerais, composto
preferencialmente de 50% de matériaprima reciclada ou recuperada, podendo
chegar até 100%, injetado na cor cinza.
• Fixação do tampo à estrutura através de
06 porcas garra rosca métrica M6
(diâmetro de 6 mm) e 06 parafusos rosca
métrica M6 (diâmetro de 6 mm),
comprimento 47 mm cabeça panela,
fenda. Phillips.
• Fixação do porta-livros à travessa
longitudinal através de rebites de
“repuxo”,
diâmetro
de
4,0mm,
comprimento 10mm.
• Fixação das sapatas (frontal e posterior)
aos pés através de rebites de “repuxo”,
diâmetro de 4,8mm, comprimento 12 mm.
• Ponteiras e sapatas em copolímero
virgem, isento de cargas minerais,
injetadas na cor amarela, fixadas à
estrutura através de encaixe.
• Nas partes metálicas deve ser aplicado
tratamento antiferruginoso.
• Pintura dos elementos metálicos em
tinta em pó híbrida Epóxi /Poliéster,
eletrostática, brilhante, polimerizada em
estufa, espessura mínima de 40
micrometros na cor cinza.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA
CADEIRA
• Largura do assento: 400 mm;
• Profundidade do assento: 310 mm;
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• Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm;
• Largura do encosto: 396 mm;
• Altura do encosto: 198 mm;
• Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1
mm;
• Altura do assento ao chão: 350 mm;
• Tolerância: até + 2 mm para largura e
profundidade, +/- 1mm para espessura e
+/- 10mm para altura do assento ao chão.
CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA
• Assento e encosto em polipropileno
copolímero virgem isento de cargas
minerais, injetados na cor amarela.
• Alternativamente o assento e o encosto
poderão ser fabricados em compensado
anatômico moldado a quente, contendo
no mínimo sete lâminas internas, com
espessura máxima de 1,5mm.
• Quando fabricado em compensado, o
assento deve receber revestimento na
face superior de laminado melamínico de
alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura,
acabamento texturizado, na cor amarela.
Revestimento da face inferior em lâmina
de madeira faqueada de 0,7mm, com
acabamento em selador, seguido de
verniz poliuretano, inclusive nos bordos.
• Quando fabricado em compensado, o
encosto deve receber revestimento nas
duas faces de laminado melamínico de
alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura,
acabamento texturizado, na cor amarela.
Bordos com acabamento em selador
seguido de verniz poliuretano.
• Estrutura em tubo de aço carbono
laminado a frio, com costura, diâmetro de
20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).
• Fixação do assento e encosto injetados
à estrutura através de rebites de “repuxo”,
diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.
• Fixação do assento em compensado
moldado à estrutura através de rebites de
“repuxo”,
diâmetro
de
4,8mm,
comprimento 19mm.

______________________________________________________________
51
Rua Mato Grosso, nº 84, Bairro Centro, 78345-000, (66) 3581-1166 Castanheira – MT
CNPJ: 24.772.154/0001-60 - e-mail: licitacaocastanheira2019@gmail.com
Site: www.castanheira.mt.gov.br

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

(00018606)
08

• Fixação do encosto em compensado
moldado à estrutura através de rebites de
“repuxo”,
diâmetro
de
4,8mm,
comprimento 22mm.
• Ponteiras e sapatas, em polipropileno
copolímero virgem, isento de cargas
minerais, injetadas na cor amarela,
fixadas à estrutura através de encaixe e
pino expansor.
• Nas partes metálicas deve ser aplicado
tratamento anti-ferruginoso.
• Pintura dos elementos metálicos em
tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster,
eletrostática, brilhante, polimerizada em
estufa,
espessura
Mínima
40
micrometros, na cor cinza.
GARANTIA
• Mínima de dois anos a partir da data da
entrega, contra defeitos de fabricação.
GIRA-GIRA OU CARROSEL – CR
(PROINFÂNCIA)
DESCRIÇÃO
• Gira-gira (carrossel) três lugares para
crianças a partir de três anos.
• Playground
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
• Diâmetro: 1000 mm;
• Altura mínima: 495 mm;
• Tolerância: ±10% (dez por cento).
CARACTERÍSTICAS
• Selo do INMETRO.
• Peças multicoloridas.
• Não tóxico.
• Peça composta por três partes: base,
assentos e volante.
• Base com textura antiderrapante - as
distâncias entre a base e os assentos e
entre a base e o solo deverão
acompanhar a norma vigente.
• Volante central fixo.
• Eixo metálico central - o eixo e o volante
deverão girar facilmente e de maneira
segura para os usuários.
•
Três
assentos
anatômicos
e
antiderrapantes.

R$ 890,00

R$ 890,00

1
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• Apoio para os pés.
• Produto deverá ser fabricado em
polietileno
pelo
processo
de
rotomoldagem, composto com aditivo
antiestático e aditivo anti-UV que
protejam contra raios solares e
desbotamento provocado pelo tempo (sol
e/ou chuva), garantindo a cor e a
resistência do produto.
• Os produtos deverão ter as laterais
arredondadas em seu acabamento.
• Os materiais utilizados no processo de
fabricação
dos
produtos
deverão
possibilitar a reciclagem após o término
da vida útil.
GARANTIA
• Mínima de um ano a partir da data de
entrega, contra defeitos de fabricação e
pigmentação/coloração de peças.
CONJUNTO PARA PROFESSOR – CJP
– 01 (PROINFÂNCIA)
DESCRIÇÃO
• Conjunto para professor composto de
uma mesa e uma cadeira.
- Mesa com tampo em MDP ou MDF,
revestido na face superior de laminado
melamínico de alta pressão e na face
inferior com chapa de balanceamento,
painel frontal em MDP ou MDF, revestido
nas duas faces em laminado melamínico
de baixa pressão (BP), montado sobre
estrutura tubular de aço.
- Cadeira empilhável, com assento e
encosto em polipropileno injetado ou em
compensado
anatômico
moldado,
montados sobre estrutura tubular de aço.
Figura 16: conjunto professor
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA
MESA
• Largura: 1200 mm;
• Profundidade: 650 mm;
• Altura: 760 mm;
• Espessura: 19,4 mm;

4

R$ 320,00

R$ 1.280,00
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• Tolerância: até + 2 mm para largura e
profundidade, +/- 1 mm para espessura e
+/- 10 mm para altura.
CARACTERÍSTICAS DA MESA
• Tampo em MDP ou MDF, com
espessura de 18mm, revestido na face
superior em laminado melamínico de alta
pressão,
0,8mm
de
espessura,
acabamento texturizado, na cor cinza,
cantos arredondados. Revestimento na
face inferior em chapa de balanceamento
(contra placa fenólica) de 0,6mm.
Aplicação de porcas garra com rosca
métrica M6 e comprimento 10mm.
• Painel frontal em MDP ou MDF, com
espessura de 18mm, revestido nas duas
faces em laminado melamínico de baixa
pressão – BP, acabamento frost, na cor
cinza. Dimensões acabadas de 1117mm
(largura) x 250mm (altura) x 18mm
(espessura) admitindo-se tolerâncias de
+/- 2mm para largura e altura e +/- 0,6mm
para espessura.
• Topos encabeçados com fita de bordo
termoplástica extrudada, confeccionada
em PVC (cloreto de polivinila), PP
(polipropileno), ou PE (polietileno), com
&quot;primer&quot; na face de colagem,
acabamento de superfície texturizado, na
cor cinza, colada com adesivo &quot;Hot
Melting&quot;.
• Estrutura composta de:
- Montantes verticais e travessa
longitudinal confeccionados em tubo de
aço carbono laminado a frio, com costura,
secção semi-oblonga de 25mm x 60mm,
em chapa 16 (1,5 mm).
- Travessa superior confeccionada em
tubo de aço carbono laminado a frio, com
costura, curvado em formato de “C”, com
secção circular, diâmetro 31,75mm (1
1/4”), em chapa 16 (1,5mm).
- Pés confeccionados em tubo de aço
carbono laminado a frio, com costura,
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secção circular, diâmetro de 38mm (1
1/2”), em chapa 16 (1,5mm).
• Fixação do tampo à estrutura através de
06 porcas garra rosca métrica M6
(diâmetro de 6mm); 06 parafusos rosca
métrica M6 (diâmetro de 6mm),
comprimento 47mm, cabeça panela,
fenda Phillips.
• Fixação do painel à estrutura através de
parafusos auto-atarraxantes 3/16” x 5/8”,
zincados.
• Aletas de fixação do painel
confeccionadas em chapa de aço
carbono em chapa 14 (1,9 mm).
• Fixação das sapatas (frontal e posterior)
aos pés através de rebites de “repuxo”,
diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.
• Ponteiras e sapatas em polipropileno
copolímero virgem isento de cargas
minerais, injetadas na cor cinza.
• Nas partes metálicas deve ser aplicado
tratamento antiferruginoso.
• Pintura dos elementos metálicos em
tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster,
eletrostática, brilhante, polimerizada em
estufa, espessura mínima de 40
micrometros na cor cinza.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA
CADEIRA
• Largura do assento: 400 mm;
• Profundidade do assento: 430 mm;
• Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm;
• Largura do encosto: 396 mm;
• Altura do encosto: 198 mm;
• Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1
mm;
• Altura do assento ao chão: 460 mm;
• Tolerância: até + 2 mm para largura e
profundidade, +/- 1mm para espessura e
+/- 10mm para altura do assento ao chão.
CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA
• Assento e encosto em polipropileno
copolímero virgem isento de cargas
minerais, injetados na cor cinza.
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• Alternativamente o assento e o encosto
poderão ser fabricados em compensado
anatômico moldado a quente, contendo
no mínimo sete lâminas internas, com
espessura máxima de 1,5mm cada.
• Quando fabricado em compensado, o
assento deve receber revestimento na
face superior de laminado melamínico de
alta pressão, de 0,6mm a 0,8 mm de
espessura, acabamento texturizado, na
cor cinza. Revestimento da face inferior
em lâmina de madeira faqueada de
0,7mm, com acabamento em selador,
seguido de verniz poliuretano, inclusive
nos bordos.
• Quando fabricado em compensado, o
encosto deve receber revestimento nas
duas faces de laminado melamínico de
alta pressão, de 0,6mm a 0,8mm de
espessura, acabamento texturizado, na
cor cinza. Bordos revestidos com selador
seguido de verniz poliuretano.
• Estrutura em tubo de aço carbono
laminado a frio, com costura, diâmetro de
20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).
• Fixação do assento e encosto injetados
à estrutura através de rebites de “repuxo”,
diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.
• Fixação do assento em compensado
moldado à estrutura através de rebites de
repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento
19mm.
• Fixação do encosto em compensado
moldado à estrutura através de rebites de
repuxo, diâmetro 4,8mm, comprimento
22mm.
• Ponteiras e sapatas em polipropileno
copolímero virgem isento de cargas
minerais, injetadas na cor cinza, fixadas à
estrutura através de encaixe e pino
expansor.
• Nas partes metálicas deve ser aplicado
tratamento antiferruginoso.
• Pintura dos elementos metálicos em
tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster,
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(413444-3)

eletrostática, brilhante, polimerizada em
estufa,
espessura
mínima
40
micrometros, na cor cinza.
GARANTIA
• Mínima de dois anos a partir da data da
entrega, contra defeitos de fabricação.
POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA –
PO (PROINFÂNCIA)
DESCRIÇÃO
• Poltrona individual estofada, revestida
em couro sintético, dotada de apoio de
braços.
Figura 27: poltrona amamentação
• Amamentação.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
• Profundidade útil do assento: mínima
470 mm / máxima 490 mm;
• Largura útil do assento: mínima 530 mm
/ máxima 570 mm;
• Altura (h) da superfície do assento:
mínima 420 mm / máxima 450 mm;
• Extensão vertical (h) útil do encosto:
mínima 440 mm;
• Largura útil do encosto: mínima 530 mm
/ máxima 570 mm;
• Inclinação da superfície do assento (em
relação à horizontal): entre - 2º e -7º;
• Ângulo do encosto (em relação ao plano
do assento): mínimo 90º / máximo 110º;
• Altura do apoio de braços (em relação
ao assento): mínima 160 mm / máxima
200 mm;
• Largura do apoio de braços: mínima 100
mm.
CARACTERÍSTICAS
• Estrutura confeccionada em perfis
tubulares de aço carbono, com secção
retangular, com dimensões mínimas de
20x40mm, e espessura de parede
mínima de 1,5mm. Pintura em tinta em pó
híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática,
brilhante, polimerizada em estufa,
espessura mínima de 40 micrometros na
cor cinza.

4

R$ 692,33

R$ 2.769,32
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• Pés metálicos aparentes, cromados ou
em aço inox, com secção circular com
diâmetro mínimo de 2”, com ponteiras
ajustáveis metálicas e partes em contato
com o piso em plástico injetado.
• Base de sustentação do assento e do
encosto em percintas elásticas.
• Laterais (braços), suporte do assento e
suporte do encosto, de formato
prismático. Cada um destes elementos
deve ser inteiramente revestido em couro
sintético, exceto a parte inferior do
assento que deve ser revestida de tecido
não tecido (TNT) de gramatura mínima de
70g/m². As superfícies revestidas em
couro sintético devem receber camadas
internas de espuma laminada (espessura
mínima de 10 mm), de modo que toda a
superfície do móvel seja almofadada. No
apoio de braços (parte superior das
laterais) a espuma deverá ser de no
mínimo 30 mm de espessura e possuir
densidade mínima D-23.
• Almofada do assento confeccionada em
espuma de densidade D-33, com mínimo
de 100 mm de espessura, revestida com
couro sintético, dotada de uma
subcamada de tecido não tecido (TNT).
Almofada do encosto confeccionada em
espuma de densidade D-26 com mínimo
de 100 mm de espessura, revestida com
couro sintético, dotada de uma
subcamada de tecido não tecido (TNT).
• As almofadas deverão ser fixadas de
forma permanente, mas não devem
apresentar áreas em suas laterais que
possam acumular sujidades.
• Couro sintético para os revestimentos,
texturizado,
atóxico,
laminado
internamente com tecido de poliéster,
com gramatura acima de 500g/m² e
espessura mínima de 0,8mm, de odor
neutro, na cor bege, padrão PANTONE
16-1406 TPX.
GARANTIA
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• Mínima de dois anos a partir da data da
entrega, contra defeitos de fabricação.
CASINHA
DE
BONECA
MULTICOLORIDA EM POLIETILENO –
CS (PROINFÂNCIA)
DESCRIÇÃO
• Casinha de boneca para crianças a
partir de três anos
LOCAL
•
Playground
e
pátio
coberto
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
• Largura: 1310 mm;
• Altura mínima: 1287 mm;
• Comprimento: 1610 mm;
• Tolerância: ±10% (dez por cento).
CARACTERÍSTICAS
• Selo do INMETRO.
• Peças multicoloridas.
• Não tóxico.
•
Casinha
multicolorida
deverá
acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos
itens a seguir: janelas de correr, janela
colonial, porta vai e vem, tábua de passar
com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé,
balcão de cozinha e campainha.
• Balcão externo na janela (apoio para os
braços).
• O produto deverá ser fabricado em
polietileno
pelo
processo
de
rotomoldagem, composto com aditivo
antiestático e aditivo anti-UV que
protejam contra raios solares e
desbotamento provocado pelo tempo (sol
e/ou chuva), garantindo a cor e
resistência do produto.
• Os produtos deverão ter as laterais
arredondadas em seu acabamento.
• Os parafusos utilizados no produto
devem ser fixados para que não se
soltem facilmente, visando à segurança
do usuário.
• Os materiais utilizados no processo de
fabricação
dos
produtos
deverão
possibilitar a reciclagem após o término
da vida útil.

1

R$ 1.833,33 R$ 1.833,33
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GARANTIA
• Mínima de um ano a partir da data de
entrega, contra defeitos de fabricação e
pigmentação/coloração de peças.
TÚNEL LUDICO EM POLIETILENO – TL
(PROINFÂNCIA)
DESCRIÇÃO
• Túnel lúdico para crianças a partir de
três anos.
LOCAL
• Playground e pátio coberto.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
• Largura: 870 mm;
• Altura mínima: 870 mm;
• Comprimento: 2140 mm;
• Tolerância: ±10% (dez por cento).
CARACTERÍSTICAS
• Selo do INMETRO.
• Peças multicoloridas.
• Não tóxico.
• Túnel em estrutura curva.
• Mínimo de três módulos auto
encaixáveis vazados para visualização
interna e com possibilidades de
expansão.
• Duas estruturas curvas que funcionam
como entrada e saída.
Polietileno
pelo
processo
de
rotomoldagem, composto com aditivo
antiestático e aditivo anti-UV que
protejam contra raios solares e
desbotamento provocado pelo tempo (sol
e/ou chuva), garantindo a cor e a
resistência do produto.
• O túnel deverá apresentar diversos
formatos.
• Os produtos deverão ter as laterais
arredondadas em seu acabamento.
• Os parafusos utilizados para encaixe
dos módulos devem ser fixos para que
não se soltem facilmente, visando
segurança dos usuários.
• Os materiais utilizados no processo de
fabricação
dos
produtos
deverão

1

R$ 2.090,00 R$ 2.090,00
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(00012999)

possibilitar a reciclagem após o término
da vida útil.
GARANTIA
• Mínima de um ano a partir da data de
entrega, contra defeitos de fabricação e
pigmentação/coloração de peças.
ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO
(PROINFÂNCIA)
DESCRIÇÃO
• Armário roupeiro de aço com dezesseis
portas com venezianas para ventilação,
compartimentos de tamanhos médios
independentes sem divisórias internas,
fechamento das portas independentes
através de pitão para cadeado.
LOCAL
• Copa dos funcionários.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
• Largura: 1230 mm +/- 30 mm;
• Profundidade: 400 mm +/- 30 mm;
• Altura: 1980 mm +/- 30 mm;
• Tolerâncias para camada de tinta:
mínimo 40 micrometros /máximo 100
micrometros.
CARACTERÍSTICAS
• Corpo, divisórias e portas em chapa 22
(0,75mm);
• Piso dos compartimentos em chapa 20
(0,90mm);
• Pés em chapa 16 (1,50mm);
• Dobradiças em chapa internas não
visíveis na parte exterior do móvel no
mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas
unidades por porta.
•
Porta-etiquetas
estampado
ou
sobreposto,
sendo
este
último
exclusivamente de liga metálica não
ferrosa cromado.
• Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/
poliéster,
eletrostática
brilhante,
polimerizada em estufa, espessura
mínima de 40micrometros na cor cinza.
GARANTIA

4

R$ 738,75

R$ 2.955,00
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• Mínima de três anos a partir da data de
entrega, contra defeitos de fabricação e
oxidação.
CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01
– CJC-01 (PROINFÂNCIA)
DESCRIÇÃO
• Conjunto coletivo para crianças com
altura compreendida entre 0,93 e 1,16m,
composto de uma mesa e quatro
cadeiras.
- Mesa com tampo em MDP ou MDF,
revestido na face superior em laminado
melamínico de alta pressão, e na face
inferior em laminado melamínico de baixa
pressão (BP), montado sobre estrutura
tubular de aço.
- Cadeira empilhável com assento e
encosto em polipropileno injetado ou em
compensado
anatômico
moldado,
montados sobre estrutura tubular de aço.
Figura 13: conjunto coletivo 1
LOCAL
• Creches II e III.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA
MESA
• Largura: 800 mm;
• Profundidade: 800 mm;
• Altura: 460 mm;
• Espessura: 25,8 mm;
• Tolerância: até + 2 mm para largura e
profundidade e +/- 1mm para espessura.
CARACTERÍSTICAS DA MESA
• Tampo em MDP ou MDF, com
espessura de 25mm, revestido na face
superior em laminado melamínico de alta
pressão,
0,8mm
de
espessura,
acabamento texturizado, na cor cinza,
cantos arredondados. Revestimento na
face inferior em laminado melamínico de
baixa pressão - BP, na cor branca.
• Topos encabeçados com fita de bordo
termoplástica extrudada, confeccionada
em PVC (cloreto de polivinila); PP
(polipropileno) ou PE (polietileno), com
&quot;primer&quot; na face de colagem,

24

R$ 280,00

R$ 6.720,00

______________________________________________________________
62
Rua Mato Grosso, nº 84, Bairro Centro, 78345-000, (66) 3581-1166 Castanheira – MT
CNPJ: 24.772.154/0001-60 - e-mail: licitacaocastanheira2019@gmail.com
Site: www.castanheira.mt.gov.br

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

acabamento de superfície texturizado, na
cor laranja, coladas com adesivo
&quot;Hot Melting”.
• Estrutura da mesa composta de:
- Pés confeccionados em tubo de aço
carbono, laminado a frio, com costura,
secção circular diâmetro de 38mm (1
1/2&quot;), em chapa 16 (1,5mm);
- Travessas em tubo de aço carbono,
laminado a frio, com costura, secção
retangular de 20 x 40mm, em chapa 16
(1,5mm).
• Fixação do tampo à estrutura através de
parafusos rosca máquina polegada,
diâmetro de 1/4” x comprimento 2”,
cabeça chata, fenda simples.
• Sapatas em polipropileno copolímero
virgem, isento de cargas minerais,
injetadas na cor laranja, fixadas à
estrutura através de encaixe.
• Nas partes metálicas deve ser aplicado
tratamento anti-ferruginoso.
Pintura dos elementos metálicos em tinta
em pó híbrida Epóxi / Poliéster,
eletrostática, brilhante, polimerizada em
estufa, espessura mínima de 40
micrometros na cor cinza. DIMENSÕES
E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA
• Largura do assento: 340 mm;
• Profundidade do assento: 260 mm;
• Espessura do assento: 7,2 mm a
9,1mm;
• Largura do encosto: 350 mm;
• Altura do encosto: 155 mm;
• Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3
mm;
• Altura do assento ao chão: 260 mm;
• Tolerância: até + 2 mm para largura e
profundidade, +/- 1mm para espessura e
+/- 10mm para altura do assento ao chão.
CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA
• Assento e encosto em polipropileno
copolímero virgem, isento de cargas
minerais, injetados na cor laranja.
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• Alternativamente o assento e o encosto
poderão ser fabricados em compensado
anatômico moldado a quente, contendo
no mínimo cinco lâminas internas, com
espessura máxima de 1,5mm cada.
• Quando fabricado em compensado, o
assento deve receber revestimento na
face superior de laminado melamínico de
alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura,
acabamento texturizado, na cor laranja.
Revestimento da face inferior em lâmina
de madeira faqueada de 0,7mm, com
acabamento em selador, seguido de
verniz poliuretano, inclusive nos bordos.
• Quando fabricado em compensado, o
encosto deve receber revestimento nas
duas faces de laminado melamínico de
alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura,
acabamento texturizado, na cor laranja.
Bordos em selador seguido de verniz
poliuretano.
• Estrutura em tubo de aço carbono
laminado a frio, com costura, diâmetro de
20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).
• Fixação do assento e encosto injetados
à estrutura através de rebites de “repuxo”,
diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.
• Fixação do assento em compensado
moldado à estrutura através de rebites de
“repuxo”,
diâmetro
de
4,8mm,
comprimento 16mm.
• Fixação do encosto em compensado
moldado à estrutura através de rebites de
“repuxo”,
diâmetro
de
4,8mm,
comprimento 18mm.
• Ponteiras e sapatas, em polipropileno
copolímero virgem, isento de cargas
minerais, injetadas na cor laranja, fixadas
à estrutura através de encaixe e pino
expansor.
• Nas partes metálicas deve ser aplicado
tratamento anti-ferruginoso que assegure
resistência à corrosão em câmara de
névoa salina de no mínimo 300 horas.
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(00011004)

16

(413660-8)

• Pintura dos elementos metálicos em
tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster,
eletrostática, brilhante, polimerizada em
estufa,
espessura
mínima
40
micrometros, na cor cinza.
GARANTIA
• Mínima de dois anos a partir da data da
entrega, contra defeitos de fabricação.
ESCORREGADOR COM RAMPA E
UMA ESCADA DE DEGRAUS EM
POLIETILENO – ES (PROINFÂNCIA)
DESCRIÇÃO
• Escorregador para crianças a partir de
três anos.
LOCAL
• Playground
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
• Largura: 590 cm;
• Altura mínima: 1152 mm;
• Comprimento: 2050 mm;
• Tolerância: ±10% (dez por cento).
CARACTERÍSTICAS
• Selo do INMETRO
• Peças multicoloridas
• Não tóxico
• Rampa contínua ou com ondulações
com uma escada de degraus, que deve
obedecer à inclinação estabelecida em
norma vigente.
• Fixação da rampa à escada através de
barras de polietileno laterais ou central.
• Corrimão incorporado à própria escada.
• Topo da escada com duas laterais altas
para dar segurança.
GANGORRA COM MANOLAS DUPLAS
EM
POLIETILENO
–
GA
(PROINFÂNCIA)
DESCRIÇÃO
• Gangorra dupla para crianças de um a
quatro anos. Figura 39: gangorra dupla
LOCAL
• Playground e pátio coberto
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
• Largura: 400 mm;
• Altura: 470 mm;

1

R$ 865,00

R$ 865,00

1

R$ 285,00

R$ 285,00
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• Comprimento: 1110 mm;
• Tolerância: ±10% (dez por cento).
CARACTERÍSTICAS
• Selo do INMETRO.
• Peças multicoloridas.
• Não tóxico.
• Gangorra em monobloco para duas
crianças.
• Manoplas duplas e fixas que ofereçam
segurança para as crianças, evitando
acidentes.
• Base antiderrapante para apoio dos pés.
• Assento anatômico e antiderrapante
com ressaltos nas extremidades para
reduzir a possibilidade de a criança cair
para trás. Produto deverá ser fabricado
em olietileno pelo processo de
rotomoldagem, composto com aditivo
antiestático e aditivo anti-UV que
protejam contra raios solares e
desbotamento provocado pelo tempo (sol
e/ou chuva), garantindo a cor e a
resistência do produto.
• Os produtos deverão ter as laterais
arredondadas em seu acabamento.
• Os materiais utilizados no processo de
fabricação
dos
produtos
deverão
possibilitar a reciclagem após o término
da vida útil.
GARANTIA
• Mínima de um ano a partir da data de
entrega, contra defeitos de fabricação e
pigmentação/coloração de peças.
MIXER
DE
ALIMENTOS
MX
(PROINFÂNCIA)
DESCRIÇÃO
• Mixer de alimentos para preparo de
sucos, vitaminas e massas leves.
LOCAL
• Cozinha.
DIMENSÕES
• Altura máxima: 400 mm;
• Largura máxima: 150 mm;
• Profundidade máxima: 320 mm;
• Volume mínimo do copo: 600ml.

1

R$ 195,00

R$ 195,00
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CARACTERÍSTICAS
• Cabo (alça) ergonômico.
• Lâminas destacáveis em aço inox de
dupla ação, possibilitando cortar na
vertical e na horizontal.
• Recipiente para trituração em aço inox
ou acrílico.
• Corpo do aparelho construído em
polipropileno e borracha.
• Base antirespingos.
• Botão turbo.
• Motor com potência mínima de 350W.
• Dimensionamento e robustez da fiação,
plugue
e
conectores
elétricos
compatíveis com a corrente de operação.
• Voltagem: 110V e 220V, conforme
demanda.
• Cordão de alimentação (rabicho)
certificado pelo INMETRO, com indicação
da voltagem.
GARANTIA
• Mínima de um ano a partir da data da
entrega, de cobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado é
obrigado a dar assistência técnica
gratuita na sua rede credenciada de
assistência, durante o período da
garantia, substituindo as peças com
defeito.
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GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO
FROSTFREE – RF2 (PROINFÂNCIA)
DESCRIÇÃO
• Refrigerador vertical combinado, linha
branca,
sistema
de
refrigeração
“frostfree” (degelo automático) com
capacidade mínima de 410 litros.
LOCAL
• Despensa.
DIMENSÕES
BÁSICAS*
E
CAPACIDADE
*Dimensão condicionada ao projeto de
arquitetura, no que diz respeito ao espaço
disponível para a instalação do
equipamento.
• Largura máxima: 750 mm;
• Capacidade total: mínima de 410 litros.
CARACTERÍSTICAS
• Gabinete tipo & quot;duplex&quot; com
duas portas (freezer e refrigerador).
• Refrigerador vertical combinado, linha
branca.
• Sistema de refrigeração “frostfree”.
• Gabinete externo do tipo monobloco e
portas revestidas em chapa de aço com
acabamento em pintura eletrostática (em
pó), na cor branca.
• Partes internas revestidas com painéis
plásticos moldados com relevos para
suporte
das
prateleiras
internas
deslizantes.
• Conjunto de prateleiras removíveis e
reguláveis, de material resistente.
• Prateleiras da porta e cestos em
material
resistente,
removíveis
e
reguláveis.
• Gaveta em material resistente para
acondicionamento de frutas, verduras ou
legumes.
• Sistema de fechamento hermético.
• Batentes das portas dotados de sistema
antitranspirante.
• Dobradiças metálicas.
• Sapatas niveladoras.

R$ 2.198,00 R$ 2.198,00
1
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• Sistema de controle de temperatura
ajustável.
• Sistema de degelo “frostfree”.
• Gás refrigerante R600a ou R134a.
Dimensionamento da fiação, plugue e
conectores elétricos compatíveis com a
corrente de operação.
• Voltagem: 110V e 220V, conforme
demanda.
• Cordão de alimentação (rabicho)
certificado pelo INMETRO, com indicação
da voltagem.
GARANTIA
• Mínima de um ano a partir da data da
entrega, de cobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado é
obrigado a dar assistência técnica
gratuita na sua rede credenciada de
assistência, durante o período da
garantia, substituindo as peças com
defeito.
(0007305)
19

ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS
– EP (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO
• Espremedor automático de frutas
cítricas, comercial, com copo coletor de 1
litro com tampa, um coador/ peneira e
dois cones de extração (castanha/
carambola) em tamanhos diferentes, para
laranja e limão.
LOCAL
• Cozinha.
DIMENSÕES E CAPACIDADE
• Altura máxima: 330 mm;
• Diâmetro/ largura máxima: 300 mm;
• Capacidade volumétrica mínima: 1 litro.
CARACTERÍSTICAS
• Gabinete (corpo) fabricado em aço inox.
• Copo superior, em aço inox ou alumínio,
desmontável com bica.
• Copo coletor (jarra), tampa e peneira
fabricados em aço inox, alumínio ou
plástico.
• Jogo de cones de extração
(carambola/castanha) em poliestireno.

R$ 214,17

R$ 214,17

1
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20

• Motor de, no mínimo, 1/4 HP.
• Base antiderrapante.
• Dimensionamento da fiação, plugue e
conectores elétricos compatíveis com a
corrente de operação.
• Voltagem: 110V e 220V, conforme
demanda.
• Cordão de alimentação (rabicho)
certificado pelo INMETRO, com indicação
da voltagem.
• Cordão de alimentação com 1,5 m de
comprimento, como mínimo.
GARANTIA
• Mínima de um ano a partir da data da
entrega, de cobertura integral do
equipamento. O fabricante/contratado é
obrigado a dar assistência técnica
gratuita na sua rede credenciada de
assistência, durante o período da
garantia, substituindo as peças com
defeito.
APARELHO DE AR CONDICIONADO
SPLIT
12.000
BTU’S
–
AR3
(PROINFÂNCIA)
Tipo 3 - 12.000 BTUS Região Sul e
Sudeste Demais Regiões Modelo Split
High Wall Split High Wall Tipo de ciclo
Quente/Frio Cor Branco Branco ENCE A
A Filtro de Ar Anti-bactéria Anti- bactéria
Vazão de Ar No mínimo 500 m³/h No
mínimo 500 m³/h. Controle remoto Sim
Sim Termostato Digital Digital Funções
Sleep e Swing Sleep e Swing Voltagem
220 V 220 V.
Todos
os
equipamentos
de
ar
condicionado tipo Split High Wall (tipo 1
ao 3), deverão possuir a tecnologia
INVERTER. Todos os modelos dos
aparelhos de ar condicionado deverão
apresentar ETIQUETA NACIONAL DE
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE
autorizada pelo Inmetro. Todos os
aparelhos de ar condicionado deverão
ser acompanhados do manual de
instruções em português para uso,

2

R$ 1.735,00 R$ 3.470,00
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conservação
e
manutenção
dos
equipamentos.
FREEZER
VERTICAL
–
FZ
(PROINFÂNCIA)
Descrição: • Freezer vertical, linha
branca,
sistema
de
refrigeração
“frostfree”.
• O refrigerador deverá possuir
certificação do
INMETRO apresentando classificação
energética &quot;A ou B, conforme
estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de
fevereiro de 2006.
•
Dimensões
aproximadas:
169x67x59,3cm (AxLxP)
Capacidade:
• Capacidade total (volume interno): 300
litros.
Características construtivas:
• Gabinete externo do tipo monobloco e
porta revestida em chapa de aço com
acabamento em pintura eletrostática (em
pó), na cor branca.
• Sistema de isolamento térmico em
espuma de poliuretano injetado no
gabinete e nas portas.
• Partes internas revestidas com painéis
plásticos moldados com relevos para
suporte das prateleiras e gavetas
deslizantes.
• Gavetas transparentes e removíveis em
acrílico.
• Compartimento de congelamento
rápido.
• Lâmpada interna.
• Formas para gelo.
• Gaxetas magnéticas para vedação
hermética das portas com o gabinete.
• Batentes das portas dotados de sistema
antitranspirante.
• Dobradiças metálicas.
• Pés com rodízios. Kit Equipamentos 50
• Sistema de controle de temperatura por
meio de termostato ajustável digital
externo.

1

R$ 4.600,00 R$ 4.600,00
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• Sistema de refrigeração “frostfree”.
• Gás refrigerante: Obs.1: O gás a ser
utilizado no processo de refrigeração não
poderá ser prejudicial à camada de
ozônio, conforme protocolo de Montreal
de 1987; ao Decreto Federal nº 99.280 de
07/06/90, e à Resolução Conama nº 267
de 2000. Obs. 2: O gás refrigerante deve
ainda preferencialmente possuir baixo
índice GWP (“Global Warming Potential”
– Potencial de Aquecimento Global),
conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e
Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05.
• Plugue e cordão de alimentação com
certificação INMETRO.
• Voltagem: 110V / 220V (conforme
demanda).
• Indicação da voltagem no cordão de
alimentação (rabicho) do aparelho.
• Certificação INMETRO apresentando
classificação energética & quot;A ou B”.
Requisitos de segurança:
• O produto deve atender os requisitos de
segurança estabelecidos na NM 603351: 2006 - Segurança de aparelhos
eletrodomésticos e similares - Parte 1:
Requisitos gerais. Matérias- primas,
tratamentos e acabamentos:
• As matérias primas utilizadas na
fabricação do equipamento devem
atender às normas técnicas específicas
para cada material.
• Gabinete e parte externa da porta em
chapa de aço galvanizada ou fosfatizada
com acabamento em pintura eletrostática
em pó, poliéster, na cor branca.
• Aramados galvanizados ou fosfatizados
com acabamento em pintura eletrostática
em pó, poliéster, na cor branca.
• Elementos de fixação expostos,
parafusos e arruelas deverão possuir
proteção adequada contra corrosão/
oxidação.
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APARELHO DE AR CONDICIONADO
SPLIT
18.000
BTU’S
–
AR2
(PROINFÂNCIA)
Tipo 2 - 18.000 BTUS Região Sul e
Sudeste Demais Regiões Modelo Split
High Wall Split High Wall Tipo de ciclo
Quente/Frio Cor Branco Branco ENCE A
A Filtro de Ar Anti-bactéria Anti- bactéria
Vazão de Ar No mínimo 700 m³/h. No
mínimo 700 m³/h Controle remoto Sim
Sim Termostato Digital Digital Funções
Sleep e Swing Sleep e Swing Voltagem
220 V 220 V 3.2. Especificações Gerais
3.2.1. Todos os equipamentos de ar
condicionado tipo Split High Wall (tipo 1
ao 4), deverão possuir a tecnologia
INVERTER. O equipamento tipo 5 não
possui tecnologia INVERTER. 3.2.2.
Todos os modelos dos aparelhos de ar
condicionado
deverão
apresentar
ETIQUETA
NACIONAL
DE
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE
autorizada
pelo
Inmetro,
em
conformidade
com
as
seguintes
Portarias: a) Portaria/Inmetro nº 007, de
04 de janeiro de 2011 – Etiquetagem
Compulsória de Condicionadores de ar
até 60.000 BTU/h. b) Portaria/Inmetro nº
643, de 30 de novembro de 2012 – Alterar
os itens 1, 5 e os subitens 7.1.1, 7.2.2,
7.5.1, 7.5.1.1, 7.5.3, 7.6.1.4, 9.1.4, 9.2.4 e
9.3.1, dos Requisitos de Avaliação da
Conformidade, aprovados pela Portaria
Inmetro nº 007/2011. 6 3.2.3. Todos os
aparelhos de ar condicionado deverão
ser acompanhados do manual de
instruções em português para uso,
conservação
e
manutenção
dos
equipamentos. 3.2.4. As especificações
técnicas definidas neste Termo de
Referência poderão ser igualadas ou
superadas por soluções divergentes das
especificadas, desde que sejam mantidas
as exigências de padrão, desempenho e
funcionalidades do ambiente. Para tal, o

2

R$ 2.607,50 R$ 5.215,00
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licitante deverá registrar este fato em sua
proposta e encaminhar, oportunamente,
para a CONTRATANTE, documentação
técnica e explicações que permitam
manifestação fundada e conclusiva sobre
a equivalência ou superioridade da
solução divergente. 3.2.5. Considerando
as condições usuais de fornecimento de
energia elétrica no Brasil, no que tange à
tensão de entrada, serão consideradas
atendidas aquelas que se encontrarem
em qualquer valor entre 200 e 220V,
inclusive, as exigências de 220V.
FORNO DE MICROONDAS 30 L – MI
(PROINFÂNCIA) (item constante no
Pregão Eletrônico n° 78 – 2012 - RP)
Descrição:
• Forno de micro-ondas Capacidade:
• Volume útil mínimo de 30 litros,
resultado do produto das dimensões
internas da cavidade do equipamento.
Características construtivas:
• Gabinete monobloco em
aço
galvanizado
revestido
interna
e
externamente com pintura eletrostática
em pó, na cor branca. • Iluminação
interna.
• Painel de controle digital com funções
pré-programadas.
• Timer. • Relógio.
• Porta com visor central, dotada de
puxador e/ou tecla de abertura. 57
• Dispositivos e travas de segurança.
• Sapatas plásticas.
• Prato giratório em vidro.
• Dimensionamento da fiação, plugue e
conectores elétricos compatíveis com a
corrente de operação.
• Plugue e cordão de alimentação com
certificação INMETRO.
• Voltagem: 110V ou 220V (conforme
demanda).
• Indicação da voltagem no cordão de
alimentação (rabicho) do aparelho.

R$ 650,00

R$ 650,00

1
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• Selo de certificação INMETRO.
Matérias-primas,
tratamentos
e
acabamentos:
• As matérias primas utilizadas na
fabricação do equipamento devem
atender às normas técnicas específicas
para cada material.
• Todas as partes metálicas deverão estar
isentas de rebarbas e arestas cortantes.
• Todas as fixações visíveis, parafusos,
arruelas deverão possuir proteção
adequada contra corrosão/oxidação ou
serem fabricados em aço inox.
• As dobradiças e vedações da porta,
bem como partes associadas devem ser
construídas de modo a suportar
desgastes em uso normal.
MAQUINA DE LAVAR LOUÇAS
INDUSTRIAL TIPO MONOCAMARA –
LV (PROINFÂNCIA)
Descrição:
• Lava louça industrial, tipo monocâmara.
Pré-requisitos:
• É de inteira responsabilidade do cliente
toda
instalação
predial,
cujos
procedimentos abaixo devem ser
observados.
Procedimentos
para
instalação:
• A instalação da máquina lava louça
deve ser feita com os necessários
cuidados para evitar problemas e danos
ao equipamento e garantir sua plena
utilização. 58
• Ao receber o equipamento verificar se o
mesmo sofreu danos de transporte. Em
caso de suspeita notificar imediatamente
o revendedor ou a fábrica.
• A instalação da lava louça requer: rede
elétrica (energia); rede hidráulica (água);
rede sanitária (esgoto);
• Observações Gerais: A garantia não
engloba danos resultantes do não
cumprimento das presentes instruções de
instalação. Requisitos para instalação:
Energia elétrica

01

R$
11.949,00

R$
11.949,00
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• Certificar-se que as características
elétricas da rede predial estão de acordo
com as especificações técnicas da
máquina a ser adquirida.
• Ponto de instalação elétrica exclusivo
para a lavadora, com distância máxima
de 10 metros do quadro de distribuição,
que atenda as características da
voltagem escolhida.
• Potência requerida: 6,7 KW
• 220V bifásico: com fiação de terra;
disjuntor bipolar 50ª por fase; fiação
mínima de 10mm2.
• 220V trifásico: com fiação de terra,
disjuntor tripolar 30ª por fase; fiação
mínima de 4mm2.
• 380V trifásico: com fiação de terra e
neutro; disjuntor tripolar 20ª por fase;
fiação mínima de 4 mm2.
• 440V trifásico: com fiação de terra;
disjuntor tripolar 15ª por fase; fiação
mínima de 4mm2. Água
• Água fria; rosca 3/4” BSP, com registro
de gaveta e pressão entre 1 e 3,5 bar.
• Recomenda-se o uso de filtro de
resíduos. Esgoto (dreno)
• Tubulação em nível abaixo da base da
lavadora, de 50mm, de material
resistente para suportar a temperatura da
água para enxague, prevista pela
máquina. 59
Dimensões e tolerância: Da máquina
• Largura: 595mm
• Profundidade: 615mm
• Altura: 840mm Espaço útil de lavagem
• Largura: 495mm
• Profundidade: 495mm
• Altura: 340mm
• Tolerância: +/-20% Características
construtivas:
• Operações: lavagem e enxágue,
realizados através de braços giratórios
superiores e inferiores.
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• Produção mecânica: 576 pratos ou 270
bandejas ou 3.200 talheres ou 1.152
copo/hora.
• Capacidade por gaveta: 33 pratos (Ø
190mm) 18 pratos (Ø 300mm) ou 9
bandejas ou 100 talheres ou 36 copos (Ø
70mm) ou 50 xícaras (Ø 60mm).
• Capacidade mecânica: mínima de 32
ciclos (gavetas por hora).
• Tempo de ciclo: (lavagem + enxágue):
112 segundos.
• Painel de comando: uma tecla
liga/desliga e uma de operação.
• Auto-star: que inicia automaticamente o
ciclo ao se fechar a porta.
• Porta rígida e resistente para apoio das
gavetas na carga e descarga de louças.
• Controles automáticos: de tempo de
ciclo, do nível de água do tanque de
lavagem e das temperaturas das águas
da lavagem e do enxágue.
• Segurança: interruptor que interrompe o
ciclo caso a porta seja aberta.
• Filtro de moto-bomba de lavagem,
dreno, braços de lavagem e enxágue e
tampões desses braços removíveis
manualmente, sem necessidade de
ferramentas.
• Aquecimento de água para lavagem e
enxágue: elétrico.
• Temperatura da água para lavagem: de
55º a 65ºC
• Temperatura da água para enxágue: de
80º a 90ºC 60
• Potência da bomba de lavagem: 1cv.
• Potência da bomba de enxágue: 0,5cv.
• Acessórios
• Aquecedor elétrico de água e enxágue.
• Conjunto pressurizador de enxágue.
• Kit de gavetas, contendo 01 gaveta
(rack´s) de pinos para pratos e bandejas;
½ gaveta (rack) lisa para cumbucas,
molheiras e peças de tamanhos diversos.
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• Kit de instalação contendo mangueiras
de água e esgoto e cabo elétrico com 1
metro de comprimento, no mínimo.
• Acessórios opcionais
• Gavetas (rack´s) para copos em
tamanhos diversos;
• Gavetas (rack´s) para 200 talheres em
pé. • Estrutura de apoio em aço
inoxidável.
• Cobertura H: acréscimo de 6cm na
altura
de lavagem.
• Kit 440 volts.
• Termômetros digitais. Matérias- primas,
tratamentos e acabamentos:
• As matérias primas utilizadas na
fabricação do equipamento devem
atender às normas técnicas específicas
para cada material.
• Todas as soldas utilizadas nos
componentes em aço inox deverão ser de
argônio e possuir superfície lisa e
homogênea, não devendo apresentar
pontos cortantes, superfícies ásperas ou
escórias.
• Estrutura do equipamento fabricado em
aço inoxidável AISI 304. • O equipamento
e seus componentes devem ser isentos
de rebarbas, arestas cortantes ou
elementos perfurantes.
BATEDEIRA PLANETARIA 20 LITROS
– BT2
(PROINFÂNCIA)
(item constante no Pregão Eletrônico n°
78 – 2012 - RP) Descrição:
• Batedeira planetária industrial, com
capacidade para 20 litros, fabricada em
conformidade
com
a
Norma
Regulamentadora do Ministério do
Trabalho e Emprego, NR 12 – Segurança
no
Trabalho
em
Máquinas
e
Equipamentos. Dimensões e tolerância: •
Altura: 764mm • Comprimento: 517mm •
Largura: 374mm • Tolerância: +/- 15%
Características construtivas:

R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
1
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• Estrutura ou suporte para o motor em
aço, com fino acabamento em pintura
epóxi.
• Cuba em aço inox.
• Sistema de engrenagens helicoidais.
• Com três níveis de velocidade.
• Sistema de troca de velocidade
progressiva com polia variadora.
• Com batedor espiral, batedor raquete,
batedor globo e escorregador para
ingredientes.
• Grade de segurança que desliga a
máquina ao ser levantada.
• Protetor de recipiente que proporciona
segurança operacional.
• Temporizador de 15 minutos.
• Proteção e velocidade inicial “antiplash.
• Acessórios inclusos.
• Voltagens (V): 230/60/1.
• Motor: ½ HP. 71
• Dimensionamento e robustez da fiação,
plugue
e
conectores
elétricos
compatíveis com a corrente de operação.
• Cordão de alimentação (rabicho)
certificado pelo INMETRO, com indicação
da
voltagem.
Matérias-primas,
tratamentos e acabamentos:
• As matérias primas utilizadas na
fabricação do produto devem atender às
normas técnicas específicas para cada
material.
• Corpo em chapa de aço SAE 1020 com
pintura em epóxi.
• Cuba em aço inox AISI 304.
• O equipamento e seus componentes
devem ser isentos de rebarbas, arestas
cortantes ou elementos perfurantes.
GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4
PORTAS – RF 1 (PROINFÂNCIA)
Descrição:
• Refrigerador industrial vertical de 4
portas, capacidade útil mínima de 1000
litros, monofásico 110 V ou 220 V
(conforme tensão local), compressor de
1/2 hp, sistema de transmissão térmica

R$ 4.480,00 R$ 4.480,00
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convectiva, através de evaporadores e
condensadores com sistema de ar
forçado (sistema frost-free), dotado de 8
prateleiras ajustáveis. • Dimensões
aproximadas: 180x125x75cm (AxLxP)
Características construtivas:
• Gabinete tipo monobloco revestido
interna e externamente em aço inox, em
chapa 22 (0,80 mm).
• Isolamento do gabinete de poliuretano
injetado, com espessura mínima de 55
mm e densidade mínima de 36 kg/m3.
• Sapatas reguláveis constituídas de base
metálica e ponteira maciça de material
polimérico, fixadas de modo que a base
do
equipamento
situe-se
a
aproximadamente 150 mm do piso.
•
Portas
revestidas
interna
e
externamente em aço inox, em chapa 22
(0,80 mm).
• Isolamento da porta de poliuretano
injetado, com espessura mínima de 45
mm e densidade mínima de 36 kg/m3.
• Vedação hermética em todo o perímetro
das portas, constituída de gaxeta
magnética sanfonada.
• Puxadores, trincos e dobradiças em aço
inox. Trincos com travamento automático.
• Barreira térmica em todo o perímetro
dos batentes das portas para evitar a
condensação, constituída de resistência
elétrica
de
baixa
potência,
intercambiável.
• Sistema de controle de temperatura por
meio de termostato regulável, dotado de
termômetro digital, com posicionamento
frontal de fácil acesso.
• Sistema de refrigeração por transmissão
térmica
convectiva,
dotado
de
compressor hermético de 1/2 hp,
monofásico 110 V ou 220 V (conforme
tensão local), com sistema de ar forçado
e degelo automático (sistema “frostfree”). 52 • Obs.: O compressor deve ser
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instalado
na
parte
superior
do
equipamento.
• O gás a ser utilizado no processo de
refrigeração não poderá ser prejudicial à
camada de ozônio, conforme protocolo
de Montreal de 1987; ao Decreto Federal
nº 99.280 de 07/06/90, e à Resolução
Conama nº 267 de 2000. • O gás
refrigerante
deve
ainda
possuir
preferencialmente, baixo índice GWP
(“Global Warming Potential” – Potencial
de Aquecimento Global), conforme
Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto
Federal nº 5445 de 12/05/05.
• 8 prateleiras em grade de aço inox, perfil
de seção circular com diâmetro de 1/4”.
Distância máxima de 25 mm entre
arames.
• As paredes internas do gabinete devem
ser dotadas de dispositivos em aço inox
que possibilitem o ajuste de altura das
prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm).
• Piso interno do gabinete revestido em
aço inox, em chapa 22 (0,80mm). A base
deve ter formato de bandeja com rebaixo
para o direcionamento de qualquer
líquido derramado no interior do gabinete
para o dreno, com vistas ao seu
escoamento.
• Painel superior em aço inox, em chapa
22 (0,75mm), para proteção do sistema
de
refrigeração
e
elétrico
do
equipamento.
• Dimensionamento da fiação, plugue e
conectores elétricos compatíveis com a
corrente de operação.
• Plugue e cordão de alimentação com
certificação INMETRO.
• Conexões de fiação com bornes
dotados de parafusos para compressão
dos fios.
• Todo o sistema elétrico deve ser fixado
ao gabinete por meio de braçadeiras.
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• Indicação da voltagem no cordão de
alimentação (rabicho) do aparelho.
Comprimento mínimo do cordão: 2,0m.
• O equipamento deve ser projetado para
a temperatura de trabalho de até + 8ºC
quando submetido a ambientes de até +
43ºC.
• Devem ser utilizados componentes
(sistema de refrigeração) que do ponto de
vista de potência consumida permitam a
otimização no consumo de energia
durante a sua vida útil. 53 Matériasprimas, tratamentos e acabamentos:
• As matérias primas utilizadas na
fabricação do equipamento devem
atender às normas técnicas específicas
para cada material.
• Todas as soldas utilizadas nos
componentes em aço inox deverão ser de
argônio e possuir superfície lisa e
homogênea, não devendo apresentar
pontos cortantes, superfícies ásperas ou
escórias.
• Revestimento interno e externo do
gabinete, do piso e das portas em aço
inox AISI 304, acabamento brilhante.
• Prateleiras em arame de aço inox AISI
304.
• Parafusos e porcas de aço inox.
• Painel superior para proteção do
sistema de refrigeração e elétrico do
equipamento em aço inox AISI 304.
• Ponteiras das sapatas em poliamida 6.0.
• O equipamento e seus componentes
devem ser isentos de rebarbas, arestas
cortantes ou elementos perfurantes.
• No produto acabado, o filme plástico de
proteção das chapas de aço inox deve
poder ser facilmente removido pelo
usuário, sendo imprescindível que na
montagem do aparelho o filme seja
previamente removido: de todas as suas
partes internas; das dobras das portas.
(00011056)

R$ 2.550,00 R$ 2.550,00

27
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BATEDEIRA PLANETARIA 5 LITROS
BT 1
(PROINFÂNCIA)
(item constante no Pregão Eletrônico n°
78 – 2012 - RP) Descrição:
• Batedeira planetária de aplicação semiindustrial, com capacidade para 5 litros,
fabricada em conformidade com a Norma
Regulamentadora do Ministério do
Trabalho e Emprego, NR 12 – Segurança
no
Trabalho
em
Máquinas
e
Equipamentos.
69
Dimensões
e
tolerância: • Largura: 240mm; •
Profundidade: 350mm; • Altura: 420mm; •
Tolerância: +/- 15% características
construtivas: • Estrutura ou suporte para
o motor em aço, com fino acabamento em
pintura epóxi. • Cuba em aço inox. •
Cabeçote basculante com trave para
facilitar a remoção da cuba para
higienização. • Sistema de engrenagens
helicoidais. • Com quatro níveis de
velocidade. • Movimento planetário. •
Sistema de troca de velocidade
progressiva com polia variadora. • Com
batedor para massas leves, massas
pesadas e batedor globo. • Chave
liga/desliga e chave seletora de
velocidade. • Manipula trava/destrava. •
Com os seguintes acessórios inclusos: 1
tacho em aço inox, com capacidade para
5 litros; 1 batedor para massas leves; 1
batedor plano para massas pesadas; 1
batedor globo para claras, etc. •
Frequência:
50/60hz.
•
Potência:
500wats. • Voltagem: 110 ou 220V
(monofásica).
Matérias-primas,
tratamentos e acabamentos: • As
matérias primas utilizadas na fabricação
do produto devem atender às normas
técnicas específicas para cada material. •
Corpo em chapa de aço SAE 1020 com
pintura em epóxi. • Cuba em aço inox AISI
304. 70 • O equipamento e seus
componentes devem ser isentos de
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(00014328)
28

rebarbas, arestas cortantes ou elementos
perfurantes.
BALANÇA PLATAFORMA 150 KG –
BL2 (PROINFÂNCIA)
(item constante no Pregão Eletrônico n°
78 – 2012 - RP) Descrição:
• Balança digital de plataforma, com
coluna e piso móvel, fabricada e aferida
de acordo com o “Regulamento Técnico
Metrológico para Instrumentos de
Pesagem não Automáticos” - Portaria
INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de
1994.
Dimensões
e
tolerância:
Plataforma:
• Largura:
43cm.
•
Comprimento: 61cm. • Tolerância: +/10%. Capacidade: • Capacidade de
pesagem: 150 kg. Características
construtivas e funcionais: • Com
plataforma e piso móvel. • Coluna tubular
longa. • Divisão de 50g. 68 • Indicador:
bateria de longa duração. • Alto
desligamento
para
proporcionar
economia da bateria. • Botão liga/desliga.
• Com visor cristal líquido e dígitos
grandes. • Memória de tara e zero; sobra
e falta. • Teclas com funções. • Tensão
elétrica: 110 e 220V. • Com carregador +
bateria e demais acessórios. • Rodízios
de movimentação. • Plugue e cordão de
alimentação com certificação INMETRO.
• Dimensionamento da fiação, plugue e
conectores elétricos compatíveis com a
corrente da peração. Matérias primas,
tratamentos e acabamentos: • As
matérias primas utilizadas na fabricação
do equipamento devem atender às
normas técnicas específicas para cada
material. • Todas as soldas utilizadas nos
componentes em aço inox deverão ser de
argônio e possuir superfície lisa e
homogênea, não devendo apresentar
pontos cortantes, superfícies ásperas ou
escórias. • Plataforma fabricada em aço
carbono SAE 1020. • Rodízios de
movimentação em polipropileno injetado.

R$ 1.040,83 R$ 1.040,83
1
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• Teclado em policarbonato. • O
equipamento e seus componentes devem
ser isentos de rebarbas, arestas
cortantes ou elementos perfurantes.
Valor Global: Oitenta e oito mil quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e
cinco centavos.

6.

7.

8.

R$ 88.432,65

FUNDAMENTO LEGAL
6.1.

Lei nº. 8.666/93, atualizada;

6.2.

Lei nº 10.520 de 17/07/2002, que instituiu modalidade de licitação denominada
pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências;

6.3.

Lei Complementar 123/2006 e suas alterações, que institui o Estatuto Nacional de
Microempresa e Empresa de Pequeno porte.

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7.1.

A vigência do objeto desta Ata será de 12 meses contados da data da assinatura
do Ata.

7.2.

Poderá ser celebrado contrato derivado da Ata o qual poderá ser prorrogado por
até 60 meses, nos termos da Lei no 8.666/93 e alterações posteriores.

7.3.

A prorrogação de que trata o item anterior, somente poderá ser feita através de
Termo Aditivo.

OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO
8.1.

A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no edital, seus anexos
e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

8.2.

Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, limitados a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato;

8.3.

Assinar o termo de contrato, no prazo consignado na notificação;
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8.4.

Assumir as despesas que incidiram ou venham a incidir sobre o contrato com
exceção da publicação de seu extrato e dos Termos Aditivos pertinentes no Diário
Oficial do Estado, cuja publicação será providenciada pela Contratante;

8.5.

Atender sempre que possível às exigências da Contratante inerentes ao objeto
contratado;

8.6.

Atender com presteza às reclamações sobre a qualidade dos materiais fornecidos;

8.7.

Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação;

8.8.

Comunicar à Contratante toda e qualquer irregularidade ocorrida ou observada
durante a entrega do material;

8.9.

Cumprir as cláusulas contratuais e sempre que solicitado pelo responsável, deverá
dirimir quaisquer esclarecimentos julgados necessários pela Contratante;

8.10. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações,
prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota
fiscal, na qual constarão, dentre outras, as indicações referentes a: marca,
fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade.
8.11. O material deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em
português e da relação da rede de assistência técnica autorizada, quando for o
caso.
8.12. Emitir nota fiscal/fatura no valor pactuado juntamente com as comprovações de
regularidade junto à Seguridade Social (INSS), Caixa Econômica Federal (FGTS),
Justiça do Trabalho, Receita Federal, Fazenda Estadual e Prefeitura Municipal,
apresentando-a à Contratante para ateste e pagamento;
8.13. Exercer as suas atribuições em perfeita consonância com as disposições
normativas da Contratante, sob a pena de se constituir em inadimplência contratual
8.14. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;
8.15. Manter atualizados os dados da empresa e de seus representantes, tais como:
endereços, telefones, fax, e-mail dentre outros;
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8.16. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação, apresentando sempre que exigidos, os comprovantes de regularidade
fiscal, jurídica, técnica e econômica;
8.17. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato;
8.18. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela Contratante, atendendo às
reclamações formuladas, bem como permitir ampla e restrita fiscalização inerente
ao objeto contratado;
8.19. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da
Contratante, mantendo os seus empregados devidamente identificados, devendo
ainda, substituí-los imediatamente caso sejam considerados inconvenientes à boa
ordem e às normas disciplinares da administração da Contratante;
8.20. Responder civil e penalmente por quaisquer danos ocasionados à Contratante e
seu patrimônio e/ou a terceiros, dolosa ou culposamente, em razão de ação ou de
omissão da Contratada ou de quem em seu nome agir;
8.21. 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);
8.22. Responsabilizar-se integralmente por quaisquer danos materiais e/ou pessoais
causados a terceiros, a seus empregados ou a Contratante, por acidentes ou
qualquer outro fator. Respondendo por todos os prejuízos daí decorrentes, não
podendo à Contratante, em hipótese alguma, ser atribuída qualquer
responsabilidade, mesmo que solidária;
8.23. Submeter seus empregados, durante o tempo de permanência nas dependências
da Contratante, aos regulamentos de segurança e disciplina por ela instituídos,
mantendo seus empregados devidamente uniformizados e identificados por
crachá;
8.24. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referência, o material com avarias ou defeitos.
9. ESTRATEGIA DE FORNECIMENTO
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9.1.

9.2.

9.3.

O fornecimento dos serviços deverá ser realizado de forma parcelada, para um
período de 12 meses, contados a partir da data de publicação do extrato do
contrato.
A Ordem de Compra, será emitida, preferencialmente, por meio eletrônico e deverá
constar nela as informações afetas aos serviços adquiridos, detalhando o item e a
quantidade demandada.
Não há garantia de quantitativo mínimo para pedido, podendo variar de uma
unidade até o total de itens registrado, de acordo com o cronograma de trabalho e
eventuais emergências atendidas pela Secretaria Municipal de Saúde.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
10.1. Efetuar os pagamentos correspondentes às faturas emitidas dentro do prazo legal;
10.2. Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução do objeto desta
licitação;
10.3. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela
CONTRATADA;
10.4. Permitir acesso aos funcionários da CONTRATADA, desde que devidamente
identificados, aos locais onde será entregue o objeto deste Termo de Referência,
nos horários de expediente normal ou em outros horários constantes em acordos
firmados entre as partes.
11.
FISCALIZAÇÃO
11.1. A fiscalização e acompanhamento da execução do Contrato serão realizados por
Fiscal do contrato, a ser designado pelo órgão solicitante, observando-se as
disposições contidas no artigo 67 e parágrafos da Lei 8.666/93.
12.

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO LICITADO
12.1. O prazo de fornecimento/entrega será 15 (quinze) dias corridos a contar da
entrega da requisição documento similar;
12.2. O local de entrega dos objetos deste Termo de Referência, será na sede da
Prefeitura Municipal de Castanheira, localizada na Rua Mato Grosso, n.º 84,
Centro, Castanheira-MT - CEP.: 78.345-000.

13. DA DOTAÇÃO
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13.1. A despesa efetuada pelo objeto do presente Termo será paga conforme as
seguintes dotações orçamentárias:

Fonte: 623 12.365.0015.4490.52 – 2027 – manutenção da educação
infantil.
“Art. 7º A licitação para registro de preços será realizada na modalidade de concorrência, do
tipo menor preço, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, ou na modalidade de pregão, nos
termos da Lei nº 10.520, de 2002, e será precedida de ampla pesquisa de mercado.
§ 1º (....)
§ 2o Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária,
que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil. “

14. DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO
14.1. Após o prazo de conferência e aprovação do recebimento definitivo do objeto deste
Edital e comprovada a manutenção das exigências da habilitação, as notas
fiscais de fatura serão encaminhadas à contabilidade/tesouraria para o efetivo
pagamento, que ocorrerá entre o 20.º (vigésimo) e 30.º (trigésimo) dia do mês
subsequente em que os materiais, produtos e/ou equipamentos foram
efetivamente fornecidos pela CONTRATADA e aceitos pelo CONTRATANTE.
14.2. No corpo da Nota Fiscal o contratado deverá indicar os dados bancários para o
recebimento do valor.
14.3. A cada pagamento será verificada a situação de validade dos documentos exigidos
na habilitação.
14.4. Em existindo documento com o prazo de validade vencido ou irregular, a
contratada será notificada pelo fiscal de contrato para proceder à regularização.
14.5. A contratada, depois de notificada, terá o prazo de 10 (dez) dias para proceder à
regularização. Findo o prazo, em não se manifestando ou não regularizando, o
fiscal de contrato certificará o fato e submeterá o assunto ao Administrador de
Licitações, para fins de tomar as providências cabíveis.
15. DECLARAÇÃO DO SOLICITANTE
15.1. Declaramos que este Termo de Referência está de acordo com a Lei nº 8.666/93,
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Lei nº 10.520/2002, DECRETO Nº 9.412, DE 09 DE OUTUBRO DE 2021 e
legislação em vigor.

ROSENIR MONTEIRO MELO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PODER PUBLICO
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ANEXO II
PREGÃO ELETRÔNICO n.º 03/2021
MODELO SUGERIDO DE PROPOSTA DE PREÇOS
Proposta que faz a empresa __________________________________, inscrita no CNPJ/CGC
(MF)
nº
______________________________
e
inscrição
estadual
nº
_________________________________, estabelecida no endereço (rua, n°, Bairro, cidade,
Estado, CEP), para atendimento do objeto destinado à município de Castanheira/MT, em
conformidade com o Edital de PREGÃO ELETRÔNICO nº 03/2021.
Para tanto, oferecemos a esse órgão o preço para os itens a seguir indicados, observadas as
especificações de que trata seus ANEXO I:
ITEM

CÓD.
TCE

DESCRIÇÃO

QTDE.

MARCA

VALOR
UNITÁRIO/R$

VALOR
TOTAL/R$

VALOR TOTAL POR EXTENSO:
A validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura
da proposta, observado o disposto no caput e parágrafo único do art. 110 da Lei nº 8.666/93.
Entregaremos os produtos conforme as exigências dos Anexos I e a minuta do Contrato, bem
como as demais condições.
Informamos, por oportuno, que estão inclusos nos preços todas as despesas e custos diretos e
indiretos relacionadas à execução do Contrato, inclusive aquelas decorrentes de impostos,
seguros e encargos sociais.
Os dados da nossa empresa são:
a) Fone/Fax: __________________________E-mail: ______________________
b) Banco ___________ Agência nº:__________Conta nº:____________________
De acordo com a legislação em vigor, eu, ___________________________, CPF/MF nº
_________________________, declaro estar ciente da responsabilidade que assumo pelas
informações constantes desta proposta de preços.
_________________________,
____
de
______________
de
2021.
_______________________________________________

Assinatura e carimbo
(representante legal)
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ANEXO III
Pregão Eletrônico n.º 03/2021

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º ____/2021.
que fazem o Município de Castanheira-MT e ________________________:

PREÂMBULO:
MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA, ESTADO DE MATO GROSSO, Pessoa Jurídica
de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 24.772.154/0001-60, com Sede
Administrativa na Rua Mato Grosso, n.º 84, Centro, no Município de Castanheira-MT, neste
ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, JAKSON DE OLIVEIRA
RIOS JUNIOR, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade nº 1066044-4 SSP/MT
e inscrito no CPF/MF sob o nº 837.971.571-34, residente nesta cidade de Castanheira – MT,
, doravante denominado simplesmente de ÓRGÃO GERENCIADOR, considerando o
julgamento da licitação na modalidade de Pregão eletrônico n.º 03/2021, publicado no Diário
Oficial de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE-MT, na data de
___/____/2021, RESOLVE registrar os preços dos serviços, materiais, produtos e/ou
equipamentos da empresa, ___________________________, Pessoa Jurídica de
Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º ___________, com sede na ____________,
n.º ____, Bairro __________, no Município de _____-__, neste ato representada por seu
Representante Legal, _______________, brasileiro/a, _________, ___________, portador/a
da Cédula de Identidade n.º ________, SSP/____, e inscrito/a no CPF/MF sob o n.º
______________, residente e domiciliado/a no Município de _______-___, doravante
denominado simplesmente de FORNECEDOR REGISTRADO, indicados e
caracterizados na presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com a classificação
e nas quantidades cotadas e condições previstas no Edital, sujeitando-se as partes às
normas constantes na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, nas
disposições Editalícias do Pregão Eletrônico n.º 03/2021, e em conformidade com as
disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para - FUTURA E EVENTUAL

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS – PROINFÂNCIA, TERMO
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DE COMPROMISSO PAR Nº 201601054, PAR 2011/2014, CONFORME
ORIENTAÇÕES DO PAR MEC/FNDE E ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS
DE ACORDO COM O MANUAL DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, VOLUME 07
DO MEC/ FNDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO E CULTURA, Município de Castanheira, Estado de Mato Grosso,
especificados nos itens do ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, do Pregão Eletrônico n.º
03/2021, assim como a Proposta vencedora, vencedora, independentemente de transcrição,
conforme preços, especificações e quantitativos constantes da Cláusula Segunda, da
presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEGUNDA
DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, são as que seguem:

CLÁUSULA TERCEIRA
DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da data de
publicação do seu extrato no Diário Oficial de Contas do Tribunal de Contas do Estado de
Mato Grosso – TCE-MT, não podendo ser prorrogada.

CLÁUSULA QUARTA
DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO
4.1. São obrigações do FORNECEDOR REGISTRADO:
4.1.1. Manter, durante a vigência da presente Ata de Registro de Preços, as condições de
habilitação exigidas no Edital do Pregão Eletrônico n.º 03/2021;
4.1.2. Comunicar ao ÓRGÃO GERENCIADOR ou ao Fiscal do Contrato, qualquer problema
ocorrido na execução do objeto da Ata de registro de preços;
4.1.3. Atender aos chamados do ÓRGÃO GERENCIADOR e/ou do Fiscal do Contrato,
visando efetuar reparos em eventuais atrasos, paralisações ou defeitos cometidos na
execução de obras e no fornecimento de serviços, materiais, produtos e equipamentos,
objeto da presente Ata de Registro de Preços, e dos contratos administrativos dela
decorrentes;
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4.1.4. Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da presente Ata de Registro
de Preços sem a expressa concordância do ÓRGÃO GERENCIADOR.
4.1.5. Não subcontratar o objeto da presente licitação, sem o consentimento prévio do
ÓRGÃO GERENCIADOR, o qual, caso haja, será dado por escrito.
4.1.6. Responder, solidariamente, pelos atos praticados pela subcontratada, relacionados
com o objeto do Edital do Pregão Eletrônico n.º 03/2021 e da presente Ata de Registro de
Preços, desde que autorizada a subcontratação;
4.1.7. Promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos a que se julgar
exposta em vista das responsabilidades que lhe cabem na execução do objeto do Edital do
Pregão Eletrônico n.º 03/2021 e da presente Ata de Registro de Preços;
4.1.8. Retirar as requisições referentes ao objeto dos Contratos Administrativos decorrentes
da presente Ata de Registro de Preços, junto ao Poder Executivo Municipal, precisamente,
no Departamento de Licitações, sito na Rua Mato Grosso, nº 84, Centro, no Município de
Castanheira-MT;
4.1.9. Aceitar os acréscimos ou supressões do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos
limites fixados no art. 65, § 1.º, da Lei Federal n.º 8.666/93;
4.1.10. Proceder à entrega do objeto desta Ata de Registro de Preços e dos Contratos
Administrativos decorrentes, com os deveres e garantias constantes no ANEXO I - TERMO
DE REFERÊNCIA, do Edital do Pregão Eletrônico n.º 03/2021;
4.1.11. Credenciar junto ao Poder Executivo Municipal, precisamente, no Departamento de
Licitações, funcionário ou preposto, que atenderá às solicitações dos fornecimento de
serviços, materiais, produtos e/ou equipamentos, objeto do Edital do Pregão Eletrônico n.º
03/2021 e da presente Ata de Registro de Preços, disponibilizando ao Departamento
telefones, fax, e-mail e outros meios de contato plenamente disponíveis e diuturnamente em
funcionamento;
4.1.12. Fornecer os serviços, materiais, produtos e/ou equipamentos solicitados, em estrita
conformidade com disposições e especificações do Edital do Pregão Eletrônico n.º 03/2021;
4.1.13. Celebrar tantos Contratos Administrativos for necessário e solicitado pelo ÓRGÃO
GERENCIADOR durante o prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços,
observado o quantitativo, assim como os acréscimos ou supressões previstos no art. 65, §
1.º, da Lei Federal n.º 8.666/93; e,
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4.1.14. Cumprir todas as demais obrigações e exigências previstas no Edital do Pregão
Eletrônico n.º 03/2021 e seus respectivos ANEXOS.

CLÁUSULA QUINTA
DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
5.1. São obrigações do ÓRGÃO GERENCIADOR:
5.1.1. Gerenciar a presente Ata de Registro de Preços:
5.1.2. Prestar, por meio de seu representante as informações necessárias, bem como atestar
as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas, depois do fornecimento dos serviços,
materiais, produtos e equipamentos for atestado pelo Fiscal do Contrato;
5.1.3. Emitir pareceres sobre atos relativos à execução da Ata de Registro de Preços, em
especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização das entregas, à exigência de condições
estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico n.º 03/2021 e à proposta de aplicação de
sanções, conforme relatório e fiscalização realizada pelo Fiscal do Contrato;
5.1.4. Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento
convocatório e seus anexos, conforme fiscalização realizada pelo Fiscal do Contrato;
5.1.5. Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a
Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado, ouvido
sempre, neste caso, o Fiscal do Contrato;
5.1.6. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços
registrados e a aplicação de sanções por descumprimento do pactuado na Ata de Registro
de Preços, juntamente, com as informações prestadas pelo Fiscal do Contrato; e,
5.1.7. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo FORNECEDOR
REGISTRADO, por intermédio do Fiscal do Contrato.
5.2. A fiscalização exercida pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, por intermédio do Fiscal de
Contrato, não excluirá ou reduzirá a responsabilidade do FORNECEDOR REGISTRADO
pela completa e perfeita execução da Ata de Registro de Preços.
5.3. Caberá ao ÓRGÃO GERENCIADOR à análise técnica e a Procuradoria Geral do
Município a análise jurídica quanto à possibilidade de atender a substituição do serviço,
material, produto e/ou equipamento registrado.
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CLÁUSULA SEXTA
DA REVISÃO E CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO
6.1. O Departamento de Compras, Materiais e Licitações do Poder Executivo do Município
de Castanheira, Estado de Mato Grosso, poderá realizar pesquisa de mercado
periodicamente, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados na presente Ata.
6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo ao
órgão gerenciador promover as negociações junto ao FORNECEDOR REGISTRADO,
observadas as disposições contidas na alínea "d", do inciso II, do caput, do art. 65, da Lei
Federal n.º 8.666/1993.
6.3. Quando o preço registrado tornar- se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará o FORNECEDOR REGISTRADO
para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado, observado o
seguinte:
6.3.1. O FORNECEDOR REGISTRADO que não aceitar reduzir seus preços aos valores
praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade.
6.3.2. A ordem de classificação dos FORNECEDORES REGISTRADOS que aceitarem
reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
6.4. Quando o preço de mercado tornar- se superior aos preços registrados e o
FORNECEDOR REGISTRADO não puder cumprir o compromisso, o ÓRGÃO
GERENCIADOR poderá:
6.4.1. Liberar o FORNECEDOR REGISTRADO do compromisso assumido, caso a
comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento do serviço, material, produto e/ou
equipamento, e sem aplicação da penalidade se confirmada à veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados;
6.4.2. Convocar os demais FORNECEDORES REGISTRADOS para assegurar igual
oportunidade de negociação.
6.5. Não havendo êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR deverá proceder à
revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.
6.6. O registro do FORNECEDOR REGISTRADO será cancelado quando:
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6.6.1. Descumprir as condições da presente Ata de Registro de Preços;
6.6.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
administração, sem justificativa aceitável;
6.6.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado;
6.6.4. Sofrer a sanção prevista nos incisos III ou IV, do caput, do art. 87, da Lei Federal n.º
8.666/1993, ou no art. 7.º, da Lei Federal n.º 10.520/2002.
6.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.6.1., 6.6.2. e 6.6.4. da
presente Ata, será formalizado por despacho do Prefeito Municipal, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
6.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente
de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados e justificados, nos autos de procedimento administrativo:
6.8.1. Por razão de interesse público; ou,
6.8.2. A pedido do FORNECEDOR REGISTRADO.

CLÁUSULA SÉTIMA
DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
7.1. Integram a presente Ata de Registro de Preços, como se nela estivessem transcritas, as
cláusulas e condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico n.º 03/2021, realizada
pelo Poder Executivo do Município de Castanheira, Estado de Mato Grosso.

CLÁUSULA OITAVA
DAS OMISSÕES E DÚVIDAS DAS CLÁUSULAS E DISPOSIÇÕES
8.1. Nos casos de omissões e dúvidas, prevalecem às disposições Editalícias do Pregão
Eletrônico n.º 03/2021 sobre as da presente Ata de Registro de Preços, salvo se de forma
diversa for, expressamente, disposto no Edital, e as legais sobre ambas, em especial, as
constantes da Lei Federal n.º 8.666/1993 e da Lei Federal n.º 10.520/2002, e suas alterações
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posteriores, sendo que as normas e cláusulas do Edital de Licitação e da presente da Ata de
Registro de Preços, coexistem, completando-se e conformando-se, uma a outra, como
norma a ser seguida por ambas as partes e serão sempre interpretadas em favor do interesse
público do ÓRGÃO GERENCIADOR.

CLÁUSULA NONA
DA PUBLICAÇÃO RESUMIDA DA ATA DE REGISTRO
9.1. A publicação do extrato resumido da presente Ata de Registro de Preços no Diário Oficial
de Contas, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE-MT será providenciada
até o 5.º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, sendo condição indispensável
para sua eficácia, a teor do art. 61, Parágrafo Único, da Lei Federal n.º 8.666/93, correndo
as despesas às custas do ÓRGÃO GERENCIADOR.

CLÁUSULA DÉCIMA
DO FORO
10.1. As partes estabelecem o Foro da Comarca de Juína, Estado de Mato Grosso, para
dirimir quaisquer questões emergentes ou remanescentes da presente Ata de Registro de
Preços, que não for possível ser solucionado extrajudicial ou amigavelmente, renunciando a
qualquer outro por mais privilegiado que seja, até mesmo se houver mudanças de domicílio
de qualquer das partes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. As condições gerais do fornecimento dos serviços, materiais, produtos e/ou
equipamentos, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações do
Poder Executivo Municipal e do FORNECEDOR REGISTRADO, sanções, rescisão e demais
condições do ajuste, encontram-se definidos no Edital do Pregão Eletrônico n.º 03/2021, em
especial, no seu ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, e na Minuta do Contrato
Administrativo.
11.2. Os quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços poderão ser objeto de
acréscimos ou de supressões, nos limites fixados no art. 65, § 1.º, da Lei Federal n.º
8.666/93.
11.3. As partes DECLARAM que esta Ata de Registro de Preços corresponde à manifestação
final, completa e exclusiva do concerto entre elas celebrado, sendo que, por estarem de
pleno e comum acordo, foi mandado elaborar e digitar o presente Instrumento em 03 (três)
vias, de igual teor e forma, para todos os fins de direito, juntamente com 02 (duas)
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testemunhas instrumentárias, revestindo o presente Contrato Administrativo com eficácia
título executivo extrajudicial nos termos da lei civil e de processo civil, bem como da
legislação vigente.
Castanheira-MT, ____ de ________ de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA – MT
CNPJ/MF Nº 24.772.154/0001-60
JAKSON DE OLIVEIRA RIOS JUNIOR
PREFEITO
CONTRATANTE

REPRESENTANTE LEGAL
CNPJ/MF nº ..................................................
EMPRESA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1. _________________________
NOME:
CPF:

2. __________________________
NOME:
CPF:
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ANEXO IV
Pregão Eletrônico n.º 03/2021

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO DE
__________________ N.º ____/2021
que fazem o Município de Castanheira-MT e ________________________:

PREÂMBULO:
MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA, ESTADO DE MATO GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito
Público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 24.772.154/0001-60, com Sede Administrativa na
Rua Mato Grosso, nº 84, Centro, na cidade de Castanheira - MT, no Município de
Castanheira-MT, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,
JAKSON DE OLIVEIRA RIOS JUNIOR, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade
nº 1066044-4 SSP/MT e inscrito no CPF/MF sob o nº 837.971.571-34, residente nesta cidade
de Castanheira – MT, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE, e ,
__________________, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
___________, com sede na ____________, n.º ____, Bairro __________, no Município de
_____-__, neste ato representada por seu Representante Legal, _______________,
brasileiro/a, _________, ___________, portador/a da Cédula de Identidade n.º ________,
SSP/____, e inscrito/a no CPF/MF sob o n.º ______________, residente e domiciliado/a no
Município de _______-___, doravante denominado simplesmente de CONTRATADA,
celebram o presente Contrato Administrativo de Fornecimento de ________________, com
base no Pregão Eletrônico nº 03/2021 e na Ata de Registro de Preços n.º ___/2021, segundo
disposições da legislação vigente, em especial, do art. 37, § 1.º, da Constituição da República
Federativa do Brasil, da Lei Federal n.º 8.666/93, com as modificações introduzidas pela Lei
Federal n.º 8.883/94 e Lei Federal n.º 9.648/98, da Lei Federal n.º 10.406/02, que instituiu o
Código Civil, da Lei Federal n.º 8.078/90, que instituiu o Código de Defesa do Consumidor,
do Decreto Municipal n.º 088, de 07 de agosto de 2017 (Regulamenta o Procedimento a ser
adotado e a aplicação dos Institutos de Equilíbrio Econômico-Financeiro dos Contratos
Administrativos e instrumentos congêneres celebrados com o Poder Executivo do Município
de Castanheira-MT), demais leis, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO, DA QUANTIDADE E DO VALOR
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1.1. Constitui
objeto
do
presente
Contrato
Administrativo
________________________________________, MUNICIPIO DE CASTANHEIRA –
ESTADO DE MATO GROSSO, especificados nos itens do ANEXO I - TERMO DE
REFERÊNCIA, com preços registrados na Ata de Registro de Preços n.º ___/2021,
conforme a especificação dos itens, quantidades e preços que seguem na tabela
abaixo:
ITEM CÓDIGO

CÓDIGO
TCE

QTDE.

DESCRIÇÃO

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$

1.2. Os materiais, produtos e/ou equipamentos constantes da tabela acima deverão, a critério
do CONTRATANTE, ser entregues de forma parcelada, ou ainda, programada de acordo
com a necessidade do Poder Executivo Municipal, mediante solicitação/requisição do
CONTRATANTE, observado a quantidade estabelecida.
1.3. As quantidades dos itens, objeto deste Contrato poderão sofrer acréscimos ou
supressões de até 25% (vinte e cinco por cento), a teor do art. 65, § 1.º, da Lei Federal n.º
8.666/93, mediante Termo de Aditamento ao presente Contrato Administrativo.

CLÁUSULA SEGUNDA
DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
2.1. O fornecimento do objeto do presente Contrato Administrativo deverá ser efetuado por
solicitação/requisição, mediante a expedição pelo CONTRATANTE de Ordem de Compras.
2.2. A entrega deverá acontecer em conformidade com os prazos estipulados no Anexo
I do Edital do Pregão Eletrônico Nº 03/2021, conforme solicitação das secretarias, e após
a emissão da Ordem de Compra, nas quantidades estipuladas e no local indicado na mesma,
sempre acompanhados da Nota Fiscal com especificação e quantidade rigorosamente
idêntica ao discriminado.
2.3. A Ordem de Compras poderá ser enviada via endereço eletrônico e-mail da
CONTRATADA, que deverá ser imediatamente confirmado o seu recebimento, conforme
obrigação assumida no certame do Pregão Eletrônico nº 03/2021.
2.4. Decorrido o prazo previsto no subitem 2.2., desta Cláusula, sem que a CONTRATADA
efetue a entrega dos materiais, produtos e/ou equipamentos, começará a correr o prazo de
mora.
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2.5. As solicitações/requisições para efeitos da aquisição dos materiais, produtos e/ou
equipamentos, poderão ser realizadas de forma parcelada, de acordo com as necessidades
do CONTRATANTE, sempre mediante apresentação da Ordem Compras.
2.6. Quando o CONTRATANTE não aceitar os serviços, por não atender as especificações
do ajustado, será encaminhado notificação para o endereço eletrônico e-mail da
CONTRATADA, ficando sujeita as sanções administrativas previstas no Edital do Certame e
no presente Contrato Administrativo.
2.7. Os serviços deverão ser prestados conforme especificações e disposições contidas na
Proposta apresentada no Processo de Licitação, assim como no Edital do Pregão Eletrônico
nº 03/2021, e serão avaliados no ato de cada entrega.
2.8. O recebimento e a aceitação do objeto deste Contrato Administrativo, estão
condicionados as especificações constantes do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, do
Edital do Pregão Eletrônico nº 03/2021, obsevado no que couber, as disposições da Lei
Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA TERCEIRA
DO PREÇO E VIGENCIA
3.1. Pelo fornecimento total do objeto do presente Contrato Administrativo o CONTRATANTE
pagará para a CONTRATADA a importância de R$ ___________ (_________________).
3.2 O prazo estipulado para este contrato é de ___/___/2021 A ___/__/2021, podendo ser
prorrogado, a critério da CONTRATANTE, conforme Artigo 57 da Lei 8.666/93, limitado a
sessenta meses, ou em conformidade com a garantia mínima do equipamento adquirido.
Parágrafo único - A CONTRATADA deverá notificar a CONTRATANTE, com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias, sobre o interesse ou não na prorrogação deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA
DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1. O pagamento será realizado entre o 20.º (vigésimo) e 30.º (trigésimo) dia do mês
subsequente em que os materiais, produtos e/ou equipamentos foram efetivamente
fornecidos pela CONTRATADA e aceitos pelo CONTRATANTE, mediante a apresentação
das Notas Fiscais/Faturas, emitidas por aquela.
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4.2. Os pagamentos serão creditados em favor da CONTRATADA, por meio de depósito
Bancário/Transferência em conta corrente indicada na proposta, contendo o nome do banco,
agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.
4.3. Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erros ou incorreções, o
prazo estipulado no subitem 4.1., desta Cláusula, passará a ser contado a partir da data da
sua reapresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente, retificada e corrigida.
4.4. Para a efetivação do pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar juntamente com
as Nota Fiscal/Fatura, comprovantes de sua regularidade fiscal, com o Instituto Nacional de
Seguridade Social – INSS e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, bem
como Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT.
4.5. As Notas Fiscais/Faturas expedidas pela CONTRATADA deverão conter o mesmo
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF, o qual constou
nos documentos de habilitação do Certame Licitatório, assim como no presente Contrato
Administrativo, sob pena de ficar impedida a realização do ato de pagamento.

CLÁUSULA QUINTA
DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
5.1. No caso de ocorrer atraso no pagamento, considerado o prazo previsto no 4.1., da
Cláusula Quarta, do presente Contrato, o valor da Nota Fiscal/Fatura ou parcela deverá ser
atualizada monetariamente pelo CONTRATANTE, tendo como base a Taxa Referencial - TR,
pro rata tempore, calculada da data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento,
mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM

= [(1 + TR/100) N30 - 1] x VP

Onde:
TR
EM
VP
N

=
=
=
=

Percentual atribuído à Taxa Referencial - TR
Encargos moratórios
Valor da parcela a ser paga
Número de dias entre a data do vencimento e a data do efetivo pagamento

CLÁUSULA SEXTA
DO REAJUSTE E DA REVISÃO DO CONTRATO
6.1. DISPOSIÇÕES GERAIS:
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6.1.1. A forma, a instrução e processamento do reajuste e da revisão do Contrato (reequilíbrio
econômico e financeiro/realinhamento de preços), obedecerão às disposições do Decreto
Municipal n.º 088, de 07 de agosto de 2017, sob pena de não conhecimento do
Requerimento.
6.1.2. Caso verificado pelo CONTRATANTE a procedência dos Requerimentos que trata o
subitem anterior, do presente Contrato, a concessão do direto da CONTRATADA retroagirá
a data do protocolo do requerimento.
6.1.3. O protocolo de Requerimento de Correção e Atualização monetária, de Reajuste de
Preços e de Revisão Contratual (realinhamento de preços ou reequilíbrio econômicofinanceiro), não é causa ou fundamento que autoriza ou justifique a interrupção ou o
descumprimento das obrigações neste Contrato contraídas, em especial, do fornecimento de
produtos, materiais, serviços e paralisação de obras e serviços de engenharia, respondendo
a CONTRATADA como infratora, nos termos da legislação vigente e do presente Edital.
6.1.4. No caso de interrupção ou do descumprimento das obrigações neste Contrato
Administrativo, as multas previstas em lei serão aplicadas, isolada ou cumulativamente, sem
prejuízo da rescisão contratual por ato unilateral da Administração ou judicialmente, bem
como de outras sanções e penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, assim como
do ajuizamento de ações judiciais de ressarcimento e/ou cobrança, caso constatados danos
e prejuízos ao erário público municipal, direta ou indiretamente, advinda de eventuais de
condenações judiciais por dano moral, dano material e lucros cessantes, com base em
situação que ocasionaram prejuízo ou comprometeram a segurança de pessoas, obras,
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares.
6.2. DA REVISÃO DO CONTRATO (REALINHAMENTO DE PREÇOS OU REEQUILÍBRIO
ECONÔMICO-FINANCEIRO).
6.2.1. A revisão do presente Contrato (realinhamento ou reequilíbrio econômico-financeiro),
pode ser concedida a qualquer tempo, mas está condicionada a hipótese de sobrevirem fatos
imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou
impeditivos da execução do Contrato, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato
do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.
6.2.2. A revisão do Contrato deverá ser requerida pela CONTRATADA, mediante
requerimento escrito e devidamente instruído com a prova da hipótese citada no subitem
6.2.1., deste Contrato, sob pena não conhecimento do pedido, e será promovida por Termo
de Aditamento ao Contrato, após Despacho fundamentado do Prefeito Municipal.

CLÁUSULA SÉTIMA
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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7.1. As despesas para o pagamento deste Contrato Administrativo correrão por conta dos
recursos da Dotação Orçamentária, do Orçamento Vigente do Município, a seguir
especificada:

Fonte: 623 12.365.0015.4490.52 – 2027 – manutenção da educação
infantil.
CLÁUSULA OITAVA
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1. São obrigações da CONTRATADA, além das previstas na Ata de Registro de Preços e
no Edital do Pregão Eletrônico nº 03/2021:
8.1.1. Efetuar o fornecimento dos materiais, produtos e/ou equipamentos de acordo com as
especificações e condições estipuladas no presente Contrato Administrativo;
8.1.2. Reparar, corrigir, remover, às suas expensas, no todo ou em parte, os materiais,
produtos e/ou equipamentos, em que se verifiquem quaisquer desconformidade com as
especificações ou danos, bem como, providenciar a substituição dos mesmos, no prazo
máximo de 03 (dois) dias, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.
8.1.3. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes dos
materiais, produtos e/ou equipamentos a ser fornecidos;
8.1.4. Assumir totalmente os custos de entrega materiais, produtos e/ou equipamentos no
local especificado neste Contrato.
8.1.5. Obedecer rigorosamente às especificações descritas no Termo de Referência, do
Edital do Pregão Eletrônico nº 03/2021;
8.1.6. Manter durante toda a execução do presente Contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
certame do Pregão Eletrônico nº 03/2021;
8.1.7. Manter o e-mail eletrônico atualizado e em funcionamento diuturno junto ao
Departamento de Compras Materiais e Licitações, do CONTRATANTE;
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8.1.8. Aceitar a prorrogação do presente Contrato Administrativo ou firmar novo contrato, a
critério do CONTRATANTE, com os preços registrados na Ata de Registro de Preço n.º
____/2021, durante o prazo de vigência da mencionada Ata;
8.1.9. Outras previstas na Lei Federal n.º 10.520/2002, na Lei Federal n.º 8.666/1993, no
Edital Pregão Eletrônico nº 03/2021, na Ata de Registro de Preços n.º ___/2021 e no presente
Contrato Administrativo.

CLÁUSULA NONA
DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
9.1. São obrigações do CONTRATANTE, além das previstas na Ata de Registro de Preços
e no Edital do Pregão Eletrônico nº 03/2021:
9.1.1. Assegurar-se do bom fornecimento dos materiais, produtos e/ou equipamentos,
verificando sempre o bom atendimento e a qualidade dos mesmos.
9.1.2. Assegurar-se de que os preços apresentados são os preços contratados e ofertados
pela CONTRATADA.
9.1.3. Fiscalizar, através do Fiscal do Contrato, o cumprimento das obrigações contratuais
pela CONTRATADA.
9.1.4. Prestar esclarecimentos necessários, atinentes ao objeto desta contratação, que
venham a ser solicitados pela CONTRATADA.
9.1.5. Designar formalmente o Fiscal de Contrato.
9.1.6. Cumprir e fazer cumprir todos os prazos e condições estabelecidos neste Contrato
Administrativo.
9.1.7. Proceder ao pagamento à CONTRATADA após atesto do Fiscal do Contrato na Nota
Fiscal/Fatura, nas condições estabelecidas no presente Contrato.
9.1.8. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais,
resguardada a defesa prévia.
9.1.9. Outras previstas na Lei Federal n.º 10.520/2002, na Lei Federal n.º 8.666/1993, no
Edital Pregão Eletrônico nº 03/2021, na Ata de Registro de Preços n.º ___/2021 e no presente
Contrato Administrativo.

CLÁUSULA DÉCIMA
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DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.6. Em caso de atraso, paralisação e inexecução no fornecimento dos serviços, materiais,
produtos e equipamentos; erro de execução, execução imperfeita, mora de execução,
inadimplemento contratual ou prestação de informações inverídicas, estará a CONTRATADA
sujeita as às seguintes sanções, garantido em todos os casos, o devido processo legal, o
contraditório e a prévia defesa:
10.6.1. Advertência por escrito, sempre que verificadas pequenas falhas sanáveis, que não
ocasionam prejuízos ou comprometam a segurança de pessoas, obras, serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, ou ainda, quando acatada
imediatamente a Notificação de regularização da execução, do Fiscal do Contrato, exceto
nos casos de reincidência;
10.6.2. Multa moratória de 1% (um por cento) sobre o valor total do presente Contrato, por
dia de atraso no fornecimento dos serviços, materiais, produtos e equipamentos, durante os
30 (trinta) primeiros dias e de 2% (dois por cento) para cada dia subsequente;
10.6.3. Multa compensatória/indenizatória de 10% (dez por cento) pelo não fornecimento dos
serviços, materiais, produtos e equipamentos, calculada sobre o valor remanescente do
presente Contrato, quando se tratar de inexecução parcial;
10.6.4. Multa compensatória/indenizatória de 20% (vinte por cento) pelo não fornecimento
dos serviços, materiais, produtos e equipamentos, calculada sobre o valor total do presente
Contrato, quando se tratar de inexecução total;
10.6.5. Multa contratual de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do presente Contrato, por
infração de qualquer outra cláusula do Edital, da Ata de Registro Preços ou do Contrato
Administrativo, dobrável na reincidência, em especial, quando:
10.6.5.1. O fornecimento dos serviços, materiais, produtos e equipamentos, não seguir o
previsto no Cronograma ou nos termos do presente Certame;
10.6.5.2. Não executar o fornecimento dos serviços, materiais, produtos e equipamentos, de
acordo com as normas, manuais, decretos, instruções normativas e especificações da ABNT
e da Administração Pública Municipal;
10.6.5.3. Prestar ao CONTRATANTE informações inexatas com respeito ao andamento do
fornecimento dos serviços, materiais, produtos e equipamentos; e,
10.6.5.4. Dificultar os trabalhos de fiscalização do fornecimento dos serviços, materiais,
produtos e equipamentos, pelo Fiscal do Contrato designado pelo CONTRATANTE.
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10.6.6. Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com o
Município de Castanheira/MT, pelo prazo de até 01 (um) ano, no caso de inexecução parcial
do presente Contrato e, pelo prazo de 02 (dois) anos, no caso de inexecução total do
presente Contrato e quando a Contratada ou o profissional, em razão de contratos
administrativos:
10.6.6.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
10.6.6.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e,
10.6.6.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com o CONTRATANTE em
virtude de atos ilícitos praticados.
10.6.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
será imposta enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes
e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem inciso 10.6.6., do presente
Contrato Administrativo.
10.7. As multas previstas neste Contrato Administrativo poderão ser aplicadas juntamente,
exceto as dispostas nos subitens 10.6.3. e 10.6.4, as quais não são cumuláveis.
10.8. As multas, aplicadas após regular processo administrativo, será descontada da
garantia do respectivo contratado, quando houver.
10.9. Se as multas forem de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, a qual será descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou ainda, quando for o caso,
cobradas judicialmente.
23.10. Se não houver garantia prestada ou o valor das multas forem superior ao valor da
mesma, ou ainda, se não houver pagamento a ser efetuado à CONTRATADA, o total do
valor ou o seu remanescente serão lançados em nome da mesma e, caso não pago
voluntariamente, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação, será inscrito em divida
ativa do Município.
10.11. As sanções de advertência, suspensão temporária e declaração de inidoneidade
poderão ser aplicadas juntamente com as de multa, facultada a defesa prévia do interessado,
no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

___________________________________________________________________
108
Rua Mato Grosso, nº 84, Bairro Centro, 78345-000, (66) 3581-1166 Castanheira – MT
CNPJ: 24.772.154/0001-60 - e-mail: licitacaocastanheira2019@gmail.com
Site: www.castanheira.mt.gov.br

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
____________________________________________________________________________________________________________________________________

10.12. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública é de competência exclusiva do Secretário Municipal de Finanças e Administração,
em grau único, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10
(dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de
sua aplicação, nos termos do art. 109, inciso III, da Lei Federal n.º 8.666/93.
10.13. As sanções administrativas só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito
ou força maior, devidamente, justificados e comprovados, em processo administrativo
próprio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DA RESCISÃO DO CONTRATO
11.1. A Rescisão do presente Contrato Administrativo poderá ser:
11.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, quando verificado:
11.1.1.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
11.1.1.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e
prazos;
11.1.1.3. A lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;
11.1.1.4. O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;
11.1.1.5. A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicação à Administração;
11.1.1.6. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação,
não admitidas neste Edital e no contrato;
11.1.1.7. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
11.1.1.8. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1.º,
do art. 67, da Lei Federal n.º 8.666/93;
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11.1.1.9. A decretação de falência, recuperação judicial ou a instauração de insolvência civil;
11.1.1.10. A dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;
11.1.1.11. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execução do presente Contrato;
11.1.1.12. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
11.1.1.13. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do presente Contrato.
11.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação,
desde que haja conveniência para o CONTRATANTE;
11.1.3. Judicial, nos termos da legislação;
11.1.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada do Prefeito Municipal.
11.2. Se não verificada a culpa da CONTRATADA, será a mesma ressarcido dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a devolução de garantia,
pagamentos devidos pela execução do presente Contrato até a data da rescisão e pelo custo
da desmobilização, quando a rescisão ocorrer com base:
11.2.1. Em razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pelo Prefeito Municipal e exaradas no processo administrativo a que se
refere o contrato;
11.2.2. Supressão, por parte do CONTRATANTE, de obras, serviços ou compras,
acarretando modificação do valor inicial do presente Contrato além do limite permitido no §
1.º, do art. 65, da Lei Federal n.º 8.666/93;
11.2.3. Suspensão de sua execução, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação
da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo
prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado
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ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
11.2.4. Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE
decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou
executados, a contar do vencimento, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

11.2.6. Na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do presente Contrato.
11.3. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do presente Contrato, o cronograma
de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo.
11.4. A rescisão determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE acarreta as
seguintes consequências, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/93:
11.4.1. Assunção imediata do objeto do presente Contrato, no estado e local em que se
encontrar, por ato próprio do CONTRATANTE;
11.4.2. Ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal
empregados na execução do presente Contrato, necessários à sua continuidade, na forma
do inciso V, do art. 58, da Lei Federal n.º 8.666/93;
11.4.3. Execução da garantia contratual, para ressarcimento do CONTRATANTE, e dos
valores das multas e indenizações a ela devidos;
11.4.4. Retenção dos créditos decorrentes do presente Contrato até o limite dos prejuízos
causados à Administração.
11.6 É permitido à Administração, no caso de concordata do contratado, manter o contrato,
podendo assumir o controle de determinadas atividades de serviços essenciais.
11.7. Na hipótese de rescisão amigável, o ato deverá ser precedido de autorização expressa
do Secretário Municipal de Finanças e Administração, devidamente, ratificada pelo Prefeito
Municipal.
11.8. A rescisão com base no atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento
permite à assunção imediata do objeto do presente Contrato, no estado e local em que se
encontrar, a critério e por ato próprio da Administração Municipal.
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11.9. Constitui também motivo de rescisão do presente Contrato o fato da CONTRATADA
manter em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos de idade, em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII,
do art. 7.º, da CF/88, com redação dada pela Lei Federal n.º 9.854/99.
11.10. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
11.11. Após o 10.º (décimo) dia de inadimplência, o CONTRATANTE terá direito de recusar
a execução da contratação, de acordo com sua conveniência e oportunidade, comunicando
à CONTRATADA a perda de interesse no recebimento da nota fiscal/fatura para pagamento
do objeto deste Contrato Administrativo, sem prejuízo da aplicação das penalidades
previstas neste Instrumento Convocatório.
11.12. A inadimplência da CONTRATADA, independentemente do transcurso do prazo
estipulado no subitem 11.11., deste Contrato Administrativo, em quaisquer dos casos,
observado o interesse do CONTRATANTE e a conclusão dos procedimentos administrativos
pertinentes, poderá implicar a imediata rescisão unilateral do Contrato, com a aplicação das
penalidades cabíveis, independentemente, da instauração de processo administrativo para
fins da rescisão.
11.13. Ocorrida à rescisão pelo motivo disposto no subitem 11.12., deste Contrato
Administrativo, o CONTRATANTE poderá contratar o remanescente do fornecimento,
mediante dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, inciso XI, da Lei Federal nº 8.666/93,
desde que atendida a ordem de classificação do presente Certame e aceitas as mesmas
condições oferecidas pela Licitante Vencedora, inclusive quanto ao preço, devidamente
corrigido, a contar da data da apresentação das propostas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
12.1. Integram o presente Contrato Administrativo, como se nele estivessem transcritas, as
cláusulas e condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 03/2021 que o
originou, referido no preâmbulo deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DAS OMISSÕES E DÚVIDAS CONTRATUAIS
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13.1. Nos casos de omissões e dúvidas oriundas do presente Contrato Administrativo,
prevalecem às disposições editalícias sobre as contratuais - salvo se de forma diversa for,
expressamente, disposto no Edital do Processo de Licitação - e as legais sobre aquelas, em
especial, as constantes da Lei Federal n.º 8.666/1993 e da Lei Federal n.º 10.520/2002, e
suas alterações posteriores, e demais legislações em vigor, sendo que as normas e cláusulas
do Edital, do presente Contrato e da legislação em vigor coexistem, completando-se e
conformando-se, uma a outra, como norma a ser seguida por ambas as partes e serão
sempre interpretadas em favor do interesse público do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
DA PUBLICAÇÃO RESUMIDA DO CONTRATO
14.1. A publicação do extrato do presente Contrato Administrativo no Diário Oficial de Contas,
do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE-MT será providenciada até o 5.º
(quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, que é condição indispensável para
sua eficácia, a teor do art. 61, Parágrafo Único, da Lei Federal n.º 8.666/93, correndo as
despesas às custas do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
DO FORO
15.1. As partes estabelecem o Foro da Comarca de Juína, Estado de Mato Grosso, para
dirimir quaisquer questões emergentes ou remanescentes do presente Contrato
Administrativo, que não for possível ser solucionado extrajudicial ou amigavelmente,
renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja, até mesmo se houver mudanças
de domicílio de qualquer das partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
16.1. O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos perante
terceiros pela CONTRATADA, ou seus prepostos, ainda que vinculados à execução do
presente Contrato;
16.2. A inadimplência da CONTRATADA, com relação a quaisquer custos, despesas,
tributos, exigências ou encargos previstos neste Contrato Administrativo, não transfere ao
CONTRATANTE a responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do
Contrato Administrativo.
16.3. Não caracterizam novação eventuais variações do valor contratual resultantes de
revisão de preços, de compensações financeiras decorrentes das condições de pagamento
nele previstas ou, ainda, de alterações de valor em razão da aplicação de penalidades.
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16.4. As partes se obrigam a manter, durante toda a execução do presente Contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas no processo
licitatório.
16.5. A Administração Municipal, ora CONTRATANTE, poderá revogar o presente Contrato
Administrativo com base no interesse público, devendo anulá-lo de ofício ou mediante
provocação de terceiros, caso constatado vício de inconstitucionalidade e/ou ilegalidade.
16.6. As partes DECLARAM que este Contrato Administrativo corresponde à manifestação
final, completa e exclusiva do concerto entre elas celebrado, sendo que, por estarem de
pleno e comum acordo, foi mandado elaborar e digitar o presente Instrumento Contratual,
assinando-o em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para todos os fins de direito, juntamente
com 02 (duas) testemunhas instrumentárias, revestindo o presente Contrato Administrativo
com eficácia título executivo extrajudicial nos termos da Lei Civil e Processo Civil, bem como
da legislação civil vigente.
Castanheira-MT, ___ de _________ de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA – MT
CNPJ/MF Nº 24.772.154/0001-60
JAKSON DE OLIVEIRA RIOS JUNIOR
PREFEITO
CONTRATANTE

REPRESENTANTE LEGAL
CNPJ/MF nº ..................................................
EMPRESA
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1. _________________________
NOME:
CPF:

2. __________________________
NOME:
CPF:
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ANEXO V
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2021
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL (MODELO)
Referente: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2021
A (Empresa)............................................................................apresenta, a seguir, os dados
de (Nome completo representante)....................................... seu (s) representante (s) legal
(is) para assinatura da eventual ata de registro:
NOME(S):
CARGO(S):
NACIONALIDADE(S):
PROFISSÃO:
RESIDÊNCIA (Domicílio):

ESTADO CIVIL:
RG:

CPF:

Confirmamos, a seguir, os dados da empresa para efeito do eventual CONTRATO:
RAZÃO SOCIAL:
C.N.P.J Nº
FONE:
ENDEREÇO COMERCIAL:
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:
Rua/ Av.:
N.º:
Município:
Estado:
Conta Corrente:

FAX:

CEP.:
Cód.

Agência:

Banco:

Declaramos que os dados são de nossa inteira responsabilidade e responderemos, na forma
da Lei, por qualquer prejuízo decorrente de falsidade de informações.

......................., ....... de ...............................de 2021.

.................................................................
(Assinatura do representante legal e carimbo)
Obs. 1: Apresentar os dados evitando-se abreviaturas ou iniciais;
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Obs. 2: Apresentar este documento dentro do envelope da Proposta Comercial, em papel timbrado da
Empresa Licitante;
Obs. 3: A ausência deste documento não implica em desclassificação.

ANEXO VI
Pregão Eletrônico n.º 03/2021
MODELO DE DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS
Ao
Poder Executivo Municipal;
Município de Castanheira – Mato Grosso;
Pregão Eletrônico nº 03/2021:

A Signatária ____________________, CNPJ/MF n.º ________________, por seu Representante
Legal/Preposto abaixo assinado, vem DECLARAR, sob as penas da Lei, para efeitos do Pregão
Eletrônico nº 03/2021, realizado pelo Poder Executivo do Município de Castanheira, Estado de Mato
Grosso, que cumpre plenamente com os requisitos de habilitação, nos termos do art. 4.º, inciso VII,
da Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, estando ciente das penalidades cabíveis.
DECLARA ainda que conhece e aceita o inteiro teor do edital mencionado acima, ressalvado o direito
recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o
cumprimento integral das obrigações desta licitação.
DECLARA para todos os que para fins do inciso XXXIII, do art. 7.º, da Constituição Federal de 1998,
do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei Federal n.º 8.666/93, acrescido pela Lei Federal n.º
9.854/99, regulamentada pelo Decreto Federal n.º 4.358/2002, que não emprega menor de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis
anos).
(Ressalva: se empregar menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.)
DECLARA, sob as penas das Lei, que está apta a tomar parte do processo licitatório mencionado
acima, tendo em vista inexistir contra a mesma Declaração de Inidoneidade emitida por órgão da
Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal.
DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação
e contratação com a administração pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores, que não existe em seu quadro de empregados servidores públicos da contratante
exercendo funções de gerência, que inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente
certame.
Local e data
Nome e assinatura da Licitante
Representante Legal/Preposto
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OBS.:

ESTE DOCUMENTO DEVE SER APRESENTADO PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DA
LICITANTE, DEVIDAMENTE ASSINADO POR SEU REPRESENTANTE LEGAL/PREPOSTO, DENTRO DO ENVELOPE
02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, SOB PENA DE INABILITAÇÃO DA LICITANTE.

ANEXO VII
Pregão Eletrônico n.º 03/2021

MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO DE MANTER O
E-MAIL ATUALIZADO DURANTE A CONTRATUALIDADE
Ao
Pregoeiro (a) Designado;
Poder Executivo Municipal;
Município de Castanheira – Mato Grosso;
Pregão Eletronico n.º 03/2021:

TERMO DE COMPROMISSO DE MANTER O E-MAIL
ATUALIZADO DURANTE A CONTRATUALIDADE
A Signatária ___________________, CNPJ/MF _____________________, neste ato
representada pelo Sr. ______________, RG n.º _______________ e do CPF/MF n.º
___________________, residente e domiciliado na cidade de ________________, Estado
de ________, pelo presente Termo de Compromisso, e na melhor forma de direito, para
efeitos do Pregão Eletrônico n.º 03/2021, COMPROMETE-SE A MANTER O ENDEREÇO
ELETRÔNICO DE E-MAIL INFORMADO, SEMPRE ATUALIZADO E DISPONÍVEL
DURANTE TODA A CONTRATUALIDADE, para fins de receber da Administração Pública
Municipal o envio de notificação por inexecução contratual, prazos em geral, abertura de
processos administrativos, decisões de requerimentos, imposições de multas, inscrição em
dívida ativa e todas as demais pertinentes a execução contratual, estando plenamente ciente
que, o não recebimento de tais atos, em razão da desatualização ou indisponibilidade do
endereço eletrônico de e-mail informado, é de responsabilidade exclusiva da empresa
contratada, inclusive, por eventuais preclusões de prazos procedimentais pertinentes a
execução do contrato, salvo se de forma expressa a legislação vigente prever outro meio
para cientificação.
EMAIL: _________@____________________
Sem mais, firmamos a presente.
Local e data
Nome e assinatura da Licitante
Representante Legal
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OBS.: ESTE DOCUMENTO DEVE SER APRESENTADO PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE,
DEVIDAMENTE ASSINADO POR SEU REPRESENTANTE LEGAL/PREPOSTO, DENTRO DO ENVELOPE 02 –
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, SOB PENA DE INABILITAÇÃO DA LICITANTE.
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