ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Ribeirãozinho
Edital de Processo Licitatório Nº 034/2021
PREGÃO PRESENCIAL N.º 016/2021
REGISTRO DE PREÇOS: MATERIAL ELÉTRICO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE Ribeirãozinho – MT, através do Departamento de
Compras e Licitações, torna público que, nas datas, horário e local abaixo assinalado, fará
realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, de nº. 016/2021, com critério
de julgamento de menor preço por Item, em conformidade com as disposições deste edital
e respectivo anexos.
REGÊNCIA E REGIME
Regência: Leis n.ºs 8.666/93, 8.883/94 e 10.520/02 e posteriores alterações, Decreto
Municipal nº. 460/07.
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo de Licitação: Menor Preço
Regime de Execução: Indireta.
Critério de Julgamento: Menor Preço Por Item.
Repartição interessada: Secretaria Municipal de Obras
Prazo de Validade da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a partir da
data da sua assinatura.
Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de entrega
dos envelopes.
Prazo de Entrega do Objeto: no prazo máximo de 02 (duas) horas, contados a partir do
recebimento da Ordem de Fornecimento.
Horário: 09h00min
Data da realização da sessão de processamento do Pregão: 01/07/2021
Local de Realização: Prefeitura Municipal de Ribeirãozinho
1. OBJETO
1.1 - O presente Registro de Preço tem por objeto Futura e Eventual Aquisição de
Materiais Elétricos para manutenção da Iluminação Pública do Município, conforme
condições e especificações constantes neste Edital e no Termo de Referência.
2. PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO
2.1 - O prazo máximo para a entrega do objeto é o estabelecido no Preâmbulo deste Edital,
contados a partir da data do recebimento da Ordem de Fornecimento expedida pelo
departamento de compras, podendo ser prorrogado desde que plenamente justificado,
atendendo ao interesse e conveniência pública.
2.2 - O objeto será recebido:
A) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a
especificação.
B) definitivamente, após a verificação de exame quantitativo e qualitativo;
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2.2.1 - O objeto deverá ser entregue durante a vigência da validade da Ata de Registro de
Preços, no Órgão Gestor do objeto desta licitação, dentro do prazo estabelecido no
preâmbulo deste edital, após a emissão da Ordem de Fornecimento.
3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 - Poderão participar da licitação as empresas interessadas, doravante designadas
proponentes, que atenderem a todas as exigências deste edital e de seus anexos, vedada
a participação de empresas:
a) declaradas inidôneas ou impedidas de licitar e contratar com a Administração;
b) sob processo de concordata, falência, concurso de credores, em dissolução ou
liquidação.
3.2. A simples apresentação da proposta comercial corresponde à indicação, por parte da
licitante, de que inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente licitação,
eximindo assim a Administração Pública Municipal do disposto no art. 97 da Lei Federal nº.
8.666/93.
3.2.1 Fica a licitante obrigada a informar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de
fato impeditiva da habilitação, se este ocorrer após a abertura do certame.
3.3. A entrega da proposta comercial implica nos seguintes compromissos por parte da
empresa licitante:
3.3.1. Estar ciente das condições da licitação;
3.3.2. Assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos
apresentados;
3.3.3. Fornecer quaisquer informações complementares solicitadas pelo Pregoeiro;
3.3.4. Manter, durante toda a execução do eventual contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições para habilitação exigidas na licitação.
3.4.. Só serão aceitas cópias legíveis.
3.4.1. Não serão aceitos documentos com rasuras, especialmente nas datas.
3.4.2. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento,
sempre que tiver dúvida e julgar necessário.
3.5. As validades para os documentos apresentados serão aquelas constantes de cada
documento ou estabelecidas em lei.
3.5.1. Nos casos omissos, será considerado como prazo de validade aceitável o de 30
(trinta) dias, contados da data de sua emissão.
4.
ABERTURA DA SESSÃO PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS:
4.1 - Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação, e a declaração de
atendimento aos requisitos de habilitação, serão recebidos no endereço acima
mencionado, as 09h00min do dia 01/07/2021, pela Sr. Pregoeiro, com auxílio da equipe de
apoio, designados pela Portaria n.º 013 de 07/01/2021, na Sessão Pública de Recebimento
dos Envelopes, conforme a programação seguinte:
4.2 - Na sessão pública do dia 01/07/2021 proceder-se-á ao recebimento, dos envelopes
contendo as propostas comerciais e os documentos de habilitação, em invólucros
separados, indevassáveis, lacrados e rubricados no fecho, que deverão conter os seguintes
dizeres em sua face externa:
ENVELOPE 1
EDITAL DE PREGÃO N.º 016/2021
PROPOSTA DE PREÇO
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE
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RESPECTIVO CNPJ
ENVELOPE 2
EDITAL DE PREGÃO N.º 016/2021
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE
RESPECTIVO CNPJ
4.3 - Do recebimento dos envelopes até a data da sessão de processamento do pregão, os
envelopes permanecerão lacrados e indevassáveis sob a guarda e responsabilidade do
Pregoeiro, sendo certo que serão abertos somente na sessão de processamento dia
01/07/2021.
5.
CREDENCIAMENTO/FORA DO ENVELOPE
5.1 - No dia, hora e local estipulados no preâmbulo, as proponentes que apresentaram
envelopes deverão estar representadas por agentes credenciados, com poderes
específicos para formular lances verbais, bem como para a prática de todos os atos
inerentes ao certame, portando documento pessoal de identificação que contenha foto, bem
como documentação comprobatória dos poderes do credenciante, mediante a
apresentação junto ao pregoeiro dos seguintes documentos:
a)
Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam
expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de
tal investidura;
b)
Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da
qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos
e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame
acompanhados do correspondente documento, dentre os indicados na alínea a, que
comprove os poderes do mandante para a outorga.
5.1.1 A declaração de habilitação prévia, conforme anexo, deverá ser apresentada fora
dos envelopes.
5.1.2 Ainda fora dos envelopes, deverá ser apresentada a declaração de credenciamento
de acordo com modelo estabelecido e os documentos especificados nas alíneas “a” e/ou
“b”, conforme o caso, do item 5.1.
5.1.3 As microempresas ou empresas de pequeno porte deverão apresentar declaração de
comprovação de enquadramento em um dos dois regimes, para que possa ter o benefício
do tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei
Complementar nº 123 de 14/12/2006, conforme Minuta de Declaração de ME/EPP, a
empresa deverá apresentar junto à declaração a Certidão Simplificada Expedida pela Junta
Comercial.
Art. 8º: “A comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte pelo
empresário ou sociedade será efetuada mediante certidão expedida pela Junta Comercial”
5.1.4. A falsidade de declaração prestada, objetivando os benefícios da Lei Complementar
n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, regulamentada pelo Decreto n.º 6.204, de 5 de
setembro de 2007, sujeitará a licitante as penalidades legais.
5.1.5. - A licitante que não apresentar os Documentos de Credenciamento ficará impedida
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de apresentar lances, não poderá manifestar-se durante a sessão e ficará impossibilitado
de responder pela empresa, e interpor recurso em qualquer fase. Somente será aproveitada
a sua proposta.
5.1.5. - A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata
exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.
6.
DA SESSÃO DE PROCESSAMENTO DO PREGÃO:
6.1 - Feito o credenciamento dos licitantes presentes, colhida a assinatura dos
representantes das licitantes, o pregoeiro indagará aos licitantes se formalmente
preenchem os requisitos da habilitação estabelecidos por este Edital, recebendo e
registrando as declarações formais de que atendem a essa condição.
6.2 - Não será recebida nenhuma outra oferta de licitante e em nenhuma hipótese será
concedido prazo para apresentação de documento exigido neste Edital, nem admitida
qualquer retificação ou alteração das condições ofertadas, após iniciada a sessão.
6.3 - Constatada a inviolabilidade dos envelopes protocolados na sessão do dia 01/07/2021,
o pregoeiro procederá, à abertura das propostas de preços, cujos documentos serão lidos
e rubricados pelo pregoeiro e pelos licitantes que o desejam.
6.4 - PROPOSTA
a) A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa, redigida em língua
portuguesa e também no formato eletrônico (EM PENDRIVE) através desse LINK :
https://drive.google.com/file/d/141yH06iAbWkzfvTk0HfX1o3bnvvpDXFq/view?usp=s
haring, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas
numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada
e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a
procuração.
b) Indicar nome ou razão social da proponente, seu endereço completo, telefone, fax, bem
como o nome e cargo de seu representante legal;
c) Ter validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de entrega dos envelopes,
tendo em vista tratar-se de fornecimento por Sistema de Registro de Preços;
d) Apresentar COTAÇÃO DOS PREÇOS dos itens, na ordem e seqüência apresentadas,
tendo como referencial o anexo do edital.
e) Ser cotada obrigatoriamente em Real (R$), com até 02 (duas) casas decimais, com
fixação do prazo de Validade da Proposta;
f) Deverão constar na proposta, especificações da marca e outros esclarecimentos exigidos
no Anexo I deste Edital.
g) Conter oferta firme e precisa, sem alternativa de preços ou qualquer outra condição que
induza o julgamento a ter mais de um resultado.
h) Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos
pleitos de acréscimos a qualquer título.
i) Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências essenciais deste
edital e de seus anexos, bem como as omissas e as que apresentarem irregularidades ou
defeitos capazes de dificultar o julgamento.
j) Consideram-se exigências essenciais àquelas que não possam ser atendidas, no ato, por
simples manifestação de vontade do representante e aquelas cujo atendimento, nesse
momento, possa representar risco de fraude aos princípios da licitação.
l) Os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento
integral das obrigações decorrentes da licitação;
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OBS: O Item deverá está nas mesmas sequência numérica do termo de referencia, mesma
descrição dos produtos e os mesmos quantitativos não sendo permitidas alterações sobe
pena de desclassificação o licitante que fizer alteração do mesmo;
OBS: O licitante deverá cotar preço de todos os itens que for participar, sobe pena de
desclassificação;
7. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
7.1. Serão consideradas classificadas para a fase de lances verbais a proposta de menor
preço e todas aquelas com preços situados no intervalo de 10% acima daquele.
7.2. Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às
microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:
7.2.1 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superiores a proposta mais bem classificada;
7.2.2 A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da
fase de lances, situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta:
a.
Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar
nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a
contar da convocação do Pregoeiro, sob pena de preclusão;
b.
Se houver equivalência dos valores das propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que, se encontrem no intervalo estabelecido
no subitem 7.2.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que
primeiro poderá exercer a preferência e apresentar a nova proposta;
c.
Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual
valor, respeitada a ordem de classificação.
7.2.3 O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta
da fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte;
7.2.4 Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte,
retomar-se-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação nos termos do,
quanto disposto no artigo 4°, inciso XXIII, da Lei 10.520/02, sendo assegurado o exercício
do direito de preferência na hipótese de haver participação das demais microempresas e
empresas de pequeno porte cujas propostas se encontrem no intervalo estabelecido no
subitem 7.2.1.
a)
Na hipótese da não contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e
não configurada a hipótese prevista no item 7.2.4, será declarada a melhor oferta àquela
proposta originalmente vencedora da fase de lances;
7.3. Se não houver pelo menos três propostas nas condições indicadas no item 7.1,
poderão fazer lances verbais os autores das três melhores propostas, quaisquer que
tenham sido os preços indicados nas propostas escritas, aí incluída a de menor valor;
7.4. Na hipótese de uma das empresas selecionadas para a fase de lances não tiver
responsável ou procurador credenciado para apresentar lances ela será mantida no rol de
licitantes da fase de lances, entretanto esta será desprezada para efeito de alcance do
número de três propostas válidas.
7.5. Ocorrendo a situação especificada no subitem anterior, além da empresa que não
tiver responsável ou procurador credenciado para apresentar lances, desde que a proposta
desta seja uma das três melhores, poderão fazer lances verbais os autores das melhores
propostas, quaisquer que tenham sido os preços indicados nas propostas escritas, aí
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incluída a de menor valor e outras duas, no mínimo, em condições de ofertar lances;
8. HABILITAÇÃO
8.1. Após o encerramento da fase de lances verbais, com o julgamento das propostas de
preço na forma prescrita neste edital, proceder-se-á à abertura do envelope 2, para análise
dos documentos de habilitação da proponente primeira classificada.
8.2. Será considerada habilitada a proponente que apresentar os documentos
relacionados nos subitens 8.2.1. a 8.2.5.
8.2.1. Habilitação Jurídica
Registro comercial, no caso de empresa individual; ou
8.2.1.1.
Ato constitutivo e alterações subseqüentes, ou contrato consolidado,
8.2.1.2.
devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; ou
Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso
8.2.1.3.
de sociedades civis, acompanhada dos nomes e endereços dos diretores em exercício; ou
Decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
8.2.1.4.
em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
8.2.2. Qualificação Técnica
8.2.2.1. Declaração da proponente de que disponibilizará a Prefeitura Municipal de
Ribeirãozinho - MT os itens oferecidos e classificados no prazo máximo de 02 (duas) horas
contados da data de comunicação da requisição, respeitadas as características,
quantidades e demais garantias da legislação;
8.2.2.2. Declaração da proponente de que recebeu os documentos e de que tomou
conhecimento de todas as informações e das condições locais para cumprimento das
obrigações objeto desta licitação;
8.2.2.3. Declaração para cumprimento do ART 27, V, LEI 8.666/93;

8.2.3. Qualificação Econômico-Financeira
8.2.3.1. Certidão negativa de pedido de falência e de concordata, expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa jurídica em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do
certame, se outro prazo não constar do documento.
8.2.3.2.1. No caso de sociedade civil, a proponente deverá apresentar certidão dos
processos cíveis em andamento, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não
constar do documento.
8.2.3.3. No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC n.
123/2006, possuir alguma restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta
deverá ser mencionada, com ressalva, na supracitada declaração.
8.2.3.3.1 A micro-empresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de
que trata a LC 123/2006 deverá apresentar, na forma da lei, juntamente com os documentos
de habilitação, a declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º do
art. 3º da LC 123/2006.

8.2.4. Regularidade Fiscal
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8.2.4.1. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral
de Contribuintes (CGC) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
8.2.4.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo ao domicílio ou
sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do
certame.
8.2.4.3. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS,
fornecido pela Caixa Econômica Federal.
8.2.4.4. Certidão Conjunta de tributos federais e divida ativa da união, a qual engloba
também os tributos relativos ao Instituto Nacional de Seguridade social, sendo que essa
pode ser retirado através do site: www.receita.fazenda.gov.br;
8.2.4.5. Certidão Negativa de Débito Fiscal Conjunta SEFAZ/PGE, 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;
8.2.4.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
8.2.4.7. Apresentar Alvará de Funcionamento emitido pelo Setor de Tributos do Município.
8.2.4.8. Apresentar Alvará Sanitário emitido pela Vigilância Sanitária do Município.
8.2.5. Declaração de inexistência de fato impeditiva
8.2.5.1. As proponentes deverão exibir declaração em papel que identifique a empresa,
firmada pelo responsável legal, com indicação do nome, cargo e R.G., atestando, sob as
penalidades cabíveis, a inexistência de fato impeditiva à sua habilitação.
9. ADJUDICAÇÃO
Verificando o atendimento das condições de habilitação da proponente de menor
9.1.
preço, esta será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto desta licitação.
9.1.1 Se a proponente de menor preço não atender às exigências de habilitação, será
examinada a documentação das proponentes das ofertas subseqüentes, na ordem de
classificação, até o encontro de uma proposta que atenda a todas as exigências do edital,
sendo a respectiva proponente declarada vencedora e a ela feita a adjudicação do objeto
da licitação.
10. FASE RECURSAL
Declarada a vencedora, as demais proponentes presentes poderão manifestar
10.1.
imediata e motivadamente a intenção de recorrer, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias
para apresentação das razões e de igual prazo para as contra-razões, com imediata
intimação de todas as presentes e assegurada também imediata vista dos autos.
10.1.1. A petição de recurso poderá ser feita na própria sessão, em formulário próprio.
10.1.2. A falta de manifestação, nos termos do subitem 10.1., importará na decadência do
direito de recurso.
Os recursos não terão efeito suspensivo.
10.2.
10.2.1. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.
11. HOMOLOGAÇÃO
Decorridas as fases anteriores, a decisão será submetida ao Prefeito Municipal,
11.1.
para homologação.
11.1.1 A homologação do resultado desta licitação não obriga a administração à aquisição
do objeto licitado.
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12. RECEBIMENTO
O objeto desta licitação será recebido pela unidade requisitante consoante o
12.1.
disposto no artigo 73, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal n.º 8.666/93, com as alterações
introduzidas pela Lei Federal n.º 8.883/94 e seguintes, e demais normas pertinentes.
O objeto desta licitação deverá ser entregue na unidade requisitante,
12.2.
acompanhado da fatura ou nota fiscal-fatura, bem como da cópia reprográfica da nota de
empenho.
Se a qualidade do material entregue não corresponder às especificações do edital,
12.3.
aquele será devolvido, aplicando-se as penalidades cabíveis.
13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REVISÃO DE PREÇOS
13.1.1. O pagamento do preço pactuado será efetuado em parcelas, de acordo com as
entregas efetuadas, devendo a Contratada emitir as respectivas faturas que, devidamente
comprovadas e atestadas pelo Órgão Gestor do Objeto desta licitação, deverão ser pagas
em 15 (quinze) dias após sua emissão.
13.1.2. Os preços registrados na Ata de Registro de Preços, poderão sofrer reajustes em
conformidade com a lei 8.666/93, lei do pregão 10.520/02 e demais legislações pertinentes
a matéria, e ainda desde que haja solicitação e justificativa fundamentada dos fornecedores
requerentes.
14.
ASSINATURA DA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS, FORNECIMENTO E
PENALIDADES.
14.1 ASSINATURA DA ATA
14.1.1.Adjudicado o registro de preços e homologado o procedimento, será convocado o
vencedor da licitação para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de
recebimento da notificação, assinar a Ata de Registro de Preços, cuja minuta integra este
Edital, sob pena de decair do direito ao registro de preços, podendo, ainda, sujeitar-se às
penalidades estabelecidas no item 16.1. deste Edital.
14.1.2.O prazo para a assinatura da Ata poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado
e aceito pela Prefeitura Municipal de Ribeirãozinho – MT.
No ato da assinatura da Ata, a licitante vencedora se obriga a apresentar a composição
detalhada de seu(s) preço(s) unitário(s), através de planilha(s) de custos, para cada item
adjudicado. A não entrega da(s) planilha(s) de custos impedirá a assinatura da Ata de
Registro de Preços implicando na aplicação das penalidades estabelecidas no item 16.1.
deste Edital.
15. FORNECIMENTO
15.1. O fornecimento dos materiais será efetuado mediante expedição, pelas Secretarias
Municipais, da “Ordem de Fornecimento”, expedida pelo departamento de compras, da qual
constarão a data de expedição, especificações do material, quantitativo, prazo, local de
entrega e preços unitários e totais, que substituirá o Termo de Contrato.
O material deverá ser entregue após o recebimento da Ordem de Fornecimento,
15.2.
diretamente no Órgão Gestor do objeto desta licitação, no prazo estabelecido no preâmbulo
deste edital.
Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, sua detentora,
15.3.
fica obrigada a fornecer o material ofertado, nas quantidades indicadas em cada “Ordem
de Fornecimento”.
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A Prefeitura Municipal de Ribeirãozinho – MT, não está obrigada a adquirir
15.4.
uma quantidade mínima do material, ficando a seu exclusivo critério a definição da
quantidade e do momento da aquisição.
Os quantitativos totais expressos no Anexo Especificações dos Produtos são
15.5.
estimativos e representam as compras durante o prazo de 12 (doze) meses.
A existência do preço registrado não obriga a Prefeitura Municipal de
15.6.
Ribeirãozinho – MT, a firmar as contratações que dele poderão advir, facultada a utilização
de outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo assegurado à detentora da Ata de
Registro de Preços preferência em igualdade de condições.
Caso sejam constatados quaisquer defeitos ou irregularidades, ou caso os
15.7.
produtos não correspondam às especificações da Ata de Registro de Preços, os mesmos
serão devolvidos, devendo ser substituídos pela empresa detentora da Ata no prazo
máximo de 24 (vinte quatro) horas, contadas a partir de sua notificação, sem que disso
ocorra qualquer custo ao Município.
15.8.
Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro dos
Preços as situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações.
16. PENALIDADES
Pela recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços, ou em aceitar o
16.1.
pedido de compras e/ou instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, a
adjudicada se sujeitará à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da obrigação.
A penalidade prevista no subitem anterior não se aplica às empresas
16.2.
remanescentes, em virtude da não aceitação da primeira convocada.
Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e
16.3.
comprovada, ao não cumprimento, por parte da empresa detentora da Ata, das obrigações
assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a
gravidade da falta, as seguintes penalidades:
a)
Multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, calculada sobre
o valor do fornecimento realizado com atraso, até o décimo dia corrido; após o que, aplicarse-á a multa prevista na alínea “b”.
b)
Multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor total da
inadimplência referente ao(s) item(ns) constante da Ordem de Fornecimento, na hipótese
do não cumprimento de qualquer das obrigações assumidas.
c)
Cancelamento da Ata de Registro de Preços e suspensão
temporária ao direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Ribeirãozinho - MT, bem como
o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de 12 (doze) meses, na hipótese de
descumprimento integral de, no mínimo, uma Ordem de Fornecimento ou descumprimento
parcial de mais de uma Ordem de Fornecimento.
As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos
16.4.
da empresa detentoras da Ata ou, se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente.
As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa,
16.5.
conseqüentemente, a sua aplicação não exime a empresa detentora da Ata da reparação
das eventuais perdas e danos que seu ato punível venha acarretar à Prefeitura Municipal
de Ribeirãozinho – MT.
Constatada a inveracidade de qualquer das informações fornecidas pelo licitante,
16.6.
este poderá sofrer quaisquer das penalidades adiante previstas:
a)
Suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de Ribeirãozinho – MT, pelo prazo de 12 (doze) meses;
b)
Cancelamento da Ata de Registro de Preços, se já estiver assinada.
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À proponente que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver
16.7.
a proposta ou lance, faltar ou fraudar na execução das obrigações assumidas para
execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer
fraude fiscal, será aplicada a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a
Prefeitura Municipal de Ribeirãozinho – MT, pelo prazo de até 02 (dois) anos.
17. DISPOSIÇÕES GERAIS
Eventuais impugnações ao edital deverão ser dirigidas ao pregoeiro e
17.1.
protocolizadas nos dias úteis, das 08h00min às 11h00min, a Rua Antônio João, 156 Centro – nesta cidade, observando o prazo previsto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 41 da
Lei Federal n.º 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal n.º 8.883/94 e
seguintes.
17.1.1. No ato de autuação da impugnação, é obrigatória a apresentação de CPF ou RG,
em se tratando de pessoa física, e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por
documento original ou cópia autenticada).
17.2.2. Questões Diversas poderão ser obtidas no Departamento de Compras e Licitações,
telefone n.º (66) 3415-1129, no horário das 08h às 11h.
17.2.3.As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem
estritamente informal.
Para solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação, é competente, por
17.3.
disposição legal, o Foro da Comarca de Barra do Garças – MT, observadas as disposições
do § 6º do artigo 32 da Lei Federal n.º 8.666/93.
É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação,
17.4.
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.
Fica assegurado a PMR o direito de, no interesse da administração, anular ou
17.5.
revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos
participantes, na forma da legislação vigente.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
17.6.
propostas e a PMR não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações
17.7.
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
17.8. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para
o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos,
desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário.
17.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Prefeitura Municipal de Ribeirãozinho – MT.
17.10. As condições de emissão de documentos de cobrança, pagamento, reajustes,
garantia de execução da Ata de Registro, penalidades, obrigações, responsabilidades e
outras, são as estabelecidas neste Edital e na Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores
alterações.
18. CADERNO DE LICITAÇÃO
18.1. O caderno de licitação, composto de edital e anexos, poderá ser fornecido
gratuitamente das 08h às 12h, até o último dia que anteceder a data designada para a
abertura do certame.
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18.2.

Fazem parte integrante do presente edital:

Anexo I
Anexo II
Anexo III
Anexo IV
Anexo V
Anexo VI

-

(Especificações dos Produtos);
(Termo de Credenciamento);
(Termo de Habilitação);
(Modelo de Propostas);
(Minuta de Ata de Registro de
Preços);
- (Declaração que não emprega
menor);

18.3. No ato do recebimento do “Caderno de Licitação”, deverá a interessada verificar seu
conteúdo, não sendo admitidas reclamações posteriores sobre eventuais omissões.

Ribeirãozinho – MT, 15 de junho de 2021.

Maria Auxiliadora Cardoso Souza
Pregoeira
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ANEXO II

TERMO DE CREDENCIAMENTO

A empresa -----------------------------------------------------------------------------------,
com sede na --------------------------------------------------------------------------------,
CNPJ n.º -------------------------------------, representada pelo(a) Sr.(a) -------------CREDENCIA o(a) Sr.(a) ------------------------------------------------ (CARGO) ---------------------------------, portador(a) do R.G. n.º -------------------------- e C.P.F. n.º -------------------------------, para representá-la perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃOZINHO – MT, na
licitação na modalidade pregão n.º 016/2021, podendo formular lances verbais e praticar
todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as
fases licitatórias.

NOME: _______________________________________________________________

R.G.:____________________________________________

CARGO: _________________________________________
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ANEXO III
HABILITAÇÃO PRÉVIA

PREGÃO N.º 016/2021
OBJETO: O presente Registro de Preço tem como objeto Futura e Eventual Aquisição
de Materiais Elétricos para manutenção da Iluminação Pública do Município, conforme
condições e especificações constantes neste Edital e no Termo de Referência.

A empresa _______________________________________________, com sede na
__________________________________________, C.N.P.J. n.º __________________,
representada pelo(a) Sr.(a)_______________________________ , nos termos do art. 4º,
VII, da Lei n.º 10.520/2002, declara para os devidos fins de direito que cumpre plenamente
os requisitos da habilitação estabelecidos nas cláusulas do edital em epígrafe.
Sendo a expressão da verdade subscrevo.

DATA, _______________________________________

__________________________________________
(nome do licitante e representante legal)
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ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTAS
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃOZINHO - MT
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ENDEREÇO: RUA SÃO JOÃO, S/N – CENTRO – CEP: 78613-000.
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO N.º 016/2021
ABERTURA DIA _____________ ÀS________ HORAS
A
EMPRESA__________________________________________________________,
ESTABELECIDA
NA
RUA____________________________________________________,
N.º
___
,
COMPLEMENTO:
__________________________
,
C.N.P.J.
n.º
_____________________________TELEFONE:
_________________
FAX:
________________BAIRRO:
________________________
,
CIDADE:
____________________________ ESTADO:______,PELO PRESENTE, PROPÕE O
FORNECIMENTO DO OBJETO DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO, NAS SEGUINTES CONDIÇÕES:
OBJETO: Futura e Eventual Aquisição de Materiais Elétricos para manutenção da
Iluminação Pública do Município, conforme condições e especificações constantes neste
Edital e no Termo de Referência.
QUANTIDADE:
PREÇO UNITÁRIO: R$: _______________________(com até duas casas decimais).
MARCA E/OU FABRICANTE: _________________________________
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSESNTA) DIAS.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
TODOS OS IMPOSTOS E DESPESAS NECESSÁRIAS À CORRETA EXECUÇÃO DO
AJUSTE ESTÃO INCLUSOS NO PREÇO.
DECLARAMOS CONHECER E NOS SUBMETEMOS INTEGRALMENTE A TODAS AS
DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO EDITAL DE LICITAÇÃO, INTEGRANTE DESTA
PROPOSTA.
RIBEIRÃOZINHO - MT, ____ DE ____________________ DE 2021.

_________________________________________________
(assinatura do responsável da firma proponente)
NOME :__________________________________________
R.G. :_____________________________________________
cargo
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ANEXO V
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°_____
PREGÃO N° 016/2021.
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Pelo presente instrumento, O Município de Ribeirãozinho - MT, Pessoa Jurídica de Direito
Público Interno, com sede administrativa á Rua Antônio João, 156, Centro, nesta cidade,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 15.943.434/0001-00, representado neste ato pelo seu
Prefeito Municipal, Senhor Ronivon Parreira das Neves, brasileiro, solteiro, residente e
domiciliado à Colônia Couto Magalhães, nesta cidade de Ribeirãozinho - MT, portador da
Cédula de Identidade nº. 1133902-0 SJ/MT e CPF sob n.º 931.895.161-20, e de outro lado
a empresa ------------------------------CNPJ:-----------------------------representada por -------------------------, RG: ----------------------, CPF: -------------------, residente e domiciliada ------------------, nas quantidades estimadas no Anexo VI desta Ata, de acordo com a classificação por
elas alcançadas por Item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório
e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas
constantes da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, Lei 10.520/2002, Decreto nº. 3.931/2001,
Decreto 4.342/2002, Decreto Estadual nº. 7.217/2006 e 1.805/2009, Decreto Municipal
460/2007 e demais legislações pertinentes a matéria e em conformidade com as
disposições a seguir.
1. DO OBJETO
1.1. O presente Registro de Preço tem por objeto Futura e Eventual Aquisição de
Materiais Elétricos para manutenção da Iluminação Pública do Município, conforme
condições e especificações constantes neste Edital e no Termo de Referência.
2. DA VIGÊNCIA
2.1. O presente Registro de Preços terá validade DE (12) MESES, contados a partir de
sua publicação no Diário Oficial.
3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Licitações, através
da C.P.L, no seu aspecto operacional e à Coordenadoria Jurídica de Licitações da
Prefeitura Municipal de Ribeirãozinho – MT, nas questões legais.

4. DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO
4.1. O preço, a quantidade, o fornecedor e a especificações dos itens registrados nesta
Ata, encontram-se indicados na tabela, anexo desta ata.
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5. EMPENHO
5.1. O Contrato, no caso do presente PREGÃO, será substituído pela Nota de Empenho
na forma do artigo 62, “caput” e parágrafo 4º, da Lei 8.666/93.
5.2. Como condição para emissão da Nota de Empenho, o licitante vencedor deverá estar
com a documentação obrigatória devidamente atualizada ou comprovar situação regular
no Cadastro de Fornecedores Estadual, ou ainda perante a Fazenda Federal, à
Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
5.3. Se as certidões referidas no item anterior não comprovarem a situação regular do
licitante, a sessão será retomada e os demais chamados, na ordem de classificação, para
fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas, observado que o (a) pregoeiro (a)
examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, sem prejuízo da aplicação das
sanções cabíveis.
5.4. A Contratada ficará obrigada a entregar os produtos, nas quantidades e condições
contratado com o Órgão ou Entidade Adeso ao registro de preço, contados a partir da data
do recebimento da nota de empenho que advém desta licitação.
5.5. Da nota de empenho advinda da homologação e adjudicação, acima referida, constará
o valor global da contratação.
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1. Retirar a Nota de Empenho no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados do
recebimento da convocação formal:
6.2. Os materiais deverão ser entregues nos locais indicados pelos Órgãos/Entidades
adesos a ata de registro de preços no Município de Ribeirãozinho - MT;
6.3. O vencedor ficará obrigado a entregar os materiais desta licitação, em até 02 ( duas)
horas, contados do recebimento da requisição do Setor de Compras.
6.4. A contratada será responsável pelo transporte dos materiais até a sua entrega, não
cabendo quaisquer ônus adicionais a Administração;
6.5. A embalagem deverá ser acondicionada conforme padrão do fabricante, devendo
garantir a proteção durante o transporte e estocagem, bem como constar a identificação
do produto e demais informações exigidas na Legislação em vigor.
6.6. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigações assumidas, sem qualquer ônus para os Órgãos/Entidade.
6.7. Executar o fornecimento dos materiais dentro dos padrões estabelecidos pela
PREFEITURA e conforme estipulado neste edital e na proposta apresentada;
6.8. Substituir, às suas expensas, no prazo de 02 (dois) dias úteis, após notificação formal,
os produtos entregues em desacordo com as especificações deste edital, conforme
anexos e com a respectiva proposta, ou que apresente vício de qualidade (que apresentem
problemas na utilização);
6.9. Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os
materiais que estiverem em desacordo com as especificações constantes neste edital,
nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito
funcionamento e conclusão do objeto contratado;
6.10. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Órgão/Entidade, cujas
reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência à PREFEITURA,
imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução
da Ata;
6.11. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da PREFEITURA, no tocante ao
fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas na Ata;
6.12. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do
fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer
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natureza;
6.13. A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço
registrado, não poderá ser alegado como motivo de força maior para o atraso, má
execução ou inexecução dos serviços objeto desta ATA e não a eximirá das penalidades
a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;
6,14. Comunicar imediatamente à PREFEITURA qualquer alteração ocorrida no endereço,
conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;
6.15. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas
nas normas regulamentadoras pertinentes;
6.16. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe,
integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que
será exercido pela PREFEITURA;
6.17. Indenizar terceiros e/ou ao Órgão/Entidade, mesmo em caso de ausência ou omissão
de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo,
devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às
exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;
6.18. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste edital, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite
ser resultantes de acordo entre as partes;
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1. Aderir ao registro de preços e determinar a execução do objeto quando houver
garantia real da disponibilidade financeira para a quitação de seus débitos frente à
consignatária/contratada, sob pena de ilegalidade dos atos.
7.2. Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais
informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto;
7.3. Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições
estabelecidas neste edital;
7.4. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao Objeto, que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA;
7.5. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações
contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes
da Contratada às dependências do Órgão ou Entidade adeso ao registro;
7.6. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela contratada;
7.7. Rejeitar os materiais em desacordo com o edital;
7.8. Notificar a contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos
produtos.
7.9. Efetuar o pagamento à CONTRATADA conforme condições previstas neste edital.
7.10. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de
preços ou a atualização monetária.
8. DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS
8.1. Os materiais descritos no Anexo I deste Edital serão recebidos:
Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material
a)
com a especificação;
Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e
b)
consequente aceitação;
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c)

Rejeitado, quando em desacordo com o estabelecido no Edital, e seus Anexos.

8.2. A entrega dos materiais deverá ser em conformidade com o especificado no Termo
de Referência e Proposta da licitante contratada.
8.3. O produto em desconformidade com o especificado acarretará a correção; caso não
seja possível será rejeitado, com aplicações das sanções administrativas e/ou legais
cabíveis.
9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos
ÓRGÃOS/ENTIDADES adesos ao registro de preços.
10. DO PAGAMENTO
10.1. Efetuar o pagamento após o recebimento definitivo dos produtos, mediante ordem
bancária através do Banco do Brasil S/S, em moeda corrente até o 20º (vigésimo) dia útil,
contados a partir do recebimento da fatura/Nota fiscal, devidamente atestada pelo setor
competente.
10.1.1. A Administração se reserva o direito de não receber os materiais que não estiverem
em perfeitas condições de uso e/ou de acordo com as especificações estipuladas neste
edital, ficando suspenso o pagamento da Nota Fiscal enquanto não forem sanadas tais
incorreções;
10.1.2. A omissão de qualquer despesa necessária à realização do objeto será
interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear
acréscimo após a entrega das Propostas;
10.2. O Contratado deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do
equipamento (com detalhes), o número e nome do banco, agência e número da conta
onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária;
10.2.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão
devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que
motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua
reapresentação.
10.2.2. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas
responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.
10.3. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças
serão de responsabilidade do Contratado;
11. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas
seguintes situações:
a)
quando o fornecedor/consignatária não cumprir as obrigações constantes no Edital
e desta Ata de Registro de Preços;
b)
quando o fornecedor/consignatária der causa a rescisão administrativa da Nota de
Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a
XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
c)
em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho
decorrente deste Registro;
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d)
e)

os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

11.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por
correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
11.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o
preço registrado a partir da última publicação.
11.4. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não
ser aceita pela Secretaria, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades
previstas nesta Ata e no Edital.
11.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do
FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do Item.
11.6. Caso a PREFEITURA não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu
exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas,
até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.
12. DAS PENALIDADES
12.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos desta ata e
do edital sujeita a contratada a multas, consoante o caput e § 1º do art. 86 da Lei no
8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:
12.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela
inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, ao ÓRGÃO/ENTIDADE poderá,
garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento)
sobre o valor adjudicado.
12.3. Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se
não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla
defesa, sujeita-se às seguintes penalidades:
12.3.1. Multa de até 10% sobre o valor adjudicado;
12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com
a Administração Pública, por prazo de até 02 (dois) anos, e/ou;
12.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
12.4. A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará
impedida de licitar e contratar com o Estado pelo prazo de até 05 (cinco) anos e, se for o
caso, será descredenciado do Cadastro de Fornecedores por igual período, sem prejuízo
da ação penal correspondente na forma da lei.
12.5. A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da
garantia do contrato.
12.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos
eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar a PREFEITURA.
13. DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio
I
de lavratura de termo aditivo a presente ata de Registro de Preços.
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Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o
II
Edital de Pregão nº. 016/2021 e seus anexos e as propostas das classificadas.
é vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para
III
qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da PREFEITURA.

14.

DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, como competente
para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes da execução deste contrato.
Ribeirãozinho – MT, ----------- de ----------------- de 2021.
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DO ART 27, V, LEI 8.666/93.

NOME DA EMPRESA_________________, CNPJ n°______________________, por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)____________portador da Carteira de
Identidade n°________, CPF n°________,sediada _______(Endereço Completo)____,
declara, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei 8666/93,
de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9854, de 27 de outubro de 1999, que não
emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega
menor de dezesseis anos.

Local e Data

(a):__________________________________
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AVISO DE RECEBIMENTO

ATENÇÃO
É responsabilidade da empresa o envio de recibo do edital ao Departamento de Compras
e Licitações. A não comunicação imediata do recebimento poderá prejudicar a empresa,
que não será notificada sobre eventuais alterações ocorridas no decorrer da licitação.
O recebimento poderá ser comunicado via fac-símile, em mensagem contendo,
necessariamente, todos os elementos do modelo a seguir.

EMPRESA___________________________________________________,

CNPJ

_______________________ recebi o edital de Pregão n° 016/2021, Futura e Eventual
Aquisição de Materiais Elétricos para manutenção da Iluminação Pública do
Município, conforme condições e especificações constantes neste Edital e no Termo de
Referência na data de ____/____/2021, caso ocorra alterações no edital e seus anexos,
desejo ser informado, pelo telefone _________________________ ou no endereço
_____________________________________________.

_______________________
Empresa
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TERMO DE REFERÊNCIA
DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO
Para a aquisição deste objeto está sendo empregada a modalidade de licitação denominada PREGÃO PRESENCIAL 016/2021, a qual observará os preceitos de
direito público e, em especial as disposições da Lei Federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente, da Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de
1.993 e suas alterações, Lei Complementar nº. 123 / 2006 e suas alterações.
DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
Será vencedora a licitante que apresentar o MENOR VALOR UNITÁRIO POR ITEM.
O presente pregão tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,
utilizados na Secretarias Municipal de Obras para manutenção da iluminação pública do município, de acordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência.

OBJETO:

JUSTIFICATIVA:
Justifica-se o Registro de Preços para futuras aquisições de materiais elétricos para suprir às necessidades da população do município, usuários do sistema público de
iluminação, e manutenção das atividades da secretaria como um todo.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
O pagamento do preço pactuado será efetuado em parcelas, de acordo com as entregas efetuadas, devendo a Contratada emitir as respectivas faturas que, devidamente
comprovadas e atestadas pelo Órgão Gestor do Objeto desta licitação, deverão ser pagas em 30 (trinta) dias após sua emissão.
Os preços registrados na Ata de Registro de Preços, poderão sofrer reajustes em conformidade com a lei 8.666/93, lei do pregão 10.520/02 e demais legislações pertinentes a
matéria, e ainda desde que haja solicitação e justificativa fundamentada dos fornecedores requerentes.
DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA
O objeto desta licitação deverá ser entregue parceladamente, mediante a expedição de solicitação de fornecimento pelo Setor Competente, a qual deverá ser atendida no prazo
máximo de 05 (cinco) dias a contar da data do recebimento da respectiva solicitação.
As entregas do objeto desta licitação deverão será conforme especificações da Secretaria de Viação e obras.
O transporte e o descarregamento do objeto correrão por conta exclusiva da licitante vencedora, sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente.
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Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do
fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada.
DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
O fornecedor está sujeito à fiscalização do produto no ato da entrega e posteriormente, reservando-se a esta Prefeitura Municipal, através do responsável, o direito de não receber
o produto, caso o mesmo não se encontre em condições satisfatórias ou no caso de o produto não ser de primeira qualidade.
Para todos os produtos, considerar que o peso, a unidade e a qualidade são pré-requisitos para o recebimento.
O transporte e a descarga dos produtos nos locais designados correrão por conta exclusiva das empresas vencedoras, sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente.
Caso o produto seja entregue em desacordo com os requisitos estabelecidos pela Prefeitura, ou em quantidade inferior ao estabelecido, à empresa deverá substituí-lo ou
complementá- lo em no máximo 24 (vinte e quatro) horas. As entregas poderão eventualmente ser suspensas ou alteradas, a critério desta Prefeitura Municipal.
Fica reservado a esta Administração em qualquer fase do certame, o direito de realizar testes que comprovem a qualidade do produto ofertado. Para tanto, o produto será
submetido a análises técnicas pertinentes e ficam, desde já, cientes os licitantes de que o produto considerado insatisfatório em qualquer das análises será automaticamente
recusado, devendo ser, imediatamente, substituído.
A Prefeitura o fará quando, no curso da execução contratual, verificada uma qualidade do produto fornecido diferente daquelas especificadas por ocasião da assinatura da ata,
cujas características contrariem as definidas neste Termo, produtos estes alterados e / ou adulterados. O recebimento será efetivado nos seguintes termos:
- PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação do produto ofertado com as especificações constantes neste Termo de Referência, e similaridade com as amostras
aprovadas no certame.
- DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade e quantidade do produto e consequente aceitação pelo Setor Competente.
A empresa vencedora do certame obriga-se a fornecer o objeto a que se refere este Termo de Referência de acordo estritamente com as especificações aqui descritas, sendo de
sua inteira responsabilidade a substituição do mesmo quando constatado no seu recebimento não estar em conformidade com as referidas especificações.
Recebido o objeto, se a qualquer tempo durante a sua utilização normal vier a se constatar discrepância com as especificações, proceder-se-á a imediata notificação da empresa a
ser contratada para efetuar a substituição do mesmo.
Deverão ser atendidas pela empresa a ser contratada além das determinações da fiscalização desta Prefeitura, todas as prescrições que por circunstância da lei devam ser
acatadas.
A empresa contratada deverá no tocante ao fornecimento e entrega do item objeto deste Certame, OBEDECER rigorosamente todas as disposições legais pertinentes. No tocante
aos produtos descriminados neste Certame, fica expressamente definido que os mesmos deverão ser de primeira qualidade.
DO VALOR ESTIMADO
O valor estimado pela Administração para a aquisição do objeto licitado consta do Anexo Planilha de Valores Referenciais.
DAS ALTERAÇÕES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA
Este Termo de Referência poderá sofrer alterações até a data de divulgação ou publicação do instrumento convocatório, a fim de fornecer corretamente os dados para a
apresentação da proposta comercial, bem como, para se adequar às condições estabelecidas pela legislação vigente.
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Licitação: 000034/21 PREGÃO PRESENCIAL
Item Código

Descrição do Produto/Serviço

Unidade

Quantidade Valor Médio Valor Total

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30

31

UNIDA
273.001.284 ALÇA PREFOMADA SERVIÇO 10MM
ALÇA PERFORMADA SERVIÇO 10MM
273.001.285 ALÇA PREFORMADA 25MM
UNIDA
215.001.008 ARAME GALVANIZADO N16
KILO
ARAME GALVANIZADO N16
273.001.286 ARMAÇÃO SECUNDARIA PESADA 1X1
UNIDA
273.001.012 ARRUELA QUADRADA 5/8" 38X3 FURO 18MM ROMAGNOLE
UNIDA
ARRUELA QUADRADA 5/8" 38X3 FURO 18MM ROMAGNOLE
273.001.293 BASE RELE FOTOELETRICO MOVEL
UNIDA
273.001.297 BRAÇO LUMINARIA PUBLICA 48,0MM X 3,0 M
UNIDA
273.001.296 BRAÇO LUMINARIA PUBLICA 48,0MMX 2,0
UNIDA
273.001.292 CABEÇOTE DE ALUMINIO 1''
UNIDA
METRO
273.001.295 CABO ALUMINIO MULT XLPE 3X 10MM 1KV
273.000.019 CABO ALUMINIO MULT XLPE 4X25MM 1KV
UNIDA
273.001.301 CABO FLEX 2,50 MM 750V PRETO ROLO 100M
UNIDA
258.002.463 CABO PP 2X4 MM
UNIDA
CABO PP 2X1 MM
273.001.287 CABO PP 2X6MM 1KV
METRO
273.001.300 CINTA CIRCULAR 190MM
UNIDA
273.001.288 CINTA CIRCULAR 220MM
UNIDA
273.000.014 CONECTOR PERFURANTE Nº 70/95
UNIDA
CONECTOR PERFURANTE DE PLASTICO, DE 10MM A 95MM.
273.001.289 ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3M X 1''
UNIDA
126.001.007 FITA ISOLANTE 20M
UNIDA
FITA ISOLANTE 20M
126.001.011 FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 19MMX2M WORKER
UNIDA
273.001.290 ISOLADOR ROLDANA 76 X 79
UNIDA
273.001.294 LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 250W E40 6000K
UNIDA
201.001.899 LAMPADA VS 220V 400W E-40
UNIDA
LAMPADA - DE DESCARGA - VAPOR DE SODIO,BULBO OVOIDE,POTENCIA DE 400 W,FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 47.780 LM,TENSAO DE
220 V,VIDA UTIL MINIMA DE 24.000 H,BASE E-40
273.001.299 LUMINARIA PUBLICA 250/400W E40 48MM ABER OVAL
UNIDA
273.001.298 LUMINARIA PUBLICA LED 100W 100 -240V SMD 6500K
UNIDA
273.001.291 PARAFUSO DE MAQUINA 125X16MM
UNIDA
273.000.017 PARAFUSO MAQUINA 150X16MM
UNIDA
273.000.018 PARAFUSO MAQUINA 200X16MM
UNIDA
273.001.246 REATORES PARA LAMPADAS VAPORES DE SODIO E METALICA 250W
UNIDA
REATOR PARA LAMPADA VAPOR METALICO - TIPO ELETROMAGNETICO,RAPIDA,220V,ALTO,250W
273.001.247 REATORES PARA LAMPADAS VAPORES DE SÓDIO E METALICA 400 W
UNIDA
REATOR - TIPO ELETROMAGNETICO,PARA UMA LAMPADA DE VAPOR METALICO,DE 400 W,TENSAO DE 220 V,COM FATOR DE POTENCIA
MAIOR OU IGUAL A 0,92
258.004.005 RELE FOTOELETRICO
UNIDA
RELE FOTOELETRICO INSTANTANEO
Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21.16.886 - 10725)
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Usuário: MARCOS VINICIUS COELHO LOPES

10

8,68

86,80

40
5

6,14
13,30

245,60
66,50

40
50

10,62
0,78

424,80
39,00

50
60
20
10
80
2.000
4
100

5,86
293,00
55,94 3.356,40
53,90 1.078,00
2,35
23,50
3,95
316,00
11,69 23.380,00
239,00
956,00
7,15
715,00

200
150
20
200

7,52
19,79
37,38
5,75

1.504,00
2.968,50
747,60
1.150,00

30
30

10,00
5,67

300,00
170,10

10
20
200
40

32,30
4,73
29,50
35,36

323,00
94,60
5.900,00
1.414,40

80
20
300
300
300
100

62,70
452,50
4,35
8,90
6,90
65,25

5.016,00
9.050,00
1.305,00
2.670,00
2.070,00
6.525,00

20

60,00

1.200,00

300

10,50

3.150,00
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Licitação: 000034/21 PREGÃO PRESENCIAL
Item Código

Descrição do Produto/Serviço

Unidade

Total ->

1.278,46

76.538,80
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Usuário: MARCOS VINICIUS COELHO LOPES

Quantidade Valor Médio Valor Total

