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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

EDITAL N.º 013/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 762/2017
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2017
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 03.507.514/0001-26, com sede na Avenida Coronel Botelho, 458, Centro,
CEP: 78.170-000, Nossa Senhora do Livramento – MT, nos termos do que disciplina o Art. 37, XXI
da Constituição Federal e a Lei 8.666 de 21/06/93 e suas alterações, representada pelo (a) Pregoeiro
(a) nomeado (a) pela PORTARIA n.º 011/2017, publicada no Jornal da AMM do dia 02 de janeiro
de 2017, torna público que realizará a licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº
013/2017, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS, sendo a presente licitação do TIPO
“MENOR PREÇO POR ITEM”, conforme artigo 45, § 1º, inciso I, da Lei n° 8.666/93,
objetivando a escolha da proposta mais vantajosa para fornecimento/prestação dos serviços
descritos neste edital e seus anexos, sendo a adjudicação por item.
Maiores informações sobre este processo licitatório poderão ser solicitadas junto à Comissão
Especial de Licitação, pelo e-mail licitacao@livramento.mt.gov.br e/ou telefone (65) 3351-1200 e
no horário das 07h00min às 13h00minh, de segunda a sexta-feira. O edital poderá ser retirado no
site https://www.nossasenhoradolivramento.mt.gov.br/.
A sessão de recepção dos envelopes de “PROPOSTAS DE PRECOS" e “HABILITAÇÃO”
terá início às 09h00min, do dia 11 de maio de 2017, na sala de reunião da Prefeitura Municipal de
Nossa Senhora do Livramento, sito à Avenida Coronel Botelho, nº. 458 Nossa Senhora do
Livramento/MT.
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 anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário, pelo (a) Pregoeiro (a).
2 - DO OBJETO
2.1. O presente Pregão Presencial tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E
EVENTUAL Contratação de empresa especializada visando serviços de fornecimento parcelado de
urnas funerárias com preparação de corpo, e translado com carro especializado em via pavimentada
por 2.440 quilômetro rodado para atendimentos aos munícipes em vulnerabilidade social que residem
no Município de Nossa Senhora do Livramento – MT, por um período de 12 (doze) meses.
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2.2. A descrição dos itens e quantitativos relativos a esta licitação é aquela constante do
Termo de Referência (ANEXO I deste Edital).
2.3. Foi elaborado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, o Termo de Referência
nº 007/2017, do Processo nº 762/2017, o qual servirá de base para todo o procedimento licitatório.
3. DO SUPORTE LEGAL
3.1. Esta Licitação tem fundamento legal nas Leis n.º. 10.520/2002, de 17 de julho de 2002,
8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações subseqüentes, e 123/2006 de 14 de dezembro de 2006, e
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
3.2. Esta licitação foi regularmente autorizada pelo ordenador de Despesas, e submetido a
exame e aprovação pela Procuradoria Municipal, conforme art. 38, Parágrafo Único da Lei nº
8.666/93.
4 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
4.1. A participação na presente licitação se efetivará mediante a apresentação, na data, hora
e local expressamente indicado no Preâmbulo deste Edital, da Documentação e da(s) Proposta(s) de
Preços, endereçadas à Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento.
4.2. Poderão participar da presente licitação toda e qualquer empresa que satisfaça
plenamente todas as condições do presente Edital e seus anexos e que tenha objeto social
compatível com o da presente licitação.
4.3. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
a. Que se encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução ou
liquidação;
b. Reunidas em consórcio, consolidadas ou franqueadas, qualquer que seja sua forma de
constituição, conforme possibilidade legal de decisão discricionária da autoridade prevista
no Art. 33 da Lei nº. 8.666 de 21/06/1993;
c. Estrangeiras que não funcionem no País;
d. Suspensas de licitar no âmbito municipal ou que tenha sido declarada inidônea;
e. Possua entre Diretores, Responsáveis Técnicos ou Sócios, funcionário, servidor público ou
ocupante de cargo comissionado do Governo Municipal.
4.4. A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os
termos, cláusulas e condições deste Edital e de seus anexos, ressalvado o disposto no parágrafo 3º
do Art. 41, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores.
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5. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
5.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório
deste pregão, devendo protocolizar o pedido junto ao Pregoeiro, cabendo ao mesmo
decidir sobre a pedido no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.
5.2. Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data
para a realização do certame.
5.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, por falhas ou irregularidades, o
licitante que não o fizer até o segundo o dia útil que anteceder à data de realização da sessão pública
do pregão, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
5.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do
processo licitatório.
6 - DO CREDENCIAMENTO
6.1. No início da sessão, cada empresa licitante poderá credenciar apenas um representante, o
qual deverá identificar-se junto ao Pregoeiro (a) quando solicitado, exibindo os respectivos
documentos para a prática dos demais atos inerentes ao certame.
6.1.1. Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o
credenciamento através de:
a) Cópia da cédula de identidade ou documento equivalente do procurador e de todos os
sócios da empresa;
b) Procuração (com menção expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para
formular ofertas e lances de preços, para recebimento de intimações e notificações, desistência ou
não de recursos, bem como demais atos pertinentes ao certame) com firma reconhecida;
c) Cópia do Contrato social da empresa e todas as suas alteração, se for caso, devidamente
registrados na Junta Comercial, ou contrato social consolidado em vigor;
d) Declaração de que a empresa licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação
(Anexo III);
e) Certidão Simplificada, somente para as empresas cadastradas como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, e que assim desejarem obter os benefícios da Lei Complementar
123/2006, com data de expedição não superior a 90 (noventa) dias da realização do Pregão.
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6.1.2. Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário,
faz-se necessário o credenciamento através de:
a) Copia da cédula de identidade ou documento equivalente do sócio-gerente, diretor ou
proprietário e de todos os sócios da empresa;
b) Cópia do Contrato social da empresa e todas as suas alteração, se for caso, devidamente
registrados na Junta Comercial, ou contrato social consolidado em vigor;
c) Declaração de que a empresa licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação.
(Modelo III);
d) Certidão Simplificada, somente para as empresas cadastradas como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, e que assim desejarem obter os benefícios da Lei Complementar
123/2006, com data de expedição não superior a 90 (noventa) dias da realização do Pregão.
6.1.3. Os documentos mencionados nos itens 6.1.1 e 6.1.2 deverão ser apresentados em
fotocópias autenticadas ou fotocópias simples, acompanhadas dos respectivos originais, para a
devida autenticação pela Equipe do Pregão.
6.2. Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues separadamente
dos envelopes A e B, ou seja, fora dos envelopes lacrados.
6.3. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante.
6.4. A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 6.1.1 e 6.1.2 não implicará
a exclusão da empresa em participar do certame, mas impedirá o representante de manifestar-se na
apresentação de lances verbais e demais fases do procedimento licitatório, enquanto não suprida a
falta ou sanada a incorreção.
6.5. Os documentos usados no credenciamento poderão ser usados para fins de
habilitação, não sendo necessária sua duplicação.
7 - DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES
7.1. No dia, hora e local designados neste edital, na presença dos interessados ou seus
representantes, devidamente credenciados, em sessão pública, o pregoeiro, que dirigirá os trabalhos,
receberá os documentos abaixo relacionados, sendo registrados em ata os nomes dos licitantes:
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7.1.1. Envelopes separados contendo a documentação exigida para Proposta de Preço (envelope A)
e Habilitação (envelope B), devidamente fechados.
7.2. Aberta a sessão não mais serão admitidos novos licitantes.
7.3. Os documentos relativos à proposta de preço e a habilitação deverão ser entregues
separadamente, em envelopes fechados, rubricados no fecho e identificados com o nome do
licitante, o número e objeto da licitação e, respectivamente, os títulos dos conteúdos ("Proposta de
Preço" e "Documentos de Habilitação"), na forma das alíneas “a” e “b” a seguir:
a) envelope contendo os documentos relativos à proposta de preço:
ENVELOPE A – “PROPOSTA DE PREÇOS”
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/2017
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
DATA E HORÁRIO DA ABERTURA

b) envelope contendo os documentos de habilitação:
ENVELOPE B – “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/2017
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
DATA E HORÁRIO DA ABERTURA

7.4. Não será admitida a remessa dos envelopes “A” e “B”- proposta de preço e
habilitação, por via postal.
7.5. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser
apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente,
ou publicação em órgão da imprensa oficial, no caso de cópias, desde que acompanhadas dos
originais para conferência, na sessão, pelo pregoeiro ou sua equipe de apoio.
7.6. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes
ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou
catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de preço.
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7.7. Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os
documentos referentes à proposta de preço e à habilitação e seus anexos, deverão ser apresentados
no idioma oficial do Brasil, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente.
7.8. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, apresentados em
língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma
oficial do Brasil por tradutor juramentado.
7.9. O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ - indicado nos documentos
da proposta de preço e da habilitação deverá ser o mesmo do estabelecimento que efetivamente vai
fornecer o objeto da presente licitação.
7.10. Após a apresentação da proposta, não mais caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
8 - DA APRESENTAÇÃO E CONTEÚDO DA PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE “A”
8.1. Os interessados deverão apresentar as suas propostas em envelope lacrado, identificado
como Envelope “A”.
8.2. A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via datilografada/digitada, com a
indicação do valor unitário e total de cada item, em moeda nacional, com indicação da marca,
devidamente datada, rubricada por representante legal, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, e deverá conter, além de outras informações de livre disposição, o seguinte:
a) designação do número desta licitação;
b) conter prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contado da data de abertura. Na
falta de tal informação será considerado proposto o prazo citado nesta alínea;
c) Na proposta escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances
verbais, estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e
outros de qualquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita execução do objeto da
licitação. A Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento não admitirá qualquer
alegação posterior que vise ao ressarcimento de custos não considerados na proposta feita
pelo licitante sobre os preços cotados;
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8.3. Nos preços deverão estar incluídas todas as despesas com frete, impostos, taxas,
tributos, seguros e todos os demais encargos necessários ao fornecimento do objeto licitado e
entregue nos locais solicitados pelo Município de Nossa Senhora do Livramento, sendo que o
Proponente será responsável por quaisquer ônus decorrentes de marcas, registros e patentes ao
objeto cotado.
8.4. A participação na licitação importa em total, irrestrita e irretratável submissão dos
proponentes às condições deste edital.
8.5. Não serão aceitas propostas abertas ou por via telex, fac-simile ou meio eletrônico.
8.6. Em hipótese alguma serão aceitas alterações nos conteúdos dos envelopes já recebidos
pelo(a) pregoeiro(a).
9 - DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE “B”
9.1. Os licitantes deverão apresentar no envelope “B” – “Documentos de Habilitação”, que
demonstrem atendimento às exigências indicadas neste item.
9.1.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação
no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
9.1.2.1.
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
9.1.2.2.
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
9.1.2.3.
Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;
https://contas.tcu.gov.br.

9.1.2.4.
A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
9.1.2.5.
Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado,
por falta de condição de participação.
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9.1.3. Caso não conste pendência em referidos cadastros, o que será cientificado pela pregoeira e/ou
equipe de apoio, ao licitante classificado em 1º lugar caberá a apresentação da documentação, de
acordo com o disposto no item 9, dos seguintes documentos:
9.1.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA
a. registro comercial, no caso de empresa individual;
b. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações,
acompanhados de documentos que comprovem a eleição de seus administradores;
b.1. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.
c. comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado
de prova da composição da diretoria em exercício;
d. decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
9.1.2 DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, podendo ser
retiradas no site: www.receita.fazenda.gov.br;
b. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual;
c. Tributos da União, através da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União e/ou Certidão Positiva de Débito com Efeito de
Negativa, podendo ser retirada no site: https://www.sefaz.mt.gov.br/;
d. Certidão de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS,
emitida pela Caixa Econômica Federal, podendo ser retirada no site: www.caixa.gov.br;
e. Certidão Negativa de Débito Fiscal Estadual (CND) específica para participar de
licitações, do respectivo domicílio tributário, nos termos do Decreto nº 4.397, de
17/11/2004, ou equivalente, na hipótese da licitante ser estabelecida em outra Unidade da
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Federação; no caso de empresas sediadas em Mato Grosso podendo ser retirada no site
http://www.sefaz.mt.gov.br/;
f. Certidão Negativa da Dívida Ativa do Estado, no caso das empresas sediadas em Mato
Grosso a emitida pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso – PGE/MT, ou
equivalente na hipótese da licitante ser estabelecida em outra Unidade da Federação;
g. Certidão Negativa de Débito Municipal, expedida pela prefeitura do respectivo domicílio
tributário;
h. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pela Justiça do Trabalho, de acordo
com o Art. 29 da Lei 8.666/93 alterada pelo Art. 3º da Lei 12.440 de 7/07/2011.
http://www.tst.jus.br/certidao.
9.1.2.1. “Poderão ser apresentadas as respectivas Certidões descritas nas alíneas ‘e” e “f”, de
forma consolidada, de acordo com a legislação do domicílio tributário do licitante.
9.1.2.2. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da
Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;
9.1.3. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA
9.1.3.1.
Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação
judicial, ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor
da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na
própria certidão, ou, na omissão desta, expedida dentro do prazo de realização deste
certame e com validade não superior a 60 dias;
9.1.3.2.
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,
já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta;
a) O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade;
b) As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do
balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura,
inclusive com os termos de abertura e encerramento;
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b.1) Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos
deverão ser acompanhados da última auditoria contábilfinanceira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de
1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal
auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;
b.2) A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos
Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da
aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu
balanço patrimonial ou apurados mediante consulta on line, no
caso de empresas inscritas no SICAF:
LG =

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =

Ativo Circulante
Passivo Circulante

9.1.4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
9.1.4.1. Apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de
direito público ou privado (caso o atestado for emitido por pessoa jurídica de direito privado
obrigatoriamente deverá ter reconhecimento de Firma em Cartório de Notas), que comprove
que a licitante prestou forneceu produtos e serviços similares.
9.4.1.4.2. O (s) atestado (s) devem conter:
a) CNPJ da licitante e endereço atualizado da empresa;
b) Indicação do número do contrato ou do empenho que originou a contratação;
c) Relatório dos bens fornecidos e/ou serviços realizados;
d) Nome completo, telefone e assinatura do responsável pela sua emissão.
9.1.5. As empresas licitantes deverão apresentar também no Envelope B os seguintes
documentos de habilitação:
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a. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação neste certame,
inclusive na vigência contratual caso venha a ser contratado pela Secretaria, na forma do
Art. 32, § 2º, da Lei 8.666/93, conforme (ANEXO IV);
b. No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 123/2006,
possuir alguma restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser
mencionada, como ressalva, na supracitada declaração.
c. Declaração que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18
anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII,
do artigo 7° da Constituição Federal, inciso V, artigo 27 da Lei 8666/93 (ANEXO V);
d. Declaração da própria Empresa de que não existe em seu quadro de empregados,
servidores públicos municipais exercendo funções de gerência, administração ou tomada de
decisão (ANEXO V);
9.1.6. No caso de não constar prazo de validade nas certidões exigidas por este edital, somente serão
aceitas aquelas emitidas com até 60 (sessenta dias), contados da data de sua expedição.
10. DA SESSÃO - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO
10.1. No dia, hora e local designados no edital, será realizada sessão pública para
recebimento das propostas e da documentação de habilitação, devendo o representante legal ou seu
procurador proceder ao respectivo credenciamento, COMPROVANDO, possuir os necessários
poderes para formulação de propostas verbais (lance) e para a prática de todos os demais atos
inerentes ao certame.
10.2. Aberta a sessão, o representante legal ou seu procurador entregará ao pregoeiro,
declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme
estabelece o inciso VII do art. 4° da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 e, em envelopes separados, a
proposta e a documentação de habilitação.
10.3. O pregoeiro procederá à abertura dos envelopes “A”, contendo as propostas, que
deverão ser rubricadas por ele e membros da equipe de apoio, conferindo-as quanto à validade e
cumprimento das exigências contidas no edital, sendo classificadas as propostas dos licitantes de
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menor preço do ITEM e aquelas que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e
superiores em até dez por cento, relativamente à de menor preço, para o lote licitado.
10.4. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas
condições definidas no subitem acima, serão classificadas as melhores propostas subseqüentes, até
o máximo de três, para que os licitantes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os
preços oferecidos nas suas propostas escritas.
10.5. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos
proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.
Os lances verbais serão feitos para o total do lote até o encerramento do julgamento deste.
10.6. O pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial,
a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais,
em ordem decrescente de valor.
10.7 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará
a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo
licitante, para efeito de ordenação das propostas.
10.8. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, do valor
unitário do item, inferiores à proposta de menor preço.
10.9. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor máximo para a contratação.
10.10. Declarada encerrada a etapa competitiva, ordenadas às propostas o pregoeiro
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo
motivadamente a respeito.
10.11. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a
documentação de habilitação - “B”- do licitante que a tiver formulado para confirmação das suas
condições habilita tórias.
10.11.1. Na apreciação e no julgamento das propostas não serão consideradas quaisquer
ofertas ou vantagens não previstas neste instrumento, nem serão permitidas ofertas baseadas
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nas propostas das demais licitantes, obrigando-se o licitante, a executar as condições da
proposta apresentada.
10.11.2. No julgamento e classificação das propostas, será adotado o CRITÉRIO DE
MENOR PREÇO UNITÁRIO, observando os demais requisitos estabelecidos neste Edital.
10.12. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado
vencedor, sendo-lhe adjudicado o(s) item (s)/objeto do certame.
10.13. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o
pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à
habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de
uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele
adjudicado o(s) item (s)/objeto do certame.
10.13.1. Serão desclassificadas as propostas que:
a) não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste edital ou imponham
condições;
b) apresentem valores manifestamente inexeqüíveis;
c) sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de
impedir o julgamento.
10.14. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará o proponente inabilitado,
podendo instruir o processo com vistas a possíveis penalidades.
10.15. Nas situações previstas nos incisos 10.9., 10.10., e 10.13, o pregoeiro poderá negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
10.16. Fica assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do previsto no artigo 44, da Lei
123/2006.
10.16.1. 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 à
proposta mais bem classificada (art. 44, §§ 1o e 2o da Lei Complementar no 123/2006), e essa
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última não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte (art. 45, § 2o da
Lei Complementar no 123/2006).
10.16.2. Para efeito do disposto no item 10.16, ocorrendo o empate, proceder-se-á da
seguinte forma:
10.16.2.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior à de menor preço ao final da fase de lances, situação
em que, depois de cumpridas as demais exigências para sua habilitação, será declarada
vencedora do certame e adjudicado em seu favor o objeto licitado (art. 45, I da Lei
Complementar no 123/2006);
10.16.2.2. não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do item 10.16.2.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem
na hipótese do item 10.16.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito
(art. 45, II da Lei Complementar no 123/2006);
10.16.2.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 10.16.1, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta (art. 45, III da Lei Complementar no 123/2006);
10.16.2.4. O sorteio previsto no subitem 10.16.2.3 não se aplica na fase de lances, conforme
dispõe o art. 5º, § 5º, do Decreto nº 6.204/2007;
10.16.3. No caso de não contratação nos termos previstos no item 10.16.2 e seus subitens,
prevalecerá a classificação inicial e o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta
originalmente classificada em primeiro lugar (art. 45, § 1o da Lei Complementar no 123/2006),
cumpridas as demais exigências para sua habilitação.
10.17. O licitante declarado vencedor deverá apresentar ao pregoeiro, no prazo máximo de
48 (quarenta e oito) horas após o encerramento deste pregão, nova proposta escrita acompanhada de
nova planilha de preços, observando o disposto no inciso 8.2, em conformidade com o anexo deste
edital e de acordo com o correspondente lote adjudicado.
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10.18. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pela Comissão e licitantes presentes.
10.19. As omissões irrelevantes não ensejarão a desclassificação do licitante vencedor, salvo
se causarem prejuízo à Administração ou lesem direitos dos demais proponentes.
11. DA HOMOLOGAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
11.1. O resultado do julgamento será submetido à autoridade competente, para
homologação.
11.2. Após a adjudicação do objeto e a homologação do resultado do certame licitatório, o
licitante vencedor será notificado, para assinar o instrumento contratual, através de seu
representante legal, com firma reconhecida, consoante estabelecido em seus atos constitutivos;
11.3. É facultado a CONTRATANTE, quando a convocada não comparecer no prazo
estipulado no subitem anterior, não apresentar situação regular no ato da assinatura do contrato ou,
ainda, recusar-se, injustificadamente, a assinar o contrato ou a devolver devidamente assinado,
convocar os LICITANTES remanescentes, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das
sanções previstas na legislação pertinente;
11.4. A Aquisição pretendida deverá ser executada em estrita conformidade com as
prescrições deste edital e seus anexos, que são dele partes integrantes e inseparáveis.
12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
12.1. O Sistema de Registro de Preços regula-se pelas normas e procedimentos previsto no
Decreto nº 3.931 de 19 de setembro de 2001, alterado pelo Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de
2002 e de conformidade com o Decreto nº 119/2008 de 28/12/2008 que regulamenta o Registro de
Preços no município de Nossa Senhora do Livramento.
12.2. A Licitante vencedora deverá comparecer quando convocado no prazo máximo de 05
(cinco) dias após a adjudicação/homologação, contados do recebimento da convocação, para
assinatura da Ata de Registro de Preços, sob pena de multa de 2% (dois por cento) ao dia, sobre o
valor a ela adjudicado.
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12.3. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.
12.4. Se o licitante vencedor recusar-se a assinar a ata de registro de preços
injustificadamente será aplicada à regra seguinte: quando o proponente vencedor não apresentar
situação regular, no ato da assinatura da ata, será convocado outro licitante, observada a ordem de
classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das
sanções cabíveis na Lei 8.666/93, 10.520/02 e demais disposições vigentes.
12.5. No caso de descumprimento (não assinatura), a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora
do Livramento se reserva no direito de convocar outro licitante, observada a ordem de classificação,
para assinar a ata, sendo este o novo detentor.
12.6. Na ata de Registro de Preço constarão todas as obrigações, direitos e deveres
estabelecidos neste edital.
12.7. A minuta da ata de Registro de Preços, a ser assinada pelo licitante vencedor, estará
disponível no Anexo IX.
12.8. Os preços registrados que sofrerem revisão não poderá ultrapassar os preços praticados
no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da
proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.
12.9. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura
Municipal de Nossa Senhora do Livramento solicitará ao fornecedor/consignatária, mediante
correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado.
12.10. Fracassada a negociação com o primeiro colocado, a Prefeitura Municipal de Nossa
Senhora do Livramento poderá rescindir a ata e convocar, nos termos da legislação vigente e pelo
preço do 1º (primeiro) colocado, as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão
desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação.
12.11. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem
iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de estimativa de
preços.
13. DO CONTRATO
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13.1. Comparecer quando convocado no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados do
recebimento da convocação, para assinatura do instrumento contratual/ordem de fornecimento, sob
pena de multa 2% (dois por cento) ao dia, sobre o valor contratado.
13.2. Como condição para emissão da Nota de Empenho, o licitante vencedor deverá estar
com a documentação obrigatória devidamente atualizada perante a Fazenda Federal, Estadual,
Municipal, à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
13.3. Constarão do contrato todas as obrigações, direitos e deveres previstos neste edital.
14. DAS SANÇÕES
14.1. O licitante convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, que se recusar
injustificadamente a o fornecimento do produto e prestação do serviço ofertado, apresentar
pendências junto aos cadastros da Administração Pública, 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 a entrega, deixar de substituir o produto/serviço recusado no
prazo previsto, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal,
garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o
Município de Nossa Senhora do Livramento e, será descredenciada no sistema de cadastramento de
fornecedores a que se refere o inciso XIV, do art. 4°, da Lei nº 10.520/02, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, ficando ainda sujeita à multa
de 5% (cinco por cento) do valor global da proposta, devidamente atualizado, sem prejuízo da
aplicação das sanções previstas na minuta de contrato, em anexo, e das demais cominações legais.
14.2. Fica facultada a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento, na hipótese de
descumprimento por parte da adjudicatária das obrigações assumidas, tal como, o não cumprimento
do prazo de entrega ou do prazo para substituição, aplicar à multa de 5% (cinco por cento) sobre o
valor global da proposta do licitante. A multa poderá ser aplicada a cada novo período (03) três dias
de atraso.
15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
15.1. As despesas decorrentes da presente licitação irão onerar valores e dotações
orçamentárias futuras, somente de acordo com as necessidades.
_____________________________________________________________________________________________________________________ 17

Avenida Coronel Botelho, 458 – Centro – CEP: 78.170-000.

CNPJ: 03.507.514/0001-26 – Fones: (65) 351-1401 / 351-1200.

PMNSLTO
Fls. ______

________
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
15.2. A presente licitação de registro de preços será somente para registrar preços de
mercado sem a necessidade de Reserva Orçamentária. No caso de uma possível contratação dos
preços registrados, as despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de recursos consignados
no orçamento geral do Município na seguinte dotação orçamentária:
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
13.1. A despesa decorrente das contratações oriundas da presente Ata, correrão à conta das seguintes
dotações orçamentárias:
Projeto
Reduzido
Natureza de
Secretaria/ Programa
Recurso
Fonte
Atividade
Dotação
Despesa
Benefícios Eventuais

Próprio

2254

060012

3.3.90.39.00

100

16. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
16.1. O pagamento será efetuado pela prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento
conforme a emissão da ordem de serviço,acompanhada da nota fiscal emitida em nome da
prefeitura municipal de Nossa Senhora do devidamente atestada pelo fiscal do contrato, a nota
deverá ser emitida para cada secretaria de acordo com os quantitativos especificados na Ordem de
Serviço.
16.2. O pagamento será creditado em favor do(s) fornecedor (es) através de ordem bancária, contra
qualquer banco indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome, número da
agência e o número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.
16.3. O pagamento será feito com a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente ao valor dos
materiais do presente pregão, pelo preço da proposta adjudicada e homologada, mediante a
apresentação do comprovante de regularidade referente FGTS e CND Federal e Certidão Negativa
de Débitos Trabalhistas, expedida pela Justiça do Trabalho, de acordo com o Art. 29 da Lei
8.666/93 alterada pelo Art. 3° da Lei 12.440 de 7/07/2011.
16.4. A Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento pagará à contratada, pelos serviços
prestado, os preços integrantes da proposta aprovada, ressalvada a ocorrência de imprevistos. Fica
expressamente estabelecido que no preço global estão incluídos todos os custos diretos e indiretos
para o fornecimento, de acordo com as condições previstas nas Especificações e nas Normas
indicadas neste Edital e demais documentos da licitação, constituindo assim sua única remuneração
pelos trabalhos contratados e executados.
16.5. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
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16.6. Não será efetuado o pagamento em nome de terceiros, ou em conta de Poupança, sendo que
referido pagamento poderá ficar suspenso até que sejam devidamente cumpridas as exigências do
Edital.
16.7. A critério da Administração poderão ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir
possíveis despesas com multas, indenizações a terceiros, ou outras de responsabilidade da
Adjudicada.
16.8. 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.
16.9. A Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em
banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de
“factoring”.
16.10. A Contratante poderá recusar os serviço oferecidos quando:
a) Nota fiscal com especificação e quantidades em desacordo com o discriminado no edital;
b) Entregues em desacordo com as especificações dos requisitos do edital.
16.11. Os pagamentos serão efetuados pela tesouraria à vista de Nota Fiscal Eletrônica – NFe,
apresentadas, que deverão ser enviadas para o serviço de email institucional Prefeitura a seguir:
nfe@nossasenhoradolivramento.mt.gov.br, e a DANFE deverá ser emitida e acompanhar a
mercadoria.
16.12. Havendo divergência ou erro na emissão da Nota Fiscal Eletrônica-NFe, modelo 55, será
interrompida a contagem do prazo para fins de pagamento, sendo iniciada nova contagem somente
após a regularização da referida Nota fiscal Eletrônica - NFe;
16.13. Caso o término da contagem aconteça em dias sem expediente bancário, o pagamento
ocorrerá no primeiro dia útil imediatamente subseqüente.
17. DA REVOGAÇÃO E OU ANULAÇÃO DO CERTAME
17.1. A Administração, observadas razões de conveniência e oportunidade, devidamente
justificadas, poderá revogar a qualquer momento o presente procedimento, ou declarar a sua
nulidade por motivo de ilegalidade, mediante despacho fundamentado.
17.2. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação ou revogação
do procedimento licitatório.
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18. DOS RECURSOS
18.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente
a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das
razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.
18.2. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
18.3. A petição poderá ser feita na sessão e será reduzida a termo em Ata.
18.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará em decadência do
direito de recurso e adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor.
18.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da
licitação ao licitante vencedor.
18.6. Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado
para executar o serviço contratado.
19. DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo pregoeiro ou autoridade competente,
observados os preceitos de direito público e as disposições de Lei n° 8.666/93.
20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
20.2. Reserva-se ao pregoeiro o direito de solicitar, em qualquer época ou oportunidade,
informações complementares, mediante diligências.
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20.3. No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação
ou indenização, poderá ser:
a) adiada a data da abertura desta licitação;
b) alterada as condições do presente edital, com fixação de novo prazo para a sua realização.
20.4. Não será permitido a retirada dos envelopes apresentados ou cancelamento de
propostas, pelos licitantes, após a sua entrega.
20.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento
do licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualificações e as exatas compreensões
da sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão.
20.6. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
21. DO FORO
21.1. Para dirimir possíveis dúvidas oriundas deste Pregão, fica desde já eleito o Foro da Comarca
de Várzea Grande/MT, para defesa das partes, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO II - Modelo De Credenciamento
ANEXO III - Modelo De Declaração De Que Cumpre Com Os Requisitos De Habilitação
ANEXO IV - Declaração De Inexistência De Fatos Supervenientes Impeditivos Da Qualificação
ANEXO V – Declaração
ANEXO VI - Modelo Da Proposta
ANEXO VII - Modelo De Declaração De Microempresa – Me E
Empresa De Pequeno Porte – Epp
ANEXO VIII - Minuta Da Ata De Registro De Preços.

Nossa Senhora do Livramento-MT., 26 abril de 2017.
Leonildes Fátima da Silva Benevides
Pregoeira
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA N°007/2017
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
Validação:

Autorizo:

Silmar de Souza Gonçalves
Prefeito Municipal
1 - INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS
Unidade(s) Administrativa(s) Solicitantes(s):
( ) Secretaria Municipal de Finanças
( ) Secretaria Municipal de Administração e
Planejamento
( ) Secretaria de Educação, Esporte e Lazer
( ) Secretaria de Obras e Infra- estrutura
(x) Secretaria de Assistência Social
( ) Secretaria de Saúde
( ) Secretaria de Desenvolvimento Rural

Elizabeth Leite de Oliveira
Sec. Munic. de Assistência Social
2 – DESCRIÇÃO DA CATEGORIA DE
INVESTIMENTO
( ) Capacitação
( ) Equipamento de Apoio
( ) Equipamento de TI
( ) Consultoria/Auditoria/Assessoria
( x ) Contratação de Serviços
( ) Bens de Consumo
( ) Material Permanente

2 - DO OBJETO
2.1. Contratação de empresa especializada visando serviços de fornecimento parcelado de urnas funerárias
com preparação de corpo, e translado com carro especializado em via pavimentada por 2.440 quilômetro
rodado para atendimentos aos munícipes em vulnerabilidade social que residem no Município de Nossa
Senhora do Livramento – MT, por um período de 12 (doze) meses.
2.2 Contratação será licitado como pregão presencial.
3 – JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
3.1 Considerando-se que os Benefícios Eventuais são assegurados pelo artigo 22 da Lei Nº 8.742, de 07 de
dezembro de 1993, Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS:
“Entendem-se por benefícios eventuais as provisões suplementares e provisórias que
integram organicamente as garantias do Suas e são prestadas aos cidadãos e às famílias em
virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade
pública.”
Considerando-se a Lei Municipal de Nossa Senhora do Livramento nº 776 de 06 de novembro de 2014, a
qual implanta e regulamenta a concessão dos benefícios eventuais das políticas sociais.
Considerando - se que objeto licitado é de extrema importância, pois visa atender várias famílias em situação
de vulnerabilidade social que são atendidas pelas políticas sociais e residem no Município de Nossa Senhora
do Livramento-MT.
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Considerando –se as pesquisas de preço foram feito através de via telefone onde obteve as respostas por
email. Após analise das propostas foi constatado que o preço são praticado em exercício anteriores não
sofreram aumento abusivo de preço.
Justifica-se a necessidade de realizar pregão presencial, em face das diversas vantagens da forma presencial
do pregão sobre a eletrônica, dentre as quais: a possibilidade de esclarecimentos imediatos durante o pregão
presencial e facilidade na negociação de preços, verificação das condições de habilitação e execução da
proposta;
A opção pelo pregão presencial decorre de prerrogativa de escolha da Administração fixada pela Lei n°
10.520/02;
Nesse compasso, ao realizar o pregão presencial o Órgão não está cometendo nenhuma ilicitude, ao contrário,
está garantindo a aplicação correta da legislação vigente, fomentando o comércio local, para que o lugar seja
inserido no contexto social e ainda, garantindo a eficácia do plano de metas do Órgão Executor.
4 - CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
Item

01

02

03

Descrição

Quantidade Valor
Unitário

Urna Adulta (modelo simples sextavada, madeira pinos,
cor natural sem verniz, com 4 alça dura). Sem Flores
Urna Infantil (modelo simples sem verniz, com 4 alça
dura).

Valor Total

50

20

Translado em carro especializado via pavimentada (por 2.440 KM
Km).

5. PÚBLICO ALVO:
5.1. Famílias em situação de vulnerabilidade social que são atendidas pelas políticas sociais do município de
Nossa Senhora do Livramento.
6. LOCAL, PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.
6.1. O prazo de entrega dos serviços deve ser realizado imediatamente após o recebimento da ordem de
Serviço expedida pela secretaria Municipal de Assistência Social.
6.2. O local de realização dos serviços será fornecido pela secretaria demandante, que emitirá a ordem de
Serviço pedido de fornecimento com a descrição do local, data e horário, sempre respeitando os limites
territoriais deste município.
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6.3. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo imediato, a contar da
notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
6.4 O serviço será acompanhado e fiscalizado pela Contratante, através da Secretaria de Assistência Social,
sendo que o mesmo poderá ser aceito ou rejeitado conforme a sua correta ou incorreta execução e as eventuais
falhas e / ou ocorrências apresentadas deverão ser prontamente corrigidas pela empresa, sob pena de aplicação
das penalidades cabíveis.
7. DA FORMA DE ENTREGA E/OU EXECUÇÃO:
7.1. Entregar ou executar os serviços de acordo com as especificações da proposta;
7.2.Responsabilizar-se pela prestação dos serviços, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras
necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade da contratada.
7.3 Prestar esclarecimentos e informações técnicas que venham a ser solicitadas pela contratante;
7.4.Prestar os serviços dentro do prazo estipulado no Termo de Referência .
7.5 O retardamento na prestação de serviços não justificado considerar-se-á como infração contratual;
7.6 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente á Administração ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade á fiscalização ou o
acompanhamento pelo órgão interessado;
7.7.Manter com a contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os entendimentos verbais
motivado pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmado por escrito;
7.8.Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo imediato, a contar da
notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
7.9. Os serviços serão monitorados pelos fiscais de contrato desta Secretaria Municipal de Assistência Social
,periodicamente, durante a execução dos serviços, com a verificação da qualidade e quantidade dos serviços, e
conseqüente aceitação mediante termo circunstanciado.
8.0 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
8.1. Os serviços deverão ser executados de acordo com a solicitação e demanda da Secretaria requisitante.
8.2. A Contratada deverá reparar corrigir, ou substituir, às suas expensas, e dentro do prazo estabelecido pela
Administração, as partes do objeto deste Termo e seus Anexos, em que se verificarem vícios, defeitos, ou
incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços.
9. DA VIGÊNCIA:
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9.1. Este contrato terá validade 12 (doze) meses a contar da data de assinatura.
10. DA FISCALIZAÇÃO:
10. Será designado para fiscalizar e acompanhar o fornecimento, do objeto da presente contratação, conforme a
seguir:
a) Secretaria de Assistência Social – Alessandra Márcia da Silva, que deverá atestar os
documentos da despesa, quando comprovada a fiel e correta entrega para fins de pagamento.
10.1 A presença da fiscalização não elide nem diminui a responsabilidade da empresa contratada.
10.2 Competirá ao responsável pela fiscalização acompanhar o fornecimento dos serviços, inclusive
observância às quantidades máximas a serem adquiridas, rejeitar os serviços em desacordo com as
especificações do edital, bem como, determinar prazo para substituição do item eventualmente fora de
especificação e dirimir as dúvidas que surgirem no decorrer do fornecimento, dando ciência de tudo ao
licitante adjudicado, conforme art. 67 da Lei n. 8.666/93.
10.3

Os termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a
entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e
determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

10.4 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.5 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
10.6 Será designado para fiscalizar e acompanhar o fornecimento, do objeto da presente contratação, conforme

a seguir:
A (s) Secretaria (s) Municipal (s) de Assistência Social – Servidora: Alessandra Marcia da Silva,
que deverá atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fiel e correta entrega para fins de
pagamento.
11. DA SUBCONTRATAÇÃO:
11.1

. É vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação.

12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
12.1. O pagamento será efetuado pela prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento conforme a
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emissão da ordem de serviço,acompanhada da nota fiscal emitida em nome da prefeitura municipal de Nossa
Senhora do devidamente atestada pelo fiscal do contrato, a nota deverá ser emitida para cada secretaria de
acordo com os quantitativos especificados na Ordem de Serviço.
12.2. O pagamento será creditado em favor do(s) fornecedor (es) através de ordem bancária, contra qualquer
banco indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome, número da agência e o número da
conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.
12.3. O pagamento será feito com a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente ao valor dos materiais do
presente pregão, pelo preço da proposta adjudicada e homologada, mediante a apresentação do comprovante de
regularidade referente FGTS e CND Federal e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pela Justiça
do Trabalho, de acordo com o Art. 29 da Lei 8.666/93 alterada pelo Art. 3° da Lei 12.440 de 7/07/2011.
12.4. A Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento pagará à contratada, pelos serviços prestado, os
preços integrantes da proposta aprovada, ressalvada a ocorrência de imprevistos. Fica expressamente
estabelecido que no preço global estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para o fornecimento, de
acordo com as condições previstas nas Especificações e nas Normas indicadas neste Edital e demais documentos
da licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados.
12.5. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
12.6. Não será efetuado o pagamento em nome de terceiros, ou em conta de Poupança, sendo que referido
pagamento poderá ficar suspenso até que sejam devidamente cumpridas as exigências do Edital.
12.7. A critério da Administração poderão ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir possíveis despesas
com multas, indenizações a terceiros, ou outras de responsabilidade da Adjudicada.
12.8. 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.
12.9. A Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem
como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”.
12.10. A Contratante poderá recusar os serviço oferecidos quando:
b) Nota fiscal com especificação e quantidades em desacordo com o discriminado no edital;
b) Entregues em desacordo com as especificações dos requisitos do edital.
12.11. Os pagamentos serão efetuados pela tesouraria à vista de Nota Fiscal Eletrônica – NFe, apresentadas,
que deverão ser enviadas para o serviço de email institucional Prefeitura a seguir:
nfe@nossasenhoradolivramento.mt.gov.br, e a DANFE deverá ser emitida e acompanhar a mercadoria.
12.12. Havendo divergência ou erro na emissão da Nota Fiscal Eletrônica-NFe, modelo 55, será interrompida a
contagem do prazo para fins de pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a regularização da
referida Nota fiscal Eletrônica - NFe;
12.13. Caso o término da contagem aconteça em dias sem expediente bancário, o pagamento ocorrerá no
primeiro dia útil imediatamente subseqüente.
13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
13.1. A despesa decorrente das contratações oriundas da presente Ata, correrão à conta das seguintes dotações
orçamentárias:
Projeto
Reduzido Natureza de
Secretaria/ Programa
Recurso
Fonte
Valor
Atividade
Dotação
Despesa
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Benefícios Eventuais

Próprio

2254

060012

3.3.90.39.00

100

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Cumprir fielmente o presente contrato de modo que, dentro do prazo estabelecido estejam todos os serviços
solicitados.
14.1. Manter todas as condições de habilitação e qualificação durante a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas para execução exigidas na licitação;
14.2. Executar os serviços de acordo com as especificações técnicas e prazos determinados pela Prefeitura
Municipal.
14.3. Empregar boa técnica na execução dos serviços de qualidade sob pena de impugnação destes pela
fiscalização da Prefeitura, tudo, de acordo com o previsto;
14.4. A Prefeitura não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da licitante vencedora
para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros;
14.5. A execução será realizada pela CONTRATADA, facultando-lhe a contratação de ajudantes, os quais terão
vínculo único e direto com a mesma, que ficará exclusivamente responsável pelo pagamento e todos os encargos
existentes;
14.6. Assumir inteira e expressa responsabilidade pelas obrigações sociais e de proteção aos seus empregados,
bem como, pelos encargos previdenciários, fiscais, comerciais e trabalhistas resultante da execução dos serviços
decorrentes desta licitação;
14.7. Deverá obrigatoriamente constar o número do presente processo licitatório no corpo da Nota Fiscal;
14.8. Respeitar e fazer cumprir as legislações e posturas Federal, Estadual e Municipal, previstas nas normas
regulamentadoras pertinentes;
14.9. A contratada deverá realizar o translado no endereço especificado na Ordem de Fornecimento dos
Serviços, emitida pela Secretaria de Assistência Social.
14.10. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referencia, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução
do objeto e, ainda:
14.11 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);
14.12 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com
avarias ou defeitos;
14.13 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
14.14 Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
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15 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
15.1 Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados
relativamente ao objeto deste Edital;
15.2. Efetuar o pagamento à empresa nas condições de preço e prazo estabelecidos no Edital e na proposta;
15.3.. Notificar por escrito, a empresa contratada, de toda e qualquer irregularidade constatada durante o
fornecimento do serviço.
15.4. Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.
15.5. O objeto do presente Contrato poderá sofrer alterações em suas quantidades, conforme previsto no artigo
65 da Lei 8666/93 e suas alterações posteriores.
15.6. A Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento se reserva o direito de fiscalizar e pedir
justificativas quanto à qualidade e demais condições do fornecimento dos equipamentos e serviços de
instalação, através de pessoas previamente designadas, que poderão rejeitar, no todo ou em parte.
15.7. Designar servidor da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, para proceder a fiscalização
dos serviços;
15.8. Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Contrato, instrumento equivalente ou Nota de
Empenho.
15.9 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
15.10 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
15.11 comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
15.12.acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor
especialmente designado;
15.13.efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos no Edital e seus anexos;
15.14.A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros,
ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
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DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS:

16.1 03 Orçamentos

PMNSLTO

17 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

Fls. ______

________
17.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520,
de 2002, a
ESTADO
DE
MATO
GROSSO
Contratada que:
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
17.2. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
17.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
17.4 Fraudar na execução do contrato;
17.5 Comportar-se de modo inidôneo;
17.6 Cometer fraude fiscal;
17.7 Não mantiver a proposta.
17.8 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
17.9 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a
Contratante;
17.10 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será
aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
17.11 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela
qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
17.12 Impedimento de licitar e contratar com a União com o conseqüente descredenciamento no SICAF pelo
prazo de até cinco anos;
17.13. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 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 a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos
causados;
17.14. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas e os
profissionais que:
17.15 Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
17.16 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
17.17.demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
17.18 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
17.19 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o
princípio da proporcionalidade.
17.20 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
18

ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

( ) Confirmo a existência de saldo orçamentário
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Botelho,
458 – Centro
– CEP: 78.170-000.
( ) Inexistência de saldo orçamentário
(devolver
à unidade
demandante).
CNPJ: 03.507.514/0001-26 – Fones: (65) 351-1401 / 351-1200.
Data:

Contador Municipal
Assinatura e Carimbo
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MODALIDADE DE LICITAÇÃO:

PMNSLTO
Fls. ______

________
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

20 DA ELABORAÇÃO DO TR (TERMO DE REFERENCIA)
20. 1 Alessandra Marcia da Silva
SETOR: Administrativo
LOCAL E DATA: Nossa Senhora do Livramento – MT, 21 de Março 2017
21 - DA APROVAÇÃO DO RESPONSAVÉL PELA UNIDADE SOLICITANTE
Elizabeth Leite de Oliveira
Secretário Municipal de Assistência Social
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ANEXO II
MODELO DE CREDENCIAMENTO

A empresa. . .......... . , inscrito no CNPJ nº., com sede à.................., neste ato representada pelo(s)
diretores ou sócios, com qualificação completa (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil,
profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu Procurador o
Senhor (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere amplos
poderes para junto ao Município de Nossa Senhora do Livramento, praticar os atos necessários
com relação à licitação na modalidade de Pregão Presencial n°.________/2017, usando dos
recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, transigir,
renunciar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda,
substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e
valioso, e em especial, para esta licitação.
Local e data _____________, ______/______________/2017.

___________________________________
(Assinatura do representante legal)
*reconhecer firma
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ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE COM OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(NOME

DA

EMPRESA)_________________,

CNPJ

n°.

sediada

à

(endereço

completo)_______________________, DECLARA, sob as penas da lei, que conhece todo o
conteúdo do edital, cumpre

plenamente os requisitos de habilitação no presente Pregão

Presencial n°.________/2017, que está ciente

da obrigatoriedade de declarar ocorrências

posteriores, e ainda que possui experiência na execução do objeto contratado.

Local e data, _______________ , ___ de ____________de 2017.

___________________________________________
(Assinatura do representante legal)
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA
QUALIFICAÇÃO

O signatário da presente, em nome da proponente declara para todos os fins de direito, a
inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade
da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2º e artigo 97 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de
1993, e suas alterações.

Local e data, _______________ , ___ de ____________de 2017.

___________________________________
(Assinatura do representante legal)
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ANEXO V
DECLARAÇÃO:
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do Processo Licitatório, sob a
modalidade de Edital de Pregão Presencial sob n. ____/2017, instaurado por esse Município de
Nossa Senhora do Livramento/MT que se nossa Empresa for Declarada vencedora do Objeto:
a) Por seu representante legal, declara, sob as penas da Lei, que atende ao inciso V, do artigo 27, da
Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, que se refere ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição
Federal, de que não possuem em seu quadro de empregados, trabalhadores menores de dezoito (18)
anos realizando trabalhos noturnos, perigosos e insalubres, e de menores de dezesseis (16) anos
trabalhando em qualquer tipo de função, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze (14)
anos.
b) por seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que não existe em seu quadro de
empregados, servidores públicos municipais exercendo funções de gerência, administração ou
tomada de decisão.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente DECLARAÇÃO.
Local e data, _______________ , ___ de ____________de 2017.
__________________________________________
(Assinatura do representante legal)
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ANEXO VI
MODELO DA PROPOSTA
Identificação da LICITANTE:
Local e data: xx/xx/2017 às xx:xx hs
Identificação do Processo Licitatório: Pregão presencial nº XXX/2017

ITE
M
01

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Contratação de empresa especializada visando serviços de
fornecimento parcelado de urnas funerárias com preparação de corpo, e translado com carro
especializado em via pavimentada por 2.440 quilômetro rodado para atendimentos aos munícipes
em vulnerabilidade social que residem no Município de Nossa Senhora do Livramento – MT, por
um período de 12 (doze) meses.
Lote único
VALOR
VALO
UNIDA
UNITARI
R
DESCRIÇÃO
DE
QUANT
O
TOTAL
Urna Adulta (modelo simples sextavada, madeira
pinos, cor natural sem verniz, com 4 alça dura).
und
Sem Flores

02

Urna Infantil (modelo simples sem verniz, com 4
alça dura).

03

Translado em carro especializado via pavimentada
(por Km).

und

Km

TOTAL
Valor Total: R$ (valor por extenso)
O prazo de execução do(s) (serviço(s) será de ..........
Validade da Proposta: ** (por extenso) dias (mínimo: 60 dias)
Nome do representante legal:
Assinatura do representante legal e cargo:
Fone, Fax e/ou e-mail para contato:
Dados Bancários: _____________
Esclarecemos que todos os impostos, taxas e encargos, inclusive trabalhista e previdenciário
incidente sobre os bens/serviços propostos estão incluídos no preço total da proposta.
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Declaramos que temos condições de fornecer o objeto da licitação nos quantitativos constantes no
ANEXO I do Edital.
Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte,
observadas as condições do Edital.
Localidade, aos ___ dias de ___ de ___.
__(assinatura)___
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA – ME E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP

Para fins de participação na licitação (indicar o nº registrado no Edital), a (Nome completo da
Empresa Proponente), CNPJ nº xxxxxx, sediada na (Endereço Completo), DECLARA, sob as penas
da lei que é (Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme o caso), na forma de Lei
Complementar Federal nº 123, de 14.12.2006 e que não se encontra em nenhuma das situações do §
4º do art. 3º da referida Lei.

Nome e Identificação do declarante.
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ANEXO VIII
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº XXXXX/2017
PREGÃO: Nº XXXXX/2017
PROCESSO: Nº XXXXXXX/2017
VALIDADE: 12 (doze) MESES contados a partir da data de sua publicação
O(A)......(órgão ou entidade pública que gerenciará a ata de registro de preços), com sede no(a)
......, na cidade de ........, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ....., neste ato representado(a) pelo(a) ......
(cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria nº ...... de ..... de ...... de 200..., publicada no ....... de .....
de ....... de ....., inscrito(a) no CPF sob o nº .............portador(a) da Carteira de Identidade nº .......,
considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para
REGISTRO DE PREÇOS nº ......./200..., publicada no ...... de ...../...../200....., processo
administrativo n.º ........, RESOLVE registrar os preços da(s)
empresa(s) indicada(s) e
qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)
quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às
normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892,
de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL Contratação de empresa
especializada visando serviços de fornecimento parcelado de urnas funerárias com preparação
de corpo, e translado com carro especializado em via pavimentada por 2.440 quilômetros
rodado para atendimentos aos munícipes em vulnerabilidade social que residem no Município
de Nossa Senhora do Livramento – MT, por um período de 12 (doze) meses.
1.2. A presente aquisição foi realizada por meio de processo licitatório, na modalidade de Registro
de Preço, observando os dispositivos legais, notadamente os princípios da lei no 10.520, de 17 de
julho de 2002, pela lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e pelas condições e
exigências estabelecidas em Edital.
1.3. Observadas as condições estabelecidas no Edital de Pregão nº XXX/2017, respectivo
Termo de Referência e seus anexos.
_____________________________________________________________________________________________________________________ 38

Avenida Coronel Botelho, 458 – Centro – CEP: 78.170-000.

CNPJ: 03.507.514/0001-26 – Fones: (65) 351-1401 / 351-1200.

PMNSLTO
Fls. ______

________
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
1.4. Este instrumento não obriga o Município de Nossa Senhora do Livramento a firmar
contratação na totalidade estimada.
2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1 A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
3.1. Será designado para fiscalizar e acompanhar o fornecimento, do objeto da presente contratação,
conforme a seguir:
b) Secretaria de Assistência Social – Alessandra Márcia da Silva, que deverá atestar os
documentos da despesa, quando comprovada a fiel e correta entrega para fins de
pagamento.
3.2. A presença da fiscalização não elide nem diminui a responsabilidade da empresa contratada.
3.3. Competirá ao responsável pela fiscalização acompanhar o fornecimento dos serviços, inclusive
observância às quantidades máximas a serem adquiridas, rejeitar os serviços em desacordo com as
especificações do edital, bem como, determinar prazo para substituição do item eventualmente fora
de especificação e dirimir as dúvidas que surgirem no decorrer do fornecimento, dando ciência de
tudo ao licitante adjudicado, conforme art. 67 da Lei n. 8.666/93.
3.4.
Os termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e
fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos
observados.
3.5.
A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em coresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art.
70 da Lei nº 8.666, de 1993.
3.6. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.
4. CLÁUSULA QUARTA – DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO
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4.1. A CONTRATADA deve realizar o serviço imediatamente após o recebimento da Ordem de
Serviço expedida pelo CONTRATANTE, que constará os serviços a serem realizados, conforme
especificado no Termo de Referencia.
5. CLÁUSULA QUINTA - DO CONTRATADO
5.1 O preço, a quantidade e a especificação do serviço registrado nesta Ata, encontram-se indicados
na tabela abaixo:
NOME DA EMPRESA
CNPJ Nº XXXX
TELEFONE
ITEM
QTDADE
UNID
VALOR TOTAL
01
XXXX
XXXX
02
XXXX
XXXX
03
XXXX
XXXX

DESCRIÇÃO
XXX
XXX
XXX

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

VALOR

UNIT

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

5.2. Os valores acima poderão eventualmente sofrer revisão (aumento ou decréscimos) nas
seguintes hipóteses:
a) Para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial desta Ata, na hipótese
de sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de consequências
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força
maior caso fortuito, fato do príncipe e fato da administração, nos termos do art. 65, II, “d” e § 5º da
Lei 8.666/93;
b) Para menos, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor do mercado, ou, ainda,
quando ocorrer o fato do príncipe previsto no art. 65, § 5º da Lei 8.666/93.
5.3. A revisão de preços será feita com fundamento em planilhas de composição de custos e/ou
preço de mercado;
5.4. Nos preços supracitados estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado
(tributos, seguros, encargos sociais, etc.)
6. DA EXECUÇÃO DO OBJETO
6.1. O prazo de entrega dos serviços deve ser realizado imediatamente após o recebimento da ordem
de Serviço expedida pela secretaria Municipal de Assistência Social.
6.2. O local de realização dos serviços será fornecido pela secretaria demandante, que emitirá a
ordem de Serviço pedido de fornecimento com a descrição do local, data e horário, sempre
respeitando os limites territoriais deste município.
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6.3. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no
prazo imediato, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das
penalidades.
6.4 O serviço será acompanhado e fiscalizado pela Contratante, através da Secretaria de Assistência
Social, sendo que o mesmo poderá ser aceito ou rejeitado conforme a sua correta ou incorreta
execução e as eventuais falhas e / ou ocorrências apresentadas deverão ser prontamente corrigidas
pela empresa, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.
6.5. Entregar ou executar os serviços de acordo com as especificações da proposta;
6.6. Responsabilizar-se pela prestação dos serviços, ressaltando que todas as despesas de transporte
e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade da contratada.
6.7.
Prestar esclarecimentos e informações técnicas que venham a ser solicitadas pela
contratante;
6.8.

Prestar os serviços dentro do prazo estipulado no Termo de Referência .

6.9. O retardamento na prestação de serviços não justificado considerar-se-á como infração
contratual;
6.10. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente á Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade á fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
6.11. Manter com a contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os entendimentos
verbais motivado pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmado por escrito;
6.12. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no
prazo imediato, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das
penalidades.
6.12 Os serviços serão monitorados pelos fiscais de contrato desta Secretaria Municipal de
Assistência Social ,periodicamente, durante a execução dos serviços, com a verificação da
qualidade e quantidade dos serviços, e conseqüente aceitação mediante termo circunstanciado.
6.13. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
6.14. Os serviços deverão ser executados de acordo com a solicitação e demanda da Secretaria
requisitante.
6.15. A Contratada deverá reparar corrigir, ou substituir, às suas expensas, e dentro do prazo
estabelecido pela Administração, as partes do objeto deste Termo e seus Anexos, em que se
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verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos empregados ou da
execução de serviços.
7.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Cumprir fielmente o presente contrato de modo que, dentro do prazo estabelecido estejam todos
os serviços solicitados.
7.2. Manter todas as condições de habilitação e qualificação durante a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas para execução exigidas na licitação;
7.3. Executar os serviços de acordo com as especificações técnicas e prazos determinados pela
Prefeitura Municipal.
7.4. Empregar boa técnica na execução dos serviços de qualidade sob pena de impugnação destes
pela fiscalização da Prefeitura, tudo, de acordo com o previsto;
7.5. A Prefeitura não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da licitante
vencedora para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros;
7.6. A execução será realizada pela CONTRATADA, facultando-lhe a contratação de ajudantes, os
quais terão vínculo único e direto com a mesma, que ficará exclusivamente responsável pelo
pagamento e todos os encargos existentes;
7.7. Assumir inteira e expressa responsabilidade pelas obrigações sociais e de proteção aos seus
empregados, bem como, pelos encargos previdenciários, fiscais, comerciais e trabalhistas resultante
da execução dos serviços decorrentes desta licitação;
7.8. Deverá obrigatoriamente constar o número do presente processo licitatório no corpo da Nota
Fiscal;
7.9. Respeitar e fazer cumprir as legislações e posturas Federal, Estadual e Municipal, previstas nas
normas regulamentadoras pertinentes;
7.10. A contratada deverá realizar o translado no endereço especificado na Ordem de Fornecimento
dos Serviços, emitida pela Secretaria de Assistência Social.
7.11. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referencia, seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
7.12. 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);
7.13. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o
objeto com avarias ou defeitos;
7.14. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
7.15. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
7.16. É vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação.
8. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
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8.1. Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos que venham a ser
solicitados relativamente ao objeto deste Edital;
8.2. Efetuar o pagamento à empresa nas condições de preço e prazo estabelecidos no Edital e na
proposta;
8.3. Notificar por escrito, a empresa contratada, de toda e qualquer irregularidade constatada
durante o fornecimento do serviço.
8.4. Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a
atualização monetária.
8.5. O objeto do presente Contrato poderá sofrer alterações em suas quantidades, conforme previsto
no artigo 65 da Lei 8666/93 e suas alterações posteriores.
8.6. A Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento se reserva o direito de fiscalizar e
pedir justificativas quanto à qualidade e demais condições do fornecimento dos equipamentos e
serviços de instalação, através de pessoas previamente designadas, que poderão rejeitar, no todo ou
em parte.
8.7. Designar servidor da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, para proceder a
fiscalização dos serviços;
8.8. Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Contrato, instrumento equivalente ou
Nota de Empenho.
8.9. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
8.10. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e
recebimento definitivo;
8.11. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e
recebimento definitivo;
8.12. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas
no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
8.13. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;
8.14. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
8.15. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.
9. DO REAJUSTE DE PREÇOS
_____________________________________________________________________________________________________________________ 43

Avenida Coronel Botelho, 458 – Centro – CEP: 78.170-000.

CNPJ: 03.507.514/0001-26 – Fones: (65) 351-1401 / 351-1200.

PMNSLTO
Fls. ______

________
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
9.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período da vigência da presente Ata,
admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste
instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo repasse do percentual
determinado.
9.2. Os preços registrados que sofrerem revisão não poderá ultrapassar os preços praticados no
mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da
proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.
9.3. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura Municipal de
Nossa Senhora do Livramento solicitará ao fornecedor/consignatária, mediante correspondência,
redução do preço registrado, de forma a adequá-lo a definição do parágrafo único.
9.4. Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do
Livramento poderá rescindir esta ata e convocar, nos termos da legislação vigente, e pelo preço da
1ª (primeira), as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de
preços e nova licitação em caso de fracasso ou negociação.
9.5. Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou
inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento.
10. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1. 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 nº 8.666/93;
c) Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste
Registro;
d) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
e) Por razões de interesse públicas devidamente demonstradas e justificadas;
10.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por
correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
10.3. 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.
10.4. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita
pela Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento, facultando-se a esta neste caso, a
aplicação das penalidades previstas neste Edital.
10.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades da Contratada,
relativas à prestação do serviço.
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10.6. Caso a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento não se utilize da prerrogativa de
cancelar esta Ata, o seu exclusivo critério, poder suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento
das faturas, até que a contratada cumpra integralmente a condição contratual infringida.
11. DAS PENALIDADES
11.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste 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.
11.2. Na seguinte forma:
a) Atraso de até 5 (cinco) dias para retirada da ordem de serviço ou nota de empenho, multa de 2 %
(dois por cento);
b) A partir do 6º (sexto) dia até o limite do 10º (décimo) dia, multa de 4 % (quatro por cento),
caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso.
11.3. 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, a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento
poderá garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento)
sobre o valor adjudicado.
11.4. Se a contratada 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, se sujeita às seguintes
penalidades:
a) Multa de até 10% sobre o valor adjudicado;
b) Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a
Administração Pública, por prazo de até 2 (dois) anos, e;
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
d) A licitante 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 Município pelo prazo
de até 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.
11.5. As multas previstas nesta seção não eximem a contratada da reparação dos eventuais danos,
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do
Livramento.
11.6. O artigo 14 do Decreto 3.555/2000 prevê aplicação de penalidade de impedimento de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de até 5 cinco anos ao licitante que ensejar o
retardamento do certame e também comportar-se de modo inidôneo.
11.6.1. A penalidade prevista é de caráter eminentemente grave. E cabe ressaltar na forma do art. 14
do Decreto 3.555/2000 que pode vir a ser aplicada, independentemente da celebração prévia de
contrato entre a Administração e o licitante. Pode a pena decorrer da própria conduta do licitante no
curso do procedimento licitatório, pelo uso de artifícios e demandas meramente protelatórias, que
atentem contra o principio da celeridade, apontado no caput do art. 4º do referido Decreto.
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12. DOS ILÍCITOS PENAIS
12.1. As infrações penais tipificadas na Lei nº 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma
legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.
13. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
13.1. As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata, correrão à conta das
seguintes dotações orçamentárias:
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
13.2. A despesa decorrente das contratações oriundas da presente Ata, correrão à conta das seguintes
dotações orçamentárias:
Secretaria/
Projeto
Reduzido Natureza de
Recurso
Fonte
Valor
Programa
Atividade
Dotação
Despesa
Benefícios Eventuais

Próprio

2254

060012

3.3.90.39.00

100

14. DA FORMA DE PAGAMENTO
14.1. O pagamento será efetuado pela prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento
conforme a emissão da ordem de serviço,acompanhada da nota fiscal emitida em nome da
prefeitura municipal de Nossa Senhora do devidamente atestada pelo fiscal do contrato, a nota
deverá ser emitida para cada secretaria de acordo com os quantitativos especificados na Ordem de
Serviço.
14.2. O pagamento será creditado em favor do(s) fornecedor (es) através de ordem bancária, contra
qualquer banco indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome, número da
agência e o número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.
14.3. O pagamento será feito com a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente ao valor
dos materiais do presente pregão, pelo preço da proposta adjudicada e homologada, mediante a
apresentação do comprovante de regularidade referente FGTS e CND Federal e Certidão Negativa
de Débitos Trabalhistas, expedida pela Justiça do Trabalho, de acordo com o Art. 29 da Lei
8.666/93 alterada pelo Art. 3° da Lei 12.440 de 7/07/2011.
14.4. A Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento pagará à contratada, pelos serviços
prestado, os preços integrantes da proposta aprovada, ressalvada a ocorrência de imprevistos. Fica
expressamente estabelecido que no preço global estão incluídos todos os custos diretos e indiretos
para o fornecimento, de acordo com as condições previstas nas Especificações e nas Normas
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indicadas neste Edital e demais documentos da licitação, constituindo assim sua única remuneração
pelos trabalhos contratados e executados.
14.5. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
14.6. Não será efetuado o pagamento em nome de terceiros, ou em conta de Poupança, sendo que
referido pagamento poderá ficar suspenso até que sejam devidamente cumpridas as exigências do
Edital.
14.7. A critério da Administração poderão ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir
possíveis despesas com multas, indenizações a terceiros, ou outras de responsabilidade da
Adjudicada.
14.8. 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.
14.9. A Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em
banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de
“factoring”.
14.10. A Contratante poderá recusar os serviço oferecidos quando:
a) Nota fiscal com especificação e quantidades em desacordo com o discriminado no edital;
b) Entregues em desacordo com as especificações dos requisitos do edital.
14.11. Os pagamentos serão efetuados pela tesouraria à vista de Nota Fiscal Eletrônica – NFe,
apresentadas, que deverão ser enviadas para o serviço de email institucional Prefeitura a seguir:
nfe@nossasenhoradolivramento.mt.gov.br, e a DANFE deverá ser emitida e acompanhar a
mercadoria.
14.12. Havendo divergência ou erro na emissão da Nota Fiscal Eletrônica-NFe, modelo 55, será
interrompida a contagem do prazo para fins de pagamento, sendo iniciada nova contagem somente
após a regularização da referida Nota fiscal Eletrônica - NFe;
14.13. Caso o término da contagem aconteça em dias sem expediente bancário, o pagamento
ocorrerá no primeiro dia útil imediatamente subseqüente.
15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
I. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de
termo aditivo à presente ata de Registro de Preços.
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II. Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de
Pregão nº XXX/2017 e seus anexos e as propostas das classificadas.
16. DO FORO
16.1. As partes contratantes elegem o foro de Várzea Grande-MT como competente para dirimir
quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que não puderem ser
resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e
forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma
do art. 60 da Lei nº 8.666/93.
Nossa Senhora do Livramento – MT, 26 de abril de 2017.
CONTRATANTE:
SILMAR DE SOUZA GONÇALVES
Prefeito Municipal
CONTRATADO:
xxxxxxx
XXXXXXXXXXXXX
TESTEMUNHAS:
Nome:
Identidade nº:

Nome:
Identidade nº:

_____________________________________________________________________________________________________________________ 48

Avenida Coronel Botelho, 458 – Centro – CEP: 78.170-000.

CNPJ: 03.507.514/0001-26 – Fones: (65) 351-1401 / 351-1200.

