
Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

CNPJ n°37.465.002/0001-66

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO

PREGAO ELETRONICO N9 14/2021
Processo Administrativo n9 46/2021

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o Municipio de Querencia - MT, por
meio do Departamento de Licita^oes, sediado no Pa^o Municipal, realizara licita^ao, para registro
de pre^os, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, com criterio de julgamento menor
pre^o por item nos termos da Lei n9 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n.9 10.024, de 20
de setembro de 2019, LC 123/2006, Decreto Municipal 1.845/2019, aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei n9 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigencias estabelecidas neste

Edital.
DATA: 01/06/2021
HORARIO: 08h00min, (Horario de Brasilia - DF).

LOCAL: Portal da BLL - www.bll.org.br

1. DO OBJETO
1.1. 0 objeto da presente licitafao e a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisifao de
veiculos utilitcirios zero quilometro, conforme condi^oes, quantidades e exigencias estabelecidas
neste Edital e seus anexos.

1.2. A licita9§o sera dividida em itens, conforrne tabela constante do Termo de Referenda,

facultando-se ao licitante a participate em quantos itens forem de seu interesse.

1.3. O criterio de julgamento adotado sera o menor pre$o do item, observadas as exigencias

contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificag6es do objeto.

2. DO REGISTRO DE PRE£OS
2.1. As regras referentes ao orgao gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesoes

sao as que constam da minuta da Ata de Registro de Preyos.

3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. As empresas licitantes interessadas deverao proceder ao credenciamento antes da data

marcada para inicio da Sessao Pubhca via internet;
3.2 Para acesso ao sistema eletronico, os interessados em participar do Pregao deverao dispor de

chave de identificato e de senha pessoa! e intransferivel, obtidas junto a Bolsa de Licita^oes e

Leiloes, por meio do Telefone (041) 3097-4600 e pelo site da Bolsa de Licitafoes e Leiloes

www.bll.org.br.
3.3. E de exclusiva responsabilidade do usuario o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer

transafao efetuada diretamente ou por seu representante, nao cabendo ao Municipio de

Querencia-MT ou a Bolsa de Licita^oes e Leiloes, qualquer responsabilidade por eventuais danos

decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
3.4. 0 credenciamento junto ao provedor do sistema implica para o licitante:

a) presunto de capacidade tecnica para realiz st0 <̂ as transa?oes inerentes ao Pregao na forma

eletronica;
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b) obrigar-se pelas transa^oes efetuadas em sou nome no sistema eletronico, assumindo como
firmes e verdadeiros seus lances e propostas;
c) dever de acompanhar as operates no sistema eietronico, responsabilizando-se pelo onus
decorrente da perda de negocios por inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema
eletronico ou de sua desconexao.
3.5. As informafoes e/ou alterafoes relativas ao credenciamento e a outras duvidas sobre o
sistema poderao ser obtidas atraves da Central de Atendimento da Bolsa de Licita^oes e Leiloes,
telefone: (041) 3097-4600.
3.6. Nos casos de Microempresas e EPP’s que queiram receber os beneficios da LC 123/06,

deverao declarar sua condi^ao no sistema.

3.6.1. A falsidade de declara^ao prestada objetivando os beneficios da LC 123/06, caracterizara o
crime de que trata o art. 299 do Codigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outras figuras
penais e das sanfoes previstas neste Edital.
3.7. Ficara impedido de participar do presente procedimento licitatorio qualquer licitante que
tenha algum fato que o impe^a de tomar parte do certame ou que tenha sido declarado inidoneo
para licitar e contratar com a Administrate Publica.
3.8. A simples apresenta^ao da proposta por parte do licitante corresponde a sua indicat0 de
que inexistem fatos que impedem de participar da fpresente licitafao, eximindo assim o
Pregoeiro do disposto no art 97 da Lei nv8.666/93.

4. DA PARTICIPAgAO NO PREGAO
4.1. Poderao participar deste Pregao interessados cujo. ramo de atividade seja compativel com o
objeto desta licitafao e que estejam premia e devidamente credenciadas no sistema eletronico de
"Licitacoes", site http://www.bll.org.br/ da BOLSA DE LICITA^OES E LEILOES.
4.2. Nao poderao participar.desta licitafao os interessados:
4.2.1. Proibidos de participar de licita0es e celebrar contratos administrativos, na forma da

legisla^ao vigente;
4.2.2. Que nao atendam as condi^oes deste Edital e seus anexos
4.2.3. Estrangeiros que nao tenham representa^ao legal no Brasil com poderes expressos para

receber citato e responder administrativa ou judicialmente;
4.2.4. Que se enquadrem nas vedafoes previstas no artigo 99 da Lei n9 8.666, de 1993;

4.2.5. Que estejam sob falencia, concurso de credores, em processo de dissolu^ao ou liquidate;

4.2.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio, conforme item 2.9 do Termo
de Referenda;
4.2.7. Sociedades cooperativas;
4.2.8. Organizafoes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condifao
(Acordao n9 746/2014-TCU-Plenario);
4.2.9 institutes sem fins lucrativos (paragrafo unico do art. 12 da Instrut0

Normativa/SEGES n9 05/2017).
4.3. Como condifao de participate no Pregao, o licitante assinalara "sim” ou "nao" em campo
proprio do sistema eletronico, relative a seguinte declarator
4.3.1. que cumpre os requisites estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n9 123, de 2006,

estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
4.3.1.1. nos itens exclusivos para participate de microempresas e empresas de pequeno porte, a

assinalat0 do campo "nao" impedira o prosseguimento no certame;

4.3.1.2. nos itens em que a participate nao for exclusiva para microempresas e empresas de

pequeno porte, a assinalat0 do campo "nao” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter
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direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n9 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte.
4.3.2. As declara^oes a seguir deverao ser anexadas no sistema:
4.3.3. de que cumpre os requisitos de habilita^ao definidos no Edital e que a proposta
apresentada esta em conformidade com as exigencias editalfcias;
4.3.4. de que inexistem fatos impeditivos para sua habilitafao no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores;
4.3.5. de que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condifao de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituifao;
4.4. A declarafao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condifao sujeitara o licitante as

sanfoes previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTAgAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAgAO

5.1. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente

com os documentos de habilitafao exigidos no edital, proposta com a descri^ao do objeto

ofertado e o pre^o, ate a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica, quando,

entao, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documenta^ao.
5.2. 0 envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilita^ao exigidos neste Edital,

ocorrera por meio de chave de acesso e senha.
5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverao encaminhar a documentafao de

habilita^ao, ainda que haja alguma restri^ao de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do

art. 43, § l9 da LC n9 123, de 2006.
5.4. Incumbira ao licitante acompanhar as operates no sistema eletronico durante a sessao
publica do Pregao, ficando responsavel pelo onus decorrente da perda de negocios, diante da

inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
5.5. Ate a abertura da sessao, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilita^ao anteriormente inseridos no sistema.
5.6. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classifica^ao entre as propostas

apresentadas, o que somente ocorrera apos a realiza^ao dos procedimentos de negociafao e

julgamento da proposta.
5.8. Os documentos que compoem a proposta e a habilitafao do licitante melhor classificado

somente serao disponibilizados para avaliafao do pregoeiro e para acesso publico apos o

encerramento do envio de lances.
5.9. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico,

dos seguintes campos:
5.9.1. Valor unitario e total de cada item.
5.9.1.2. Marca;
5.9.1.3. Fabricante
5.9.2. Descrifao detalhada do objeto, contendo as informafoes similares a especificafao do

Termo de Referenda: indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo de validade ou de garantia,

numero do registro ou inscri^ao do bem no orgao competente, quando for o caso.
5.9.3. Especificamente as propostas relativas aos itens "ambulancias" deverao estar

acompanhadas dos documentos que comprovam a adequa^ao do bem as legislates de

seguran^a, conforme documentos indicados no Termo de Referenda.

5.10 Todas as especificafoes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
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5.11 Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributaries, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos bens.
5.11.1. Os prefos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao de
exclusiva responsabilidade do licitante, nao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
altera?ao, sob alega^ao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.
5.12. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresenta^ao.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFlCA£AO DAS PROPOSTAS E FORMULA£AO DE
LANCES.
6.1. A abertura da presente licita^ao dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema eletronico,
na data, horario e local indicado neste Edital.
6.2. 0 Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios
insanaveis, ilegalidades, ou nao apresentem as especifica^oes exigidas no Termo de Referenda.
6.2.1. Tambem sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.
6.2.2. A desclassifica^ao sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
6.2.3. A nao desclassificafao da proposta nao impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceita^ao.
6.3. 0 sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarao da fase de lances.
6.4. 0 sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os
licitantes.
6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.
6.6.0 lance devera ser ofertado pelo valor do item.
6.7. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura
da sessao e as regras estabelecidas no Edital.
6.8. 0 licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.
6.9. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances sera no minimo o valor de
R$ 100.00 feem reais).
6.10. Ser3 adotado para o envio de lances no pregao eletronico o modo de disputa "aberto", em
que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogafoes.
6.11. A etapa de lances da sessao publica tera durafao de dez minutos e, apos isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de durafao da sessao publica.
6.12. A prorrogafao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorroga^ao, inclusive no caso de lances intermediaries.
6.13. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente.
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6.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorroga^ao automatica pelo sistema, podera
o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinfcio da sessao
publica de lances, em prol da consecufao do melhor prefo.
6.15. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
6.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identifica^ao do licitante.
6.17. No caso de desconexao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregao, o
sistema eletronico podera permanecer acessfvel aos licitantes para a recepfao dos lances.
6.18. Quando a desconexao do sistema eletronico para o pregoeiro persistir por tempo superior

a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apos decorridas vinte e
quatro horas da comunica^ao do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletronico
utilizado para divulga^ao.
6.19. 0 Criterio de julgamento adotado sera o menor pre^o por item, conforme definido
neste Edital e seus anexos.
6.20. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta e, na hipotese
de desist§ncia de apresentar outros lances, valera o ultimo lance por ele ofertado, para efeito de
ordena^ao das propostas.
6.21 Em rela^ao a itens nao e^clusivos. para participafao de microempresas e empresas de

pequeno porte - (caso tenha lotes exclusivos)- uma vez encerrado a etapa de lances, sera
efetivada a verifica^ao do porte da entidade empresarial. 0 sistema identificara em coluna
propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a

comparafao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim

como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nQ 123,
de 2006, regulamentada pelo Decreto n9 8.538, de 2015.
6.22 Nessas condifoes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de ate 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta, ou melhor, lance
sera considerada empatada com a primeira colocada.
6.23 A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apos a comunica^ao automatica
para tanto, respeitado a diferen^a minima prevista no item 6.9.
6.24 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao
se manifeste no prazo estabelecido, serao convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte’ que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificafao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.
6.25 No caso de equivalence dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta.
6.26 So podera haver empate entre propostas iguais (nao seguidas de lances), ou entre lances

finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
6.26.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o criterio de desempate ser£ aquele

previsto no art. 39, § 29, da Lei n9 8.666, de 1993, assegurando-se a preferencia, sucessivamente,

aos servifos:
6.26.1.1 - prestados por empresas brasileiras;
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6.26.1.2 - prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia
no Pais;
6.26.1.3 - prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiencia ou para reabilitado da Previdencia Social e que atendam as
regras de acessibilidade previstas na legisla^ao.
6.27 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico dentre
as propostas ou os lances empatados.
6.28 Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, o pregoeiro devera encaminhar,
pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor pre^o, para
que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacao em condifoes diferentes das previstas
neste Edital.
6.28.1 A negociafao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
6.28.2.0 pregoeiro solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de duas horas, envie a
proposta adequada ao ultimo lance ofertado apos a negocia^ao realizada, acompanhada, se for o
caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmafao daqueles exigidos
neste Edital e ja apresentados.
6.29 Apos a negocia^ao do pre^o, o Pregoeiro iniciard a fase de aceita^ao e julgamento da
proposta.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
7.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificafao de possivel empate, o Pregoeiro

examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequa^ao ao objeto e a
compatibilidade do pre^o em rela?ao ao pre?o maximo estipulado para contratafao neste Edital
e em seus anexos, observado o disposto no paragrafo unico do art. 7- e no § 9Q do art. 26 do
Decreto n.e 10.024/2019.
7.2. Para aceitabilidade da proposta referente ao itens "ambulancia", serao exigidos os
documentos complementares a proposta constantes do Termo de Referenda.
7.3. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar prefo final superior ao
prefo maximo fixado no Termo de Referenda, ou que apresentar pre^o manifestamente
inexequivel.
7.3.1. Considera-se inexequivel a proposta que apresente pre^os global ou unitario simbolicos,

irrisorio ou de valor zero, incompativeis com os prefos dos insumos e salarios de mercado,

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatorio da licita?ao nao tenha
estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagoes de
propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da

remunerafao.
7.4. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligencias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que
fundamentam a suspeita;
7.5. Na hipotese de necessidade de suspensao da sessao publica para a realiza^ao de
diligencias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso previo no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedencia, e a ocorrencia sera registrada em ata;
7.6. 0 Pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por

meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de duas horas, sob pena de nao aceita^ao
da proposta.
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7.6.1. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitapao
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
7.6.2. Dentre os documentos passfveis de solicitapao pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as caracterfsticas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedencia, alem de outras informapoes pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou
propostas, encaminhados por meio eletronico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados
pelo Pregoeiro, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema eletronico, sob pena de nao
aceitapao da proposta.

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificapao.

Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessao, informando no "chat” a nova data
e horario para a sua continuidade.

0 Pregoeiro podera encaminhar, por meio do sistema eletronico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenpao de melhor
prepo, vedada a negociapao em condipoes diversas das previstas neste Edital.
7.9.1. Tambem nas hipoteses em que o Pregoeiro nao aceitar a proposta e passar a subsequente,

podera negociar com o licitante para que seja obtido prepo melhor.
7.9.2. A negociapao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
7.10. Nos itens nao exclusivos para a participapao de microempresas e empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta nao for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente, havera
nova verificapao, pelo sistema, da eventual ocorrencia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e
45 da LC ns 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
7.11. Encerrada a analise quanto a aceitapao da proposta, o pregoeiro verificara a habilitapao
do licitante, observado o disposto neste Edital.

7.7.

7.8.

7.9.

8. DA HABILITAPAO
8.1. A habilitapao dos licitantes sera verificada atraves da seguinte documentapao:
8.2 - HABILITAPAO JURIDICA
8.2.1. No caso de empresario individual: inscripao no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.2.2. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIREL1: ato constitutive, estatuto ou contra to social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatorio de seus
administradores;
8.2.3. Inscripao no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera com averbapao no
Registro onde tern sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agenda;

8.2.4 No caso de sociedade simples: inscripao do ato constitutive no Registro Civil das Pessoas

Jurfdicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicapao dos seus administradores;

8.2.5 decreto de autorizapao, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em
funcionamento no Pais;
8.2.6 Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alterapoes ou da
consolidapao respectiva.

8.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
8.3.1 prova de inscripao no Cadastro Nacional de Pessoas Jurfdicas ou no Cadastro de Pessoas

Ffsicas, conforme o caso;
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8.3.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresenta^ao de
certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os creditos tributaries
federais e k Dfvida Ativa da Uniao (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n9 1.751, de 02/10/2014, do Secretary da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
8.3.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servifo (FGTS);
8.3.4 prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a Justifa do Trabalho, mediante a
apresentafao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo V1I-A
da Consolidate das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nQ 5.452, de 1Q de maio de
1943;
8.3.5. prova de inscri^ao no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.
8.3.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
8.3.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto
licitatorio, devera comprovar tal condi^ao mediante declara^ao da Fazenda Estadual do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.4. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
8.4.1 certidao negativa de falencia expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
8.4.2 balan^o patrimonial e demonstrates contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situafao financeira da empresa, vedada a
sua substitute por balancetes ou balan<;os provisorios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrado ha mais de 3 (tres) meses da data de apresentato da proposta;

8.4.2.1. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentato de

balanfo patrimonial e demonstrates contabeis referentes ao periodo de existencia da
sociedade;
8.4.2.2. E admissivel o balan^o intermediary, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
8.4.3. Comprovato da boa situate financeira da empresa mediante obtenfae de indices de
Liquidez Geral (LG), Solvencia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos
pela aplicafao das seguintes fdrmulas:
LG =

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante
8.4.4 As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a l(um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvencia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverao
comprovar capital minimo ou patrimonio liquido de 10% (dez por cento) do valor total estimado
da contratato ou do lote pertinente.

8.5. QUALIFICACAO TECNICA
8.5.1Serao exigidos os seguintes documentos para comprovato da qualificato tecnica:
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a) 01 (um) atestado de capacidade tecnica, fornecido por pessoa jurfdica de direito publico ou
privado, que comprovem desempenhos anteriores ou atuais de forma satisfatoria em
caracterfstica, quantidade e prazos com o objeto desta licita^ao.

8.5.2. A existencia de restri^ao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista nao impede que
a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigencias do edital.
8.5.3. A declarafao do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase de

habilitafao.
8.5.4. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa
ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existencia de alguma restrifao no que
tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, apos a declara^ao do vencedor, comprovar a regularizafao. 0 prazo podera ser
prorrogado por igual periodo, a criterio da administra^ao publica, quando requerida pelo
licitante, mediante apresenta^ao de justificativa.
8.5.5. A nao regulariza^ao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a

inabilitafao do licitante, sem prejui'zo das san^oes previstas neste Edital, sendo facultada a
convocafao dos licitantes remanescentes, na ordem de classifica^ao. Se, na ordem de
classifica^ao, seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte com alguma restrifao
na documenta^ao fiscal e trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para regularizafao.
8.5.6. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspendera a sessao, informando no "chat" a nova data e horario para a continuidade da mesma.
8.5.7. Sera inabilitado o licitante que nao comprovar sua habilitafao, seja por nao apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.
8.5.8. Nos itens nao exclusivos a rnicroempresas e empresas de pequeno porte, em havendo

inabilitafao, havera nova verificafao, pelo sistema, da eventual ocorrencia do empate ficto,

previsto nos artigos 44 e 45 da LC nQ 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceita?ao da proposta subsequente.
8.5.9. 0 licitante provisoriamente vencedor em um lote, que estiver concorrendo em outro lote,

ficara obrigado a comprovar os requisitos de habilitagao cumulativamente, isto e, somando as
exigencias do lote em que venceu as do lote em que estiver concorrendo, e assim
sucessivamente, sob pena de inabilitafao, al6m da aplica^ao das sangoes cabiveis.
8.5.9.1.
inabilita^ao recaira sobre o(s) lote (s) de menor (es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m)
suficiente(s) para a habilita?ao do licitante nos remanescentes.
8.5.10.Constatado o atendimento as exigencias de habilita^ao fixadas no Edital, o licitante sera
declarado vencedor.

Nao havendo a comprovafao cumulativa dos requisitos de habilitafao, a

9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
9.1 - A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de 02
(duas) horas, a contar da solicitafao do Pregoeiro no sistema eletronico devendo ser utilizado o
modelo de proposta previsto no Anexo II do Edital e devera:
9.1.1 ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as demais rubricadas
pelo licitante ou seu representante legal.
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9.1.2. Conter a indica^ao do banco, numero da conta e agenda do licitante vencedor, para fins de

pagamento.
9.1.3. 0 prazo estabelecido pelo Pregoeiro podera ser prorrogado por solicita^ao escrita e

justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceito pelo

Pregoeiro.
9.2. - A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em considera^ao no
decorrer da execu^ao do contrato e aplicafao de eventual san^ao a Contratada, se for o caso.

9.2.1 Todas as especifica^oes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo,

fabricante e procedencia, vinculam a Contratada.
Os prefos deverao ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5Q da Lei nQ 8.666/93).

9.3.1 Ocorrendo divergencia entre os pre?os unitarios e o prefo global, prevalecerao os
primeiros; no caso de divergencia entre os valores numericos e os valores expressos por extenso,

prevalecerao estes ultimos.
9.4. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de prefo ou de quaiquer outra condi^ao que induza o julgamento a mais de
um resultado, sob pena de desclassificapao.
9.5. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, nao sendo considerada
aquela que nao corresponda as especifica^qes ali contidas ou que estabele?a vinculo a proposta
de outro licitante.

9.3.

As propostas que contenham a descri^ao do objeto, o valor e os documentos9.6.
complementares estarao disponiveis na internet, apos a homologa^ao.

10. DOS RECURSOS
10.1. 0 Pregoeiro declarara o vencedor e, depois de decorrida a fase de regulariza^ao fiscal e
trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concedera o prazo de
no minimo trinta minutos, concedera o prazo de quinze minutos - para que quaiquer licitante
manifeste a inten$ao de recorrer, de forma motivada, isto e, indicando contra qual (is) decisao
(oes) pretende recorrer e por quais motivos, em campo proprio do sistema.
10.2. Havendo quern se manifeste, cabera ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existencia
de motivafao da inten^ao de recorrer, para decidir se admite ou nao o recurso,

fundamentadamente.
10.2.1 Nesse momento o Pregoeiro nao adentrara no merito recursal, mas apenas verificara as
condigoes de admissibilidade do recurso.

10.2.2 A falta de manifesta^ao motivada do licitante quanto a intenfao de recorrer importara a
decadencia desse direito.
10.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entao, o prazo de tres dias para
apresentar as razoes, pelo sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados
para, querendo, apresentarem contrarrazoes tambem pelo sistema eletronico, em outros tres
dias, que come^arao a contar do termino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos inaispensaveis a defesa de seus interesses.
10.3. O acolhimento do recurso invalida tao somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.4. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados, no endere^o
constante neste Edital.

11. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA.
11.1. A sessao publica poder^ ser reaberta:
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11.1.1 Nas hipoteses de provimento de recurso que leve k anulafao de atos anteriores a
realiza^ao da sessao publica precedente ou em que seja anulada a propria sessao publica,

situafao em que serao repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
11.1.2 Quando houver erro na aceita^ao do prefo melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor nao assinar o contrato, nao retirar o instrumento equivalente ou nao
comprovar a regularizafao fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1Q da LC nQ 123/2006,
serao adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de
lances.
11.2. Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a sessao
reaberta.
11.2.1.A convoca^ao se dara por meio do sistema eletronico ("chat") ou e-mail de acordo com a
fase do procedimento licitatorio.
11.2.2.A convoca^ao feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no cadastro do
licitante, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

12. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO.
12.1. 0 objeto da licitagao ser3 adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso nao haja interposifao de recurso, ou pela autoridade competente, apos a regular
decisao dos recursos apresentados.
12.2. Apos a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatorio.

13. DA GARANTIA DE EXECU^AO.
13.1. Nao havera exigencia de garantia de execu^ao para a presente contrata^ao.

14. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS
14.1. Ser5 exigida garantia contratual dos bens fornecidos na presente contrata^ao,
complementar a legal, conforme prazos mmimos e demais regras constantes na Minuta
Contratual.

15. DA ATA DE REGISTRO DE PRE£OS.
15.1. Homologado o resultado da licitafao, tera o adjudicatario o prazo de 05 (cinco) dias,
contados a partir da data de sua convoca^ao, para assinar a Ata de Registro de Pre^os, cujo prazo
de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito k contrata^ao, sem prejufzo
das sanfoes previstas neste Edital.
15.2. Alternativamente a convocafao para comparecer perante o orgao ou entidade para a
assinatura da Ata de Registro de Prefos, a Administra^ao podera encaminha-la para assinatura,
mediante correspondencia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletronico, para que
seja assinada e devolvida no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da data de seu recebimento.
15.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Pre^os
podera ser prorrogado uma unica vez, por igual perfodo, quando solicitado pelo(s) licitante(s)
vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.
15.4. Serao formalizadas tantas Atas de Registro de Pre^os quanto necessarias para o registro
de todos os itens constantes no Termo de Referenda, com a indicacao do licitante vencedor, a
descricao do(s) lote (ns), as respectivas quantidades, prefos registrados e demais condicoes.
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15.4.1.Sera incluido na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os
bens ou servifos com pre^os iguais aos do licitante vencedor na sequencia da classificafao do
certame;

16. O TERMO DE CONTRATO OU 1NSTRUMENTO EQUIVALENTE
16.1. Apos a homologate da licita^ao, em sendo realizada a contrata^ao, sera firmado Termo
de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
16.2. 0 adjudicatario tera o prazo de 05(cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua
convocafao, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o
caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizafao), sob pena de decair do direito a
contrata^ao, sem prejuizo das sanfoes previstas neste Edital.
16.2.1 Alternativamente a convoca^ao para comparecer perante o orgao ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato, a Administrate podera encaminha-lo para assinatura,

mediante correspondence postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletronico, para que
seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da data de seu recebimento.
16.2.2 0 prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por

solicitafao justificada do adjudicatario e aceita pela Administrate.
16.3. 0 Aceite da Nota de Empenfto ou do instrumento equivalente, emitida a empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:
16.3.1. Referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relate de negdeios ali
estabelecida as disposifoes da Lei nQ 8.666, de 1993;

16.3.2. A contratada se vincula a sua proposta e as previsoes contidas no edital e seus anexos;
16.3.3. A contratada reconhece que as hipoteses de rescisao sao aquelas previstas nos artigos 77
e 78 da Lei nQ 8.666/93 e reconhece os aireitos da Administrate previstos nos artigos 79 e 80
da mesma Lei.
16.4. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de prefos, sera exigida a comprovato das

condifoes de habilitato consignadas no edital, que deverao ser mantidas pelo licitante durante
a vigencia do contrato ou da ata de registro de prefos.
16.5. Na hipotese de o vencedor da licitato nao comprovar as condi^oes de habilitato
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de pre^os, a

Administrate, sem prejuizo da aplicato das san^oes das demais cominagoes legais cabiveis a
esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificato, para, apos a
comprovato dos requisitos para habilitate, analisada a proposta e eventuais documentos
complementares e, feita a negociato, assinar o contrato ou a ata de registro de pre^os.

17. DO REAJUSTE EM SENTIDO GERAL.
17.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sao as estabelecidas no Termo de

Referenda, anexo a este Edital.

DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZA^AO.

18.1. Os criterios de aceitato do objeto e de fiscalizato estao previstos no Termo de
Referenda.

18.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.
19.1. As obrigates da Contratante e da Contratada sao as estabelecidas no Termo de

Referenda.

19.
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20. DO PAGAMENTO
20.1. As regras acerca do pagamento sao as estabelecidas no Termo de Referenda, anexo a este

Edital.

DAS SANgOES ADMINISTRATES
21.1. Comete infra^ao administrativa, nos termos da Lei nQ 10.520, de 2002, o

licitante/adjudicatario que:
21.1.1 nao assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;

21.1.2 nao assinar a ata de registro de prefos, quando cabivel;
21.1.3 apresentar documentafao falsa;
21.1.4 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

21.1.5 ensejar o retardamento da execute do objeto;
21.1.6 nao mantiver a proposta;
21.1.7 cometer fraude fiscal;
21.1.8 comportar-se de modo inidoneo;
21.2. As san9oes do item acima tambem se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em
pregao para registro de prefos que, convocadds, nao honrarem o compromisso assumido
injustificadamente.

21.3. Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declara^ao falsa quanto as
condi^oes de participate), quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licita^ao, mesmo apos o encerramento da fase de lances.

21.4. 0 licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infrafoes discriminadas nos subitens
anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangoes:
21.4.1 Advertencia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que nao acarretarem

prejuizos significativos ao objeto da contrata^ao;
21.4.2 Multa de 10% (dez. por cento) sobre o valor estimado do(s) Iote(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante;
21.4.3 Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o orgao, entidade ou unidade
administrativa da Administrate) Publica Municipal, pelo prazo de ate dois anos;

21.4.4 Impedimento de licitar e de contratar com o Municipio de Querencia e
descredenciamento do cadastro de fornecedores do municipio, pelo prazo de ate cinco anos;
21.5 Declarafao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrate Publica,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punifao ou ate que seja promovida a
reabilita^ao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;
21.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais san^oes.

21.7. Caso o valor da multa nao seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta
do licitante, o Municipio podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419
do Codigo Civil.
21.8. A aplica^ao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario,

observando-se o procedimento previsto na Lei nQ 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nQ

9.784, de 1999.
21.9. A autoridade competente, na aplica^ao das sanfoes, levara em considera^ao a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administrate,

observado o principio da proporcionalidade.

21.
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21.10. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no cadastro municipal de

fornecedores.
21.11. As sanfoes por atos praticados no decorrer da contratafao estao previstas no Termo de

Referenda.

DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA.
22.1. Apos o encerramento da etapa competitive os licitantes poderao reduzir seus pre^os ao
valor da proposta do licitante mais bem classificado.
22.2. A apresentafao de novas propostas na forma deste item nao prejudicara o resultado do

certame em rela^ao ao licitante melhor classificado.
22.3. Havendo urn ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do
licitante vencedor, estes serao classificados segundo a ordem da ultima proposta individual
apresentada durante a fase competitiva.
22.4. Esta ordem de classificafao dos licitantes registrados devera ser respeitada nas
contrata$oes e somente sera utilizado acaso o melhor colocado no certame nao assine a ata ou
tenha seu registro cancelado nas hipoteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n°
7.892/213.

22.

23. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
23.1. Ate 03 (tres) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessao publica,
qualquer pessoa podera impugnar este Edital.
23.2. A impugnafao podera ser realizada por forma eletronica, pelo e-mail
licitacao.querencia(5)gmail.com. ou por petigao dirigida ou protocolada no enderefo Av. Cuiaba,
nQ 335, Setor C, enderegada ao Setor de Licita^ao do Municipio de Querencia-MT, CEP 78643-
GOO.
23.3. Cabera ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsdveis pela elabora^ao deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugna<pao no prazo de at£ dois dias uteis contados da data de
recebimento da impugna^ao.
23.4. Acolhida a impugna^ao, sera definida e publicada nova data para a realizafao do certame.
23.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatorio deverao ser enviados
ao Pregoeiro, ate 03 (tres) dias uteis anteriores a data designada para abertura da sessao
publica, exclusivamente por meio eletronico via internet, no endere^o indicado no Edital.
23.6. 0 pregoeiro respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias uteis,
contado da data de recebimento do pedido, e podera requisitar subsidios formais aos
responsaveis pela elaboragao do edital e dos anexos.
23.7. As impugna^oes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no
certame.
23.8. 0 horario de expediente desta Prefeitura Municipal e de (Segunda-Feira a Sexta-Feira) do
Horario das 07:00 as 13:00 (horario de Brasilia - DF), para tanto Sabado e Domingo nao sao
contados como dias uteis.

DAS DISPOSI0ES GERAIS.
24.1. Da sessao publica do Pregao divuigar-se-a Ata no sistema eletronico.
24.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impe^a a
realizafao do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao
haja comunicafao em contrario, pelo Pregoeiro.

24.
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24.3. Todas as references de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao o
horario de Brasilia - DF.
24.4. No julgamento das propostas e da habilita<?ao, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas
que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e
eficacia para fins de habilitafao e classificafao.
24.5. A homologa^ao do resultado desta licitafao nao implicarS direito a contrata?ao.
24.6. As normas disciplinadoras da licita^ao serao sempre interpretadas em favor da ampliafao
da disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administra^ao, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguran?a da contratafao.
24.7. Os licitantes assumem todos os custos de prepara?ao e apresenta^ao de suas propostas e
a Administra^ao nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente
da condu?ao ou do resultado do processo licitatorio.
24.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administra^ao.
24.9. 0 desatendimento de exigencias formais nao essenciais nao importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamehto do ato, observado os principios da isonomia e
do interesse publico.
24.10. Em caso de divergence entre disposifoes deste Edital e de seus anexos ou demais pe^as
que compoem o processo, prevalecera as deste Edital.
24.11. O Edital esta disponibilizado, na Integra, no enderefo eletronico bll.org.br, e tambem
podera ser lido e/ou obtido no endere^o licitacao.querencia@gmail.com, nos dias uteis, no
horario das 07:00 horas as 13:00 horas (Horario de Brasilia - DF), mesmo endere^o e periodo no
qual os autos do processo administrative permanecerao com vista franqueada aos interessados.
24.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I:TERMO DE REFERENCIA;
ANEXO II: PROPOSTA DE PRE£0;
ANEXO III - DECLARACAO DO CUMPRIMENTO DE REQUISITO DE HABILITA^AO
ANEXO IV - DECLARACAO DE FATOS 1MPEDITIVOS
ANEXO V - DECLARAgAO DE CUMPRIMENTO DE REQUISiTOS LEGAIS
ANEXO VI - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREgOS
ANEXO VII - MINUTA CONTRATUAL

Querencia-MT, 13 de maio de 2021.

FERNANDO GORGEN
Prefeito Municipal
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ANEXQI

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO
1.1. Registro de pre^o para futura e eventual aquisi^ao de veiculos utilitarios zero quilometros,

conforme condifoes, quantidades e exigencias estabelecidas neste termo de referenda e
anexos.
1.2. PESCR1CAO DOS ITENS:

C6D.
INTERNO

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTALQUANT.ITEM

DESCRICAO DO ITEM

R$R$tipo SUV, zero KM, ano deVeiculo
fabricafao/modelo 2021, diesel, potencia
minima de 204 CV, transmissao automatica de
no minimo 6 veiocidades, tra^ao 4x2 (traseira),
4x4 e 4x4 com reduzida, capacidade para no
minimo 07 passageiros, na cor branca, cinco
portas sendo qbatro para passageiros e uma no
porta malas, . ar condicionado, direpao
hidraulica, trava eletrica das portas e porta
malas original e instalado de fabrica, Air-bag
duplo (motorista e passageiro), freios com
sistema ABS (anti-lock braking system), tanque
de combustivel capacidade minima 78 litros de
combustivel, garantia ampla de pelo menos um
ano sem limite de quilometragem. Veiculo de
ser equipado com todos os equipamentos de
serie nao especificados e exigidos pelo
CONTRAN; O veiculo devera ser entregue ja
emplacado e com as taxas pertinentes ao ano
vigente. Adesivo com o logotipo (brasao) da
Prefeitura Municipal de Querencia MT
(consultar a prefeitura para a confecpao).
OBS: A licitante devera possuir concessionary

ou empresas autorizadas para a assistencia
tecnica num raio de 500 km da sede da

01 01 72241 345.590,00 345.590,00

Prefeitura Municipal de Querencia MT.
Garantia tecnica - ver condiyoes no item 9 do
Termo de Referenda.

R$ R$Veiculo - tipo pick-up, cabine dupla 4x4, zero
km, ano/modelo 2021/2021, na cor branco,
motor diesel, motorizafao minima 2.2, potencia
minima 200 cv, cambio manual de no minimo 6
veiocidades (cinco a frente e uma a r6), , ar
condicionado, dire^ao eletrica, trio eletrico (
trava, vidro, alarme) Todos os equipamentos
obrigatorios exigidos pelo CONTRAN. O veiculo
devera ser entregue ja emplacado e com as

05 7224002 202.490,00 1.012.450,00
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taxas pertinentes ao ano vigente. Adesivo com
o logotipo (brasao) da Prefeitura Municipal de
Querencia MT (consultar a prefeitura para a
confeccao).
OBS: A licitante devera possuir concessionaria
ou empresas autorizadas para a assistencia
tecnica num raio de 500 km da sede da
Prefeitura Municipal de Querencia MT.
Garantia tecnica - ver condifoes no item 9 do
Termo de Referenda.

Veiculo - tipo pick-up, zero km, cabine simples,
com 2 portas - capacidade de 2 passageiros,
incluso motorista, ano/modelo 2021/2021, na
cor branca, motoriza^ao 1.4, mi'nimo de 85
cavalos, 04 cilindros, 08 valvulas, combustivel
flex, gasolina/etanol, Cambio manual de 5 ou 6
marchas a frente e 01 a re, Direfao hidraulica
ou eletrica, Ar condicionado de fabrica, Vidros
eletricos, Travas eletricas nas 2 portas, Sistema
de alarme antifurto, )ogo de tapetes de
borracha, Protetor de carter, Sistema de som,
Contendo todos os acessorios de Seguran^a
que atendam o Codigo Nacional de Transito.
Adesivo com o logotipo (brasao) da Prefeitura
Municipal de Querencia MT (consultar a
prefeitura para a confec^ao). Adesivo com o
logotipo (brasao) da Prefeitura Municipal de
Querencia MT (consultar a prefeitura para a
confec^ao);
OBS: A licitante devera possuir concessionaria
ou empresas autorizadas para a assistencia
tecnica num raio de 500 km da sede da
Prefeitura Municipal de Querencia MT.
Garantia tecnica - ver condifoes no item 9 do
Termo de Referenda.

R$R$03 03 72239
245.850,0081.950,00

VEICULO TIPO PICK - UP CABINE SIMPLES, C/
TRACAO 4X4, DIRECAO HIDRAULICA, ZERO
KM, AIR-BAG P/ OS OCUPANTES DA CABINE,
FREIO COM A.B.S. NAS QUATRO RODAS, 0 KM,
GARANTIA DE FABRICA MINIMA DE 5 ANOS,
ADAPTADO P/ AMBULANCIA DE SIMPLES
REMOgAO, IMPLEMENTADO COM CAPOTA DE
FIBRA ADAPTADO COM PORTAS TRASEIRAS.
COM CAPACIDADE MINIMA DE CARGA 1.000
KG MOTOR; MOTORIZAgAO MINIMA DE 2.8
DIESEL; COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE
SERIE NAO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO
CONTRAN; CAPACIDADE VOLUMETRICA NAO

R$R$7145404 03
701.250,00233.750,00
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INFERIOR A 5,5 METROS CUBICOS NO TOTAL.
SISTEMA ELETRICO: ORIGINAL DO VEICULO,
C/ MONTAGEM DE BATERIA ADICIONAL MIN.
100A. INDEPENDENTE DA POTENCIA
NECESSARIA DO ALTERNADOR, NAO SERAO
ADMITIDOS ALTERNADORES MENORES QUE
120A. INVERSOR DE CORRENTE CONTINUA
(12V) P/ ALTERNADA (110V) C/ CAPACIDADE
MIN. DE 1.000W DE POTENCIA MAXIMA
CONTINUA, C/ ONDA SENOIDAL PURA. PAINEL
ELETRICO INTERNO MIN. DE UMA REGUA
INTEGRADA C/ NO MINIMO 04 TOMADAS,
SENDO 02 TR1POLARES (2P+T) DE 110 VCA E
02 P/ 12V (POTENCIA MAXIMA DE 120W)
INTERRUPTORES C/ TECLAS DO TIPO
ILUMINADAS; iLUMINAgAO NATURAL E
ARTIFICIAL. SINALIZADOR FRONTAL
SECUNDARIO: BARRA LINEAR FRONTAL 0
VEICULO SEMI EMBUTIDO NO DEFLETOR
FRONTAL, 02 SINALIZADORES A LED EM
CADA LADO DA CARENAGEM FRONTAL DA
AMBULANCIA NA COR VERMELHA C/ DE 1,0A
POR SINALIZADOR 02 SINALIZADORES NA
PARTE TRASEIRA NA COR VERMELHA, C/
FREQUENCE MIN DE 90 FLASHES POR
MINUTO OPERANDO MESMO COM AS PORTAS
TRASEIRAS ABERTAS E PERM1T1NDO A
VISUALIZAgAO DA SINALIZAgAO DE
EMERGENCIA NO TRANSITO, QUANDO
ACIONADO, C/ LENTE INJETADA DE
POLICARBONATO, RESISTENTE A IMPACTOS E
DESCOLORIZAgAO C/ TRATAMENTO
UV.FORNECE LAUDO QUE COMPROVE 0
ATENDIMENTO AS NORMAS SAE J575 E SAE

J595 (SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS),
NO QUE SE REFERE AOS ENSAIOS CONTRA
VIBRAgAO, UM1DADE, POEIRA, CORROSAO ,
DEFORMAgAO E 17/01/2019 19(59 PAGINA 1
DE 2 TRASEIROS.SINALIZAgAO ACUSTICA C/
AMPLIFICADOR DE POTENCIA MIN DE 100 W
RMS @13,8 VCC, MiN DE 03 TONS DISTINTOS,
SISTEMA DE MEGAFONE C/ AjUSTE DE
GANHO E PRESSAO SONORA A 01 METRO NO
MIN 100 DB @13,8 VCC; FORNECE LAUDO QUE
COMPROVE 0 ATENDIMENTO A NORMA SAE

J1849 (SOCIETY OF AUTOMOTIVE
ENGINEERS), NO QUE SE REFERE A
REQUISITOS E D1RETRIZES NOS SISTEMAS DE
SIRENES ELETRON1CAS C/ UM UNICO
AUTOFALANTE; SIST. FIXO DE
OXIGEN10.VENTlLAg.AO DO VEICULO
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PROPORCIONADA POR jANELAS E AR
CONDICIONADO.COxMPARTlMENTO
MOTORISTA C/ O SIST. ORIGINAL DO
FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO
PELA FABRICA P/ AR CONDICIONADO,
VENTILAgAO,
DESEMBAgADOR.P/ 0 COMPART1MENTO DO
PACIENTE ORIGINAL DO FABRICANTE DO
CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FABRICA UM
SIST. DE AR CONDICIONADO E VENTILAgAO
CONFORME 0 ITEM 5.12 DA NBR 14.561.
CAPACIDADE TERMICA DO SIST. DE AR
CONDICIONADO DO COMPARTIMENTO
TRASE1RO C/ NO MIN 30.000 BTUS.CADEIRA
DO MEDICO RETRATIL AO LADO DA
CABECEIRA DA MACA.NO SALAO DE
ATENDIMENTC, PARALELAMENTE A MACA,
UM BANCO LATERAL ESCAMOTEAVEL, TIPO
BAU.MACA RETRATIL OU BI-ARTICULADA,
CONFECCIONADA EM DIJRALUMINIO; C/ NO
MIN 1.800 MM DE COMPRIMENTO, C/ SIST. DE
ELEVAgAO DO TRONCO DO PACIENTE EM
PELO MENOS 45 GRAUS E
COLCHONETE.APRESENTAR AUTORIZAgAO
DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) DO
FABRICANTE, BEM COMO, REGISTRO OU
CADASTRAMENTO DOS PRODUTOS NA
ANVISAj.ENSAIO ATENDENDO A NORMA ABNT
NBR 14561/2000 E AMD STANDARD 004,
FEITO POR LABORATORY CREDENCIADO.
DESIGN 1NTERNO: DIMENSIONA 0 ESPAgO
INTERNO DA AMBULANCIA, VISANDO
POSICIONAR, DE FORMA ACESSIVEL E
PRATICA, A MACA, BANCOS, EQUIPAMENTOS
E APARELHOS A SEREM UTIL1ZADOS NO
ATENDIMENTO AS VI'TIMAS.PEGA-MAO OU
BALAUSTRE VERTICAL, JUNTO A PORTA
TRASEIRA DIREITA, P/ AUXILIAR NO
EMBARQUE, C/ ACABAMENTO NA COR
AMARELA.ARMARIO LADO ESQUERDO DA
VIATURA TIPO BANCADA P/ ACOMODAgAO
DE EQUIPAMENTOS, P/ APOIO DE
EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS;
FORNECIMENTO DE VIN1L ADESIVO P/
GRAFISMO DO VEICULO, COMPOSTO POR
(CRUZ DA VIDA E SUS) E PALAVRA
(AMBULANCIA) NO CAPO, LATERAIS E VIDROS
TRASEIROS. (02-26-00262), VEICULO COM
GARANTIA MINIMA DE FABRICA DE 5 ANOS.
OBS: A licitante devera possuir concessionaria
ou empresas autorizadas para a assistencia

DO

AQUECEDOR E
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tecnica num raio mfnimo de 1.000 km da sede
da Prefeitura Municipal de Querencia MT.
Garantia tecnica - ver condi^oes no item 9 do
Termo de Referenda.

1.3. DEMAIS REQUIS1TOS DA AQUISIQAO:
- A contratada devera fornecer o vefculo novo (zero km) com o ano de fabrica^ao nao inferior a
2021;
- 0 vefculo adquirido devera dispor de todos os itens obrigatorios pelas leis de transito;

- Todos os custos relativos a entrega do vefculo correrao por conta da contratada inclusive

encargos trabalhistas, fiscais comerciais e de transporte resultantes da execu^ao do contrato;

- A devera empresa fornecer o equipamento dentro das normas exigidas pelo 1NMETR0 -
Instituto Nacional de Metrologia, Normaliza^ao e Qualidade Industrial e ABNT - Associa^ao

Brasileira de Normas Tecnicas;
- Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e refazer, prioritaria e exclusivamente, as suas

e riscos, num prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, quaisquer vfcios, defeitos, incorrefoes,
erros, falhas e imperfeifoes nos produtos* decorrente de culpa da empresa fornecedora e

dentro das especificafoes do fabricante.

1.4. A proposta para os itens "ambulancia” devera estar acompanhada dos seguintes

documentos, como condifao de verifica^ao da adequa^ao do bem transformado a

legisla^ao de seguran^a, sendo condi^ao para aceita^ao da proposta:

a) Apresentar junto a proposta catalogo ou prospecto com ficha tecnica do veiculo e

transforma^ao ofertado para a licita^ao.

b) Apresentar CCT (Comprovante de Capacita^ao Tecnica) "Portaria 190/2009” da empresa

transformadora.

c) Certidao de adequa^ao e legislafao do transito (CAT) "Resolu^ao 291/2008” e "Portaria

160/2017" referente a marca e modelo do vefculo ofertado, juntamente com o projeto basico

da adaptasao "MEMORIAL DESRITIVO" devidamente assinado e com firma reconhecida pelo

responsavel t6cnico do projeto, conforme portaria DENATRAN 190/2009;

d) Laudo Tecnico de Ensaio Estrutural do conjunto da Maca retratil, conforme especificada no

descritivo, tendo como objetivo testar a viabilidade de aplica^ao do equipamento realizando

testes de resistencia, mais proximo da real utiliza^ao do mesmo, conforme Normas: ABNT NBR

14.561/2000 - BRASIL, DIN EM 1865 /Dezembro 1999, BS EM 1789/2000, AMD STANDARD

004, conforme especificada no descritivo.

e) Ensaio de flamabilidade de acordo com "Resolufao CONTRAN N 498/14 - Dispoe sobre

requisitos aplicaveis aos materiais de revestimento interno do habitaculo de vefculos

automotores nacionais e importados.”.

f) Ensaio de ancoragem do cinto de seguran«;a dos bancos laterais e do medico giratdrio

conforme portaria 190/09 e NORMA ABNT 14561:200
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2. JUSTIFICATIVA
2.1. A Aquisigao dos vefculos se faz necessaria para atender as necessidades de transporte dos
funcionarios e pacientes. O transporte eletivo e fundamental para atendimento da populagao
que reside no municipio de Querencia em especificidade no Assentamento Coutinho Uniao, no
qual se encontra a 70 km da zona urbana. Alem da distancia a estrada nao e pavimentada e em
periodos chuvosos a dificuldade no acesso necessitando assim que a descrigao do vefculo
atenda o especificado no termo de referenda. Estes vefculos servirao de auxilio para os
procedimentos ambulatoriais dentro do Assentamento, as visitas domiciliares dos profissionais
e translado dos pacientes para a sede do Municipio de Querencia/MT, portanto justifica-se a
abertura de processo licitatorio para a futura aquisigao, conforme detalhado no Termo de
Referenda.
2.2. A documentagao tecnica e laudos acima solicitados se justifica pelo fato do objeto da
licitagao (vefculo tipo ambulancia) nao sair da linha de montagem do fabricante. Busca-se
portanto, salvaguardar o interesse publico quanto a seguranga para o transporte de pacientes,
pois a transformagao bem como seus os equipamentos que irao compor o produto final,
deverao atender as normas do INMETRO e tamb6m ter seu processo produtivo acompanhado
por engenheiro mecanico. Sendo assim, a falta de algum dos laudos ou documentos relativos a
capacidade tecnica da empresa transformadora resultara na desclassificagao da proposta
comercial.
2.3. A exigencia de que a licitante possua concessionary ou empresas autorizadas para a
assistencia tecnica num raio mfnimo de 500 ou 1.000 Km (conforme o item) da sede da
Prefeitura Municipal de Querencia MT se faz necessaria para nao inviabilizar as manutengoes e
revisoes que venham a ser realizadas durante o prazo da garantia contratual.
2.4. Por se tratar de um bem permanente, a garantia tecnica de 05 (cinco) anos , seja aquela
concedida pelo fornecedor-direto (vendedor do bem ou prestador do servigo) ou pelo
fornecedor-indireto (fabricante do produto), foi considerado pela Administragao como viavel,
a fim de garantir, por este perfodo, padrao de qualidade adequado, seguranga, durabilidade e
desempenho do bem contratado.

i-

3. ENTREGA E CRITERIOS DE ADMIN1STRAQAO

3.1 Os produtos deverao ser entregues no prazo maximo de 90 (noventa) dias corridos, apos a
emissao da autorizagao do fornecimento pelo setor de compras desta Prefeitura, sem nenhum
onus adicional para o Municipio.
3.2. Os equipamentos serao recebidos pelo (a) responsavel pela solicitagao ou outro servidor
designado, para efeito de verificagao de sua conformidade com as especificagoes constantes
neste Termo de Referenda e na proposta.
3.3. O Prazo de entrega podera ser prorrogado por igual perfodo, mediante justificativa,
sujeita a aprovagao da Administragao;
3.4. Os produtos deverao ser entregue na Prefeitura Municipal de Querencia, na Avenida
Cuiaba, nQ 335 - Centro, Querencia MT, CEP: 78.643-000, tel.: (66) 3529.1218/2198/1198,

conforme as quantidades requisitadas/empenhadas.
3.5. Os bens poderao ser rejeitados, no lodo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagoes constantes neste Termo de Referenda e na proposta, devendo ser substitufdos
no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar da notificagao da contratada, &s suas custas, sem
prejufzo da aplicagao das penalidades.
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3.6. 0 recebimento do objeto nao exclui a responsabilidade da contratada pelos prejufzos
resultantes de defeitos de fabricafao.
3.7. Os itens, objeto do presente edital, serao fornecidos, obedecendo ao disposto no
respectivo instruments convocatorio e seus anexos, nas Leis ne 8.666/93 e nQ 10.520/02, e
demais normas legais e regulamentares pertinentes;
3.8. A empresa fornecedora e responsavel pela mao de obra e equipamentos necessarios para
a entrega e descarregamento dos materials empenhados, nao sendo disponibilizados
servidores do Municfpio de Querencia para esta tarefa, ou de qualquer das unidades
participantes;
3.9. Nos prefos de cada item deverao estar incluidos,obrigatoriamente, impostos, fretes, taxas
e demais incidences;
3.10. 0 recebimento provisorio ou definitivo do bem nao exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejufzos resultantes da incorreta execufao do objeto contratado;
3.11. Sao representantes da Administrafao, para o recebimento, acompanhamento e

fiscalizafao dos bens recebidos: responsavel pelo Almoxarifado e o solicitante da mercadoria.
3.12. Serao devolvidos os lotes que, na entrega, nao atenderem as especificafoes deste edital e
seus anexos,ou apresentarem defeitos que prejudiquem sua funcionalidade.
3.13. E de responsabilidade da empresa o recolhimento dos bens / lotes que nao atenderem as

condifoes do edital,bem como com as.despesas para a substituifao destes.
3.13.1.
bens / lotes que nao atenderem as condi^oes do edital.
3.13.2.
3.14. Para efeitos de liquida^ao, e de acordo com o artigo 73 da Lei n.Q 8.666/1993, o objeto
desta licitafao sera recebido: a) Provisoriamente, com a conferencia do objeto e a quantidade,
para posterior verificafao da conformidade do material com a especifica^ao; b)

Definitivamente, apos a verificafao, bem como da qualidade e funcionalidade do material por
meio de teste e consequente aceita^ao, no prazo de dez dias a contar do recebimento
provisorio.

4. DA SUBCONTRATAQAO
4.1 Tendo em vista que o objeto licitado necessita ser fabricado atraves de transforma^ao do

vefculo original, sera admitida a subcontrata^ao da empresa responsavel pela transformafao
no caso do item “ambulancia"
4.2. Para os demais itens nao sera permitida a subcontrata^ao.

A empresa tern 10 (dez) dias uteis para efetuar o recolhimento e reposifao dos

Decorrido este prazo,a empresa esta sujeita a aplica^ao de sanfao.

5. DO REAJUSTE
5.1. Dentro do prazo de vigencia do contrato, e mediante solicita^ao da contratada, os prefos

contratados poderao sofrer reajuste apos o interregno de um ano, contado da apresentafao da

proposta, aplicando-se o fndice 1PCA exclusivamente para as obriga^oes iniciadas e conclufdas
apos a ocorrencia da anualidade.
5.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mfnimo de um ano sera contado a

partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
5.3. No caso de atraso ou nao divulga^ao do fndice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara

a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima varia^ao conhecida, liquidando a diferen?a

correspondente tao logo seja divulgado o fndice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada

apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de prefos do valor remanescente,

sempre que este ocorrer.
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5.4. Nas aferifoes finais,o indice utilizado para reajuste sera,obrigatoriamente,o definitivo.
5.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituifao, o que vier a ser determinado pela
legislafao entao em vigor.
5.6. Na ausencia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice
oficial,para reajustamento do pre?o do valor remanescente,por meio de termo aditivo.
5.7. 0 reajuste sera realizado por apostilamento.

6. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
6.1. Sao obriga^oes da Contratante:
6.1.1.Receber o objeto no prazo e condifoes estabelecidas no Edital e seus anexos;
6.1.2.Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materials de consumo

recebidos com as especificafoes constantes do Edital e da proposta,para fins de aceita?ao;
6.1.3.Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei^oes, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido,para que seja substituido, reparado ou corrigido;
6.1.4.Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigafoes da Contratada, atraves de
comissao/servidor especialmente designado;
6.1.5.Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto,no

prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
6.2. A Administrafao nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela

Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execu^ao do presente Termo de Referenda,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrencia de ato da Contratada, de seus

empregados, prepostos ou subordinados.
6.3. A Administrate realizara pesquisa de pre^os periodicamente, em prazo nao superior a

180 (cento e oitenta) dias,a fim de verificar a vantajosidade dos pre^os registrados em Ata.

7. OBRIGACOES DA CONTRATADA
7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigafoes constantes no Edital, seus anexos e sua

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e

perfeita execu^ao do objeto e,ainda:
7.1.1.Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi^oes,conforme especifica?6es, prazo e local

constantes no Termo de Referenda e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na

qual constarao as indicates referentes a: marca, fabricante, modelo, procedencia e prazo de

garantia ou validade;
7.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuario, com uma versao em portugues

e da rela^ao da rede de assistencia tecnica autorizada,quando for o caso;

7.1.2.Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos

12,13 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei nQ 8.078, de 1990];

7.1.3.Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de

Referenda, o objeto com defeitos;
7.1.4.Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro] horas que antecede a

data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida

comprova^ao;
7.1.5.Manter, durante toda a execufao da ata de registro de prefos, em compatibilidade com as

obrigafoes assumidas, todas as conduces de habiiitafao e qualificafao exigidas na licita^ao;

8. DA GARANTIA DE EXECUCAO
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8.1. Nao havera exigencia de garantia contratual da execufao.

9. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS
9.1. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, sera de, no
rm'nimo, 05 (cinco) anos, contado a partir do primeiro dia util subsequente & data do
recebimento definitivo do objeto.
9.2. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas

condifoes de uso, sem qualquer onus ou custo adicional para o Contratante.
9.3. A garantia abrange a realizafao da manutenfao corretiva dos bens pela propria
Contratada, ou, se for o caso, por meio de assistencia tecnica autorizada, de acordo com as
normas tecnicas especfficas.
9.4. Entende-se por manutenfao corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos
apresentados pelos bens, compreendendo a substituifao de pefas, a realizafao de ajustes,

reparos e corre^oes necessarias.
9.5. As pe^as que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigencia da garantia deverao
ser substitufdas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padroes de

qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pe^as utilizadas na fabricafao do

equipamento.
9.6. Uma vez notificada, a Contratada realizara a repara?ao ou substituifao dos bens que
apresentarem vi'cio ou defeito no prazo de ate 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de

retirada do equipamento das dependences da Administrafao pela Contratada ou pela

assistencia tecnica autorizada.
9.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado

uma unica vez, por igual periodo, mediante solicita^ao escrita e justificada da Contratada, aceita

pelo Contratante.
9.8. Na hipotese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento

equivalente, de especificafao igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utiliza^ao em

carater provisorio pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos

administrativos durante a execugao dos reparos.
9.9. Decorrido o prazo para reparos e substitutes sem o atendimento da solicita^ao do

Contratante ou a apresentafao de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a

contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituifao do bem ou de

seus componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem

que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.
9.10. A garantia legal ou contratual do objeto tern prazo de vigencia proprio e desvinculado do

prazo de vigencia contratual, permitindo eventual aplica^ao de penalidades em caso de

descumprimento de alguma de suas condifoes, mesmo depois de expirada a vigencia

contratual.

10. DO CONTROLE E FISCALIZA£AO DA EXECUCAO.
10.1. Nos termos do art. 67 Lei ns 8.666, de 1993, sera designado representante para

acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro proprio todas as ocorrencias

relacionadas com a execufao e determinando o que for necessario a regulariza^ao de falhas ou

defeitos observados.
10.2. A fiscaliza^ao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de

imperfeifoes tecnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorrencia desta, nao implica em
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corresponsabilidade da Administra^ao ou de sous agentes e prepostos, de conformidade com o
art. 70 da Lei ne 8.666, de1993.
10.3. O representante da Administrate anotara em registro proprio todas as ocorrencias
relacionadas com a execu^ao do objeto, indicando dia, mes e ano, bem como o nome dos
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizafao das
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para
as providencias cabiveis.

11. DO PAGAMENTO
11.1. 0 pagamento sera realizado no prazo maximo de ate 30(trinta) dias, contados a partir do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, atraves de ordem bancaria, para credito em banco,
agenda e conta-corrente indicados pelo contratado.
11.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o orgao
contratante atestar a execu^ao do objeto.
11.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovafao da
regularidade fiscal, por meio de consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documenta^ao
mencionada no art. 29 da Lei nQ 8.666, de 1993.
11.3.1. Constatando-se a situate de irregularidade do fornecedor contratado, sera
providenciada sua notifica^ao, por esqrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize
sua situate ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. 0 prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a criterio da contratante.
11.4. Havendo erro na apresenta^ao da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a
contrata^ao, ou, ainda, circunstancia que impefa a liquidate da despesa, como, por exemplo,

obriga^ao financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplencia, o
pagamento ficara sobrestado ate que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprova^ao da regulariza^ao da

situafao, nao acarretando qualquer onus para a Contratante.
11.5. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.
11.6. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta aos sitios eletronicos
oficiais para verificar a manutenfao das condi^oes de habilitate exigidas no edital.
11.7. Constatando-se a situate de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificagao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situa^ao ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. 0 prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,

a criterio da contratante.
11.8. Nao havendo regulariza?ao ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscaliza^ao da regularidade fiscal quanto a
inadimplencia da contratada, bem como quanto a existencia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
cr£ditos.
11.9. Quando do pagamento, sera efetuada a reten^ao tributaria prevista na legislagao
aplicavel.
11.9.1.
Complementar nQ 123, de 2006, nao sofrera a reten^ao tributaria quanto aos impostos e

contributes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentafao de comprova^ao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
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Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha11.10.

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensate
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da

parcela, e calculada mediante a aplicafao da seguinte formula:

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratdrios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser pago.
I = Indice de compensate financeira = 0,00016438, assim apurado:

[6 / 100) / 1 = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%I = (TX) 1 = 365

12. DAS SAN0ES ADMINISTRATES
12.1. Comete infra^ao administrativa nos termos da Lei ne 10.520, de 2002, a Contratada que:

12.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obriga^oes assumidas em decorrencia da

contratafao;
12.1.2.ensejar o retardamento da execute do objeto;
12.1.3.falhar ou fraudar na execute do contrato;

12.1.4.comportar-se de modo inidoneo;
12.1.5.cometer fraude fiscal;

12.2. Pela inexecu^ao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administrate pode aplicar &

CONTRATADA as seguintes san^oes:
12.2.1.Advertencia, por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretem prejuizos

significativos para a Contratante;
12.2.2. multa moratoria de 0,5% (cinco decimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, ate o limite de 20 (vinte) dias;

12.2.3.multa compensatoria de 10.% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de

inexecufao total do objeto;
12.2.4.em caso de inexecu?ao parcial, a multa compensatoria, no mesmo percentual do subitem

acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigato inadimplida;

12.2.5.suspensao de licitar e impedimento de contratar com o orgao, entidade ou unidade

administrativa pela qual a Administrate Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de ate

dois anos;
12.2.6. impedimento de licitar e contratar com orgaos e entidades da Uniao com o consequente

descredenciamento no S1CAF pelo prazo de at£ cinco anos;
12.2.6.1.
aplicavel em quaisquer das hipoteses previstas como infrato administrativa no subitem 16.1

deste Termo de Referenda.
12.2.7.declarato de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrate Publica,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punifae ou ate que seja promovida a

A Sanfao de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem tambem e

Pagina 26 de 39



Estado be Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

CNPJ n°37.465.002/0001-66
reabilita^ao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;
12.3. A aplicafao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrative que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o
procedimento previsto na Lei ne 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nQ 9.784, de 1999.

• 1

Pagina 27 de 39



Esiado dfc Maio Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUER£NCIA

CNP-J n°37.465.002/0001-66

ANEXO II
(papel timbrado da empresa)

PROPOSTA DE PRE£OS
(Modelo que pode ser preenchido pela Proponente como sua proposta)

INDICAgAO DA PROPONENTE
Razao Social:
CNPJ:
Enderefo:
Bairro:
Cidade:
Email:
Telefone:.
Conta bancaria da licitante:

Agenda:.

CEP:.

Telefone:.

N2:.
Representante:.
E-mail:

PREgO
DESCRigAO DO PRODUTO PRECO

TOTAL
MARCAQUANT.ITEM

UN1TARIO
R$DESCRigAO DO

OFERTADO.
PRODUTO01

R$

VALOR TOTAL R$

declara que estao inclusas nos prefos todas as despesas,

bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciarios e comerciais
NECESSARIOS PARA A EXECUgAO DO OBJETO.

A empresa

Validade da proposta: 90 (noventa) dias.

Carimbo da empresa/Assinatura do responsavel

Local e Data:
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Obs: Serao desclassificadas as propostas que apresentarem cotafoes contendo valor zero ou
inexequiveis, na forma da legislate em vigor, ou ainda, que ofere9am prefos ou vantagens
baseadas nas ofertas dos demais licitantes.

ANEXO III
DECLARA£AO DO CUMPRIMENTO DE REQUISITO DE HABILITA^AO

(Papel timbrado da empresa)

(NOME DA EMPRESA)

sediada (endereso completo)

infra-assinado, para cumprimento do previsto do Inciso VII, do art 4°, da Lei Federal n° 10.520,

de 17/07/2002, de 10/07/2002, e no sub-item 6.4 do edital, e para os fins do Pregao Eletronico

n° 014/2021, declara expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilita^ao

exigidos no edital do Pregao eletronico em epigrafe.

, CNPJ ne ,

por intermedio de seu representante legal,

Local e Data

Assinatura do responsavel pela empresa/carimbo
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ANEXOIV

MODELO DE DECLARA£AO DE FATOS IMPEDITIVOS

(Papel timbrado da empresa)

(NOME DA EMPRESA)

sediada (endere^o completo)

data inexistem fatos impeditivos para siia habiiitafao no presente processo licitatorio, ciente da

obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores.

CNPJ n°.
declara, sob as penas da lei, que ate a presente

Local e Data

Nome e Numero da ldentidade do declarante
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ANEXOV-
DECLARA^AO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS

Modelo da Declara^ao (Empregador Pessoa Juridica)
(Papel timbrado da empresa)

Ao Sr. (a) Pregoeiro (a) da Prefeitura Municipal de Querencia/MT
Sra. DA1ANE ROSA MACHADO
Ref. Licita?ao na modalidade Pregao Eletronico n° xx/2021.
(Nome da Empresa) sediada na RuaCNPJ N.

Bairro,
por seii representante legal abaixo assinado, em cumprimento

CEP:.n.
Munici'pio:.
ao solicitado no Edital do Pregao Eletronico n° xx/2021, DECLARA, sob as penas da lei, que:

• Nao possui em seu quadro de pessoal empregados(s) com menos de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer
trabalho, salvo na condifao de aprendiz*, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso
XXXIII do art. 7Q da Constituifao Federal e inciso V, art. 27, da Lei n. 8.666/93, com reda^ao
determinada pela Lei n. 9.854/99.

• Nao possui em seu quadro de pessoal servidores publicos do Poder Executivo Municipal
exercendo fungoes tecnicas, comerciais, de gerencia, administrate ou tomada de decisao, (inciso
111, do art. 99 da Lei n. 8.666/93 e inciso X do artigo 144 da Lei Complementar n. 04/90).

Local e data

Assinatura do representante legal
CPF:
Carimbo de CNPJ da empresa:

( ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi?ao de aprendiz*.
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ANEXO VI
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRE£OS N. XXX/2021

0 Municfpio de Querencia, com sede na Avenida Cuiaba, na Quadra 01, Lote 09, no Setor C, na
cidade de Querencia-MT, inscrita no CNPJ/MF sob o ne 37.465.002/0001-66, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, Fernando Gorgen, considerando o julgamento da licita^ao
na modalidade de pregao, na forma eletronica, para REGISTRO DE PRE^OS ns PE xx/2021,
publicada no DOC de XX/XX/2021, processo administrative nQ xx/2021, RESOLVE registrar os
prefos da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificafao por ela
alcanfada e na quantidade cotada, atendendo as condi^oes previstas no edital, sujeitando-se as
partes as normas constantes na Lei n- 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterapoes, no
Decreto nQ 7.892, de 23 de Janeiro de 2013, e cm conformidade com as disposigioes a seguir:

l.DO OBJETO Pregao eletronico de Registro de prefos para futura e eventual aquisifao de
conforme condifoes, quantidades e exigencias

estabelecidas no termo de referenda e anexos.

2. DOS PREQOS, ESPECIFICAQOES E QUANT1TATIVOS.
0 pre^o registrado, as especificafoes do objeto e as demais condifoes ofertadas na (s) proposta
(s) sao as que seguem:

Item Fornecedor (razao social, CNPJ/ MF,endere^o, contatos, representante)
do

Valor Un Prazo garantia ou
validade

Unidade QuantidadeModelo
(se exigido n

edital )

Especifica^ao Marca
(se exigida nt

edital )
X

3. ORGAOS PARTICIPATES: Secretarias Municipais de Querencia - MT.

4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE£OS

4.1. A ata de registro de pre9os, durante sua validade, podera ser utilizada por qualquer orgao ou
entidade da administragao publica que nao tenha participado do certame licitatorio, mediante
anuencia do orgao gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no
que couber, as condifoes e as regras estabelecidas na Lei nQ 8.666, de 1993 e no Decreto ne
7.892, de 2013.
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4.2. Cabera ao fornecedor beneficiaric da Ata de Registro de Prefos, observadas as condifoes
nela estabelecidas, optar pela aceita^ao ou nao do fornecimento, desde que este fornecimento
nao prejudique as obriga9oes anteriormente assumidas com o orgao gerenciador e orgaos
participantes.

4.3. As aquisi^oes ou contratafoes adicionais a que se refere este item nao poderao exceder, por
orgao ou entidade, a 50% (cinquenta) por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatorio e registrados na ata de registro de pregos para o orgao gerenciador e Orgaos
participantes.

4.3.1. Quando o quantitative de um item for um numero impar, para fins de verificafao de limite
de adesao sera considerado o numero inteiro posterior a fra^ao.

4.4. As adesoes a ata de registro de pre^os sao limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitative
de cada item registrado na ata de registro de prefos para o orgao gerenciador e Orgaos
participantes, independente do numero de orgaos nao participantes que eventualmente
aderirem.
4.5. Ao orgao nao participante que aderir a ata competem os atos relativos a cobranpa do
cumprimento pelo fornecedor das obriga^oes contratualmente assumidas e a aplica^ao,
observada a ampla defesa e o contraditOrio, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de clausulas contratuais, em rela^ao as suas proprias contrata^oes, informando
as ocorrencias ao orgao gerenciador.

4.6. Apos a autorizagao do orgao gerenciador, o orgao nao participante devera efetivar a

contratagao solicitada em ate noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de

Prefos.

4.6.1. Cabera ao orgao gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorroga^ao do
prazo para efetiva^ao da contrata^ao, respeitado o prazo de vigencia da ata, desde que solicitada

pelo orgao nao participante.

5. VALIDADE DA ATA
5.1 A validade da Ata de Registro de Pregos sera de 12 meses, a partir da assinatura, nao

podendo ser prorrogada.

5.2 A presente ata de registro podera ser usada pelo orgao gerenciador ou qualquer outro orgao

e entidade da administrate que nao tenha participado do certame mediante previa consulta ao

orgao gerenciador da ata, desde que devidamente comprovada a vantagem.

6. REVISAO E CANCELAMENTO
A Administrafao realizara pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos nao

superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fun de verificar a vantajosidade dos pre^os registrados

nesta Ata.

6.1.
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Os prefos registrados poderao ser revistos em decorrencia de eventual redu^ao dos

preg:os praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo a
Administrate* promover as negotiates junto ao(s) fornecedor(es).
6.2.

6.3. Quando o pre^o registrado tornar-se superior ao prefo praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administracao convocara o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a reduto dos
prefos aos valores praticados pelo mercado.

6.4. 0 fornecedor que nao aceitar reduzir seu pre^o ao valor praticado pelo mercado sera
liberado do compromisso assumido, sem aplicafao de penalidade.
6.4.1. A ordem de classificafao dos fornecedores que aceitarem reduzir seus pre?os aos valores
de mercado observara a classificafao original.

6.5. Quando o prefo de mercado tornar-se superior aos prefos registrados e o fornecedor nao
puder cumprir o compromisso, o orgao gerenciador podera:
6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunica?ao ocorra antes do
pedido de fornecimento, e sem aplicafao da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos
e comprovantes apresentados; e
6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociato.

6.6. Nao havendo exito nas negotiates, o orgao gerenciador devera proceder a revogafao

desta ata de registro de pre^os, adotando as medidas cabfveis para obtento da contratato mais
vantajosa.
6.7. 0 registro do fornecedor sera cancelado quando:
6.7.1. descumprir as condites da ata de registro de pre^os;
6.7.2. nao retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administrate, sem justificativa aceitavel;
6.7.3. nao aceitar reduzir o seu prefo registrado, na hipotese deste se tornar superior aqueles
praticados no mercado; ou
6.7.4. sofrer santo administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrative, alcan <?ando o orgao gerenciador e orgao(s) participante(s).

0 cancelamento de registros nas hipoteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 sera
formalizado por despacho do orgao gerenciador, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.6.8.

O cancelamento do registro de pre^os podera ocorrer por fato superveniente, decorrente
de caso fortuito ou forga maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados e justificados:
6.9.1. por razao de interesse publico; ou
6.9.2. a pedido do fornecedor.

6.9.

DAS PENALIDADES
O descumprimento da Ata de Registro de Pre^os ensejara aplicafao das penalidades

estabelecidas no Edital.

7 .
7.1.
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7.1.1. As san^oes do item acima tambern se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em
pregao para registro de pre^os que, convocados, nao honrarem o compromisso assumido
injustificadamente,nos termos do art. 49,§1Q do Decreto ne 10.024/19.

E da competencia do orgao gerenciador a aplicafao das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de pre£o (art. 52, inciso X, do Decreto n2

7.892/2013), exceto nas hipoteses em que o descumprimento disser respeito as contrata^oes
dos orgaos participantes, caso no qual caberd ao respectivo drgao participante a aplica^ao da
penalidade (art. 6s, Paragrafo unico, do Decreto n2 7.892/2013).

7.2.

7.3. 0 orgao participante devera comunicar ao orgao gerenciador qualquer das ocorrencias
previstas no art. 20 do Decreto n2 7.892/2013, dada a necessidade de instaurafao de
procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

CONDI0ES GERAIS
8.1. As condifoes gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do
objeto, as obriga^oes da Administrafao e do fornecedor registrado, penalidades e demais
condifoes do ajuste,encontram-se definidos no Termo de Referenda,ANEXO AO EDITAL.
8.2. E vedado efetuar acrescimos nos. quantitativos fixados nesta ata de registro de prefos,
inclusive o acrescimo de que trata o §l2 do art. 65 da Lei n2 8.666/93,nos termos do art.12,§12
do Decreto n2 7892/13.

8.

A ata de realiza^ao da sessao publica do pregao, contendo a relafao dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou servifos com pre^os iguais ao do licitante vencedor do certame,
compoe anexo a esta Ata de Registro de Pre^os,nos termos do art.11,§42 do Decreto n. 7.892,de
2014.

8.3.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor,
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada copia aos
demais orgaos participantes (se houver).

Local e data
Assinaturas

Representante legal do orgao gerenciador

Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)
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ANEXO VII

MINUTA DE CONTRATO N9 XXX/2021

0 MUNICIPIO DE QUERENCIA, com sede administrativa a Avenida Cuiaba, Quadra 01, lote 09, n°
335, Setor C, nesta cidade, inscrita no C.N.P.J./MF sob o n° 37.465.002/0001-66, representado

neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. FERNANDO GORGEN, doravante denominado
"CONTRATANTE", e do outro lado a XXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o n9

XXXXXXXXXX, estabelecida a XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, neste ato representada pelo Sr.
XXXXXXXXXXXXXXXXX, portador da cedula de identidade RG sob n.9 XXXXXXXXXXXX e CPF/MF

sob n.Q XXXXXXXXXX, doravante denominada "CONTRATADA”, resolvem celebrar o presente

contrato nos termos do Procedimento Licitatorio n.9 XXX/2021, na modalidade de Pregao n.Q

XXX/2021 da Prefeitura Municipal de Querencia - MT, obedecidas as disposifoes da Lei Federal
nQ 8.666/93, suas alteragoes posteriores e as condifoes seguintes:

1.CLAUSULA PR1MEIRA - DO OBJETO
1.1. 0 objeto do presente Termo de Contrato e a aquisifao de

especificafoes e quantitativos estabelecidos no Termo de Referenda, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregao, identificado no preambulo e a

proposta vencedora, independentemente de transcrifao.

2CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA
2.1 - 0 prazo de vigencia deste contrato sera de 150 (cento e cinquenta) dias, contados da

assinatura do contrato.
2.2 - 0 prazo de entrega sera de 30 (trinta'J dias, contados da autoriza^ao de fornecimento, sendo

admitida a prorroga^ao nas hipotese previstas no §1Q do art. 57 da Lei n9 8.666/93.

, conforme

3. CLAUSULA TERCEIRA - PREQO
3.1. O valor do presente Termo de Contrato e de R$

3.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes

da execufao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,

previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administra^ao, frete, seguro e outros

necessarios ao cumprimento integral do objeto da contrata?ao.

4. CLAUSULA QUARTA - DOTA^AO ORCAMENTARIA
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4.1. As despesas decorrentes desta contratayao estao programadas em dotafao or?amentaria
prdpria, prevista no or^amento da Uniao, para o exercfcio de 20...., na classifica^ao abaixo:
Gestao/Unidade:
Fonte:
Programa de Trabalho:

Elemento de Despesa:
PI:

5. CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO
5.1. 0 prazo para pagamento e demais condifoes a ele referentes encontram-se no Termo de
Referenda.

6. CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE
6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sao as estabeleddas no Termo de
Referenda, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - GARANTIA DE EXECU^AO
7.1. Nao havera exigencia de garantia de execufao para a presente contrata^ao.

8. CLAUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
8.1. As condifoes de entrega e recebimento do objeto sao aquelas previstas no Termo de
Referenda, anexo ao Edital.

9. CLAUSULA NONA - FISCALIZA^AO
9.1. A fiscaliza^ao da execu^ao do objeto sera efetuada por Comissao/Representante designado
pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referenda, anexo do Edital.

10. CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
10.1. As obrigafoes da CONTRATANTE e da CONTRATADA sao aquelas previstas no Termo de
Referenda, anexo do Edital.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - SAN£OES ADMINISTRATES
11.1. As sanfoes referentes & execufao do contrato sao aquelas previstas no Termo de
Referenda, anexo do Edital.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RESC1SAO
12.1. 0 presente Termo de Contrato podera ser rescindido:
12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administrafao, nas situates previstas nos incisos I a XII e
XVII do art. 78 da Lei nQ 8.666, de 1993, e com as consequencias indicadas no art. 80 da mesma
Lei, sem prejufzo da aplica^ao das sangoes previstas no Termo de Referenda, anexo ao Edital;
12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nQ 8.666, de 1993.
12.2. Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a previa e ampla defesa.
12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao

administrativa prevista no art. 77 da Lei nQ 8.666, de 1993.

Pagina 37 de 39



Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICiPAL DE QUERENCIA
CNPJ n°37.465.002/0001-66

12.4. 0 termo de rescisao sera precedido de Relatorio indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:
12.4.1. Balan^o dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2. Rela^ao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.4.3. Indenizagoes e multas.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - VEDA0ES E PERMISSOES
13.1. E vedado a CONTRATADA interromper a execufao dos servi^os sob alegafao de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
13.2. E permitido a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer
operafao financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instru^ao
Normativa SEGES/ME nQ 53, de 8 de Julho de 2020.

13.2.1. A cessao de credito, a ser feita mediante celebra^ao de termo aditivo, dependera de
comprova^ao da regularidade fiscal e trabalhista da cessionaria, bem como da certificafao de
que a cessionaria nao se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme
a legisla^ao em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de18 de maio de 2020.
13.2.2. A credito a ser pago a cessionaria eexatamente aquele que seria destinado a cedente
(contratada) pela execufao do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e
prejuizos causados a Administrafao, sem prejuizo da utiliza^ao de institutos tais como os da
conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME n- 5, de 2017, caso aplicaveis.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERA£OES
14.1. Eventuais altera^oes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei nQ 8.666, de

1993.
14.2. A CONTRATADA 6 obrigada a aceitar, nas mesmas condifoes contratuais, os acrescimos ou

supressoes que se fizerem necessarios, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor

inicial atualizado do contrato.
14.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi^oes contidas na
Lei nQ 8.666, de 1993, na Lei ne 10.520, de 2002 e demais normas federais de licita^oes e
contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposifoes contidas na Lei ns 8.078,

de 1990 - Codigo de Defesa do Consumidor • e normas e principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICA£AO
16.1. Incumbira a CONTRATANTE providenciar a publicafao deste instrumento, por extrato, no

Diario Oficial da Uniao, no prazo previsto na Lei n9 8.666, de 1993.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO
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17.1. E eleito o Foro da para dirimir os litigios que decorrerem da execufao deste Termo de
Contrato que nao possam ser compostos pela concilia^ao, conforme art. 55, §2Q da Lei nQ

8.666/93.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas)
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

de. de 20.

Querencia - MT, XX de XXXXX de 2021.

FERNANDO GORGEN
Prefeito Municipal

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Representante Legal da Empresa A

TESTEMUNHAS:

Nome: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CPF n.: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Nome: XXXXXXXXXXXX
CPF n.: XXXXXXXXXXXX
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PREGAO ELETRONICO N2 14/2021

0 Muniripio de Querencia MT, por intermedio do sua Pregoeira e Equipe de Apoio designados
pela Portaria n9 062/2021, torna publico, para conhecimento dos interessados, que realizara
licitafao na modalidade Pregao Eletronico, tipo Menor Pre^o por item, em sessao publica
eletronica a partir das 08:00 horas (horario de Brasilia- DF) dodia 01/06/2021, atraves
do site www.bll.org.br . destinado a aquisi^ao de veiculos utilitarios, conforme especificafoes
constantes do Termo de Referenda (ANEXO 1) do Edital e seus anexos, relativo ao Processo
Administrative) n946/2021, nos termos da Lei n9 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto
n.9 10.024, de 20 de setembro de 2019, IN SEGES/MP n.5/2017, Decreto Municipal n°
596/2006, de 21 de Julho de 2006, LC 123/2006, Decreto Municipal 1.845/2019, aplicando-
se, subsidiariamente, a Lei n9 8.666, de 21 de junho de 1993. O Edital e seus anexos
encontram-se disponiveis no endere^o www.querencia.mt.gov.br/transparencia ou no
site www.bll.org.br. Maiores informa?6es e esclarecimentos sobre o certame serao prestados
pelo Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio no Departamento de Licita^oes, situado a Avenida
Cuiaba, Quadra 01, Lote 09, Setor C - Querencia - MT, de segunda a sexta-feira, das 07h00min
as 13h00min, pelo Telefone: (66) 3529-1218/1198/2193 ou e-mail:
licitacao.querencia@gmail.com.

Querencia/MT,13 de maio de 2021.

I V
J

Daiane Rosa Machado
Pregoeira Oficial

i

Av. Cuiaba Quadra 01Lote 09 Setor C — Fone/Fax: (066) 3529 1218/3529-1198
e-mail: omauerencia@vahoo.com.br

CEP 78.643.000
Querencia - MT
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PLS.

rt£3P-:FINALIDADE E DESCRICAO DOS FATOS
NOTIFICAR, para qua no prazo do 15 louinroi dins a constar dessadata, tomo as soguintes providences- procedet a Itmooza co rerrnnn olimmando todo o l»xo do•oca!,mantendo o mesmo limpo, capinado.o isonlo dc qua*squcr materials noervos a vizinhanpa e

«1 coicir.'idade. RCA NOTIFtCAQO TAMBEM. QUO no case do nAo sorom tornados as providoncias
oevKias no prazo dciermnado. esta/p sugcrio A mulla do 10 (dezj UPFs conformc o Artigo 321
Incso 2 da 020/2002 Cod>go de Rostura Munopol. alem do pagamento despesas pda limpezo
etetuada pela secretaha de Aghcuhurg

Daiano Rosa Machado
Prcgooira Oficial

PREGAO ELETR6NICO N* 015/2021
O Municfp*o do QuerAnoa MT.p<x intcrmedro do sua Pregoeira e Equ'.po

do Apoo designados pcla Portana n8 355/2021. toma publco. para conneomenio dos
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uniform©, com uso do todas OS Socrtrtarias deste Mumcipo do Ouordncia - \fT conforme omane*o rclatrvo ao proccsso administralrvo na 047/2021.nos termos da lei n4 10 520. do 17 deJulho do 2002. do decreto n * 10,024 de 20 co Solembro de 2019. IN SEGES/MP n 5/2017
docrato Municipal n* 596'2006 de 21 do Julho de 2006. LC 121/2006, Decreto Mumetal1 645/2019. apllcando-se. subsidiarlamenle. a L*i n° 8.666. do 21 de junho de 1993. O Editol v

tiIran

FUNDAMENTACAO LEGAL Ango 23 c Artigo 128 da Lei 020-2002
ICO090 ee Postura Mumopal) aitcrado peta lc.n’622/2016 POSTOISTO. em conlorm-dade com
0 quo proco.lua os Arfcgos 166 P.vagrafo unreo do Docroto 14 89 DC o Artigo 303 Paragra'osogunco da Lai G202002dema.s Legislators vigentes
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END5RECO
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35 05
37 05

SUUS in w _ ncia ou no
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0 11 tu >m,
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^arooda Ehana Pereira

v.e<«a Oavi Guerra

352.839.201-00
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Rua Guaira
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75 01
84 It

Qu«r$noa/MT. 13 de Maio de 2021
i

03 6021 095 671-20 Avonida Parana 62 04
Lilian Gomos Bltoncoun
Pregoeifa OfioalCleoi Rangel Tonieio

Edite Luisa da Sdva
Francisco Leal
Jose Antonio dc Souza Paula
Kart Edmund Burgharot
Lira ButfKc Fcniancfla

045 710.161-07
383.572.161-53
483 341 469-49
005 929 209-17
277,255 450-34
255 989 450-53

Avemda Cuntibo
Rua Cascavel
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Rua Fo2 oo Igua^j
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Rua Foz doIguagu

84 01
37 12
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04 o ATOL fa Budke Fontan̂ la 255 989 450-53 Rua Guaira 72 05
Lauro Budko
Mariana Franzeso Pereira
Miguel Antonio Schuster
Nelson Antomo Ceretia

°auk» NortiwinRossei
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661 760 000-63
249 896 061-91
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Rua Umunrama
Rua Mannga

76 11

49 03
62 06
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PARECER JURlOICO N. 073/2021

Assunto: Viabllldado de RescUSo Contratual com apllcagao do
mult*.37 06

Progio ProsenciaJ n* 12/2021
Procetso:n* 32/2021
Contrato:n*.036/2021.

09 0Rcq na»Co Cos Santos 000 000 000-00 Rua Lononna 37 10
108 247 405-30
927 682 531-20
077 308 369-39
055 462 661-63

Re.naido Paulo de Mek>
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Tntiano Antunos Ferreira
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35 04 PROCESSO LICITATORIO 32/2021 PREGAO PRESENCIAL N.»

12/2021 RESCISAO CONTRATUTAL DA EMPRESA COCAS BEM COMBROO E SERV1COS
PRODUTOS PARASAUDE EIREU-ME.CONFORME ANEXOS DO EDITAL0247

84 12 Cumpnmentando-a cordialmento. siNO-mo do presen'.o expedience quo
lom conto objeto a sdiOtACdP do vlabtfidad© de rcscisAo oonlralual com aplicagAo do muba o quai
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DAANALISE JURlDiCA

36 M- MAvemda CuritibaWelliion ANes da Silva 051 078 451-85 e 05
01. 0273Vandorson Kcrknoft 043 344 611-07 Rua Gua ro
0 03

F >
Em atep-cio ao dispcsto no an 38. parigrafo un»co. da Lm nJ 8 666. do

21 do junho do 1993 a Comissdo de Ucitag5o do Municipio do Rjb<hr3o Cascalhe-m-f^T, na qual
so submeto ao oxamo e parecor desta Procurddortn. foi passado a osta quo houvo o procosso
liotatorio seguinoo toaos os tramiies legais, com a edobroefio do contrato e a expodipao dns
ordons dD fornoc^monto n*a 63072/63074 0 pediCos do compras n- 13250/13286/13287 , roah/ada
pcla Secrotana Municipal do SaDde ns pessoa de seu secrotano Fausto Francisco do Olivo>ro.

Octmo quo fo« passndo a ossn procumdono que no din 28 do abnl 00
2021 fm ronli/ada a nottocAo da omprosa GOlAS 8EM COMERCIO E SERVIQOS PRODUTOS
PARA SAllDE EIRELI-ME sebro 0 descumpnmento do contrato n; com o n3o
fomecimento cas medicals Observa-s« amen quo na presonte nobf-cacAo, fo.- oportumzaoo
prazo para o ccntradCOrto 0 ampla dofesa do notif»cant« conforrrwj determtna a le» 8 06&03 om sou
art 87.§2*

Pcrto dos Gauchos - MT, 12 de Maio do 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

LICITAGAO

Rcssaltnr-sc que no presente contrato fo» nomeado como fiscal dc
contrato o Sr. Paulo Victor Santos Silva, no qua) foi soIxtita^Ao ao gac<rere a rososAo do contrato
polo descumpnmonto das dausuias

PREGAO ELETR6NICO N* 14/2021

O Mumclpio de Querfincia f/T, por nlormPdio do sua Progooira e Equipo
do Apoio designaaos pula Portana n* 062/2021. tomu publico, para conhocimonto dos
•rito»essados. quo reahzarn l»c*tacAo na modrfidadu ProgAo Elolrdnlco. bpo Menor Preco por item
om sossao pubitca olotrbnica a parbr das 08:00 hora* (horAno de Brasilia* DF) do diu
01/06/2021.atravds do srfo >ynw.bll.Offl.bf deslinado a aquiMCbo do vmculos utilitanos. conformo
especif»cacA«s constantcs do Tcrmo do Reterfincia (ANEXO I) do Edital e seus anexos. relntivo ao
Processo AdmfnlstrMtlvo n* 4&2021.nos lermos da Le. n•10 520. de 17 de julho do 2002. do
Docroto n•10 024. do 20 do sotomtxo do 2019. IN SEGESMP n 5/2017. Doc/eto Municipal n*
59d2006. de 21 de JiMho do 2006. LC 123/2006 Decreto Munqipal 1 845̂ 019. aplcando-so.
subsid-anamenle. a Let n4 8 666. de 21 de junho de 1S93 O Edital o seus anexes enconlr.rm-so
dispomvets no endcrogo wur*qu»-rencta mL90v.br/transoarenoa ou no s«to WNvw.H‘.tXU-Df Mlioroi
informaedes e esdarocimcntos sobre o cenamo sorAo prcst-idos pelo Pregociro (a) 0 Equipo do
Apoio no Departamemo do L»citac6es, s iuado A Avonida CuiaDA. Quadra 01. Lot© 09. Selcr C -
OuorAnoa - MT de sogunda a soxla-foira. das 07n00mn AsI3h00min, pelo Telefono. (66) 3529-
1218/1198̂ 193 ou c-maJ

O fiscal do conirato 6 um servidor ©spocralmonto dosignado pcla
Admimslragoo Publica. otravds de Portana e dovora anotar cm registro propno lodas as
ocorrfincias rdac.onadai A oxocupAo do contrato. oslc rogislro pode ser eletrftn.co ou manual,
planilhas ou tivro ata. da manoira mais simples o objotiva possivel Quando necossArio. doverA
informar ao gestor. as faftas o os dcfeitos ooseivados, na oxccugAo do contrato. sojn na prestagAo
do service ou na entreguo dos bens

Segundo o Manual do Uotac^es 8 Ccntratcs do TCU (2006. p 346)
vaamos

'0 3Compannamemo e Uscabzo<;&o do contrafo 6 msirumento poderos0
QUO o gestor d’sodc para tfcfesa do mtcresse puthco £ dever da Adnvtvura^Ao ocompnnhar o
fisco'-rzar 0 contrato para venfrear- o cvmpnmcnto das d>spos^6es contratuan. tOcmcos o
administrativos. om lodos os sous aspoetos A oxccufJo do contrato dove sor fiscahzada o Artigo
58. mciso III. da Lai Federal no 8.666/93

Art 67 A oxocugAo do contrato dovori sor acompanhada u fiscati/aOa
por um ropresentante da AdministrapAo espociatmonio designado. permitida a contratagAo do
torcovros para assrsb-lo 0 subsid'A-J© de mformac^os pertmentos o essa atnbun;«

,k>
An 67. § 1° O ropresontan'.e oa AcminrstragAo nnotori em registro

prOpno totias as ocorrfcncios rolocionadas com a execucAo do contrato. dotorminando o que for
r.ecessano A regutanzacAo das faitas oudefe*:os observados

LQ!

QuO'Ancia/MT. « 3 de m3io de 202*.

I



Diario Oficial de Contas
Tribunal de Contas

Mato Crosso
'iNSTROMCNTO 0£ CIOAOANU

Tribunal de Contas de Mato Grosso
‘T: P u b H c a f S o sogunda-folra, 12 d.iSS2(^1021

Auionza^Ao para Abertura de CrAdHo Adicional Suplementar «
Transposigdo. Romanojamonto. ou Tranjfordncia do Rocursos de uma ca'.ogona para outra ou de
6rg&o para outro no orgamonlo vigonto

Fernando Gorgon
Profoito Municipal

Preforto Municipal do Quorftneia do Estado dc Maio Grosso no uso do
suas ambu»gOes confendas pelo Artigo 80. inoso III da Lei OrgAmca Municipal. faco saber oue a
Camara Municipal do Veroadores aprovou v eu sanciono a segunte Le<

Art. 1" - Fica o Podcr Executrvo Municipal auton/ado o abnr CrdtfitO
Adicional Suplomeniar no valor de RS 20.000 000,00 (Vmle MdhOcs dc Roaisj. no orgamento cm
curso. destmados a roforgar as dotagOcs orgamentanas das Secrelanas Municipals de Quer-Anaa.
Estado dc Mato Grosso, em conformedado com o (Anexo I) quo discnmmam os valorcs das
supiomontag6es o redogdes. parte Integrante da presente Lei.

PROCEDIMENTO AOMINISTRATIVO

AVISO 0E RESULTAOO OE LICITACAO
A Progoeira da Cormssao Permanento dc t'dtagao da Piofcilura

Municipal dc Quer&ncia, Estado dc Mato Grosso, juntamente com o Proto'io Fernando Gorgen.
torna Publico o RESULTAOO DO Pregio ElotrOnico n. 14/2021, a*g«do pelj Lei n* 8.666/93 de 03

ParAgrafo Unlco - Rustier a transposigAo. 'omnnojomonto ou de Junho do 1993. e suas altoragdcs postonores
t/ansferOncias do rcourses do uma catogona do progrnmagAo para oulra ou do um 6rg8o para
outro. at6 o hmito prevtsto no caput dcsto artigo. com o obfetivo de atender os mtorosses dessa
mumopalidado com despesas do cardtcr ©mergonciais. com mtu«to do dar coberturn dos QuantKjaacs e ewgAncias estabeiocjdas no Ed<tale sens arexo
pagamentos dc (subsldtos saianais. d<drtas ovil passages despesas com locomogAo. outros
matenats de consume scrv.gcs de terceiros de pessoas fisica e servtgos de tercoiros dc oessoas
juWdfea o mvcstimcntos)

OBJETO: AQUS*C-SO do vciaJcs utJitanos xcro km conforme condigOcs

VENCEDORA:
REAVEL VElCULOS EiRELt insert* com o CNPJ. 30 260 538'0001-W.

fo* vcncodor com o valor global total do RS 687 000 00 (duxento* c oQonta o sole mil reasi~\ Art. 2* - Para dor cobertura no crtdrto aberto no artigo anlcnor. serAo
izados racur&os orgamentAnos provcnonies de AnulagOes paraal/tolal de dotagdes

orgamentOnas no valor de RS 20.000.000.00 (Vinto Milhies de Reais)cm conformidade (Anexo I)
quc discriminant os valorcs das suplementagdes c redugbes, parte integrant* da presente Lei. de
acordo com o artigo 43 da Lei Federal n. 4 320/64 e Lei Complemcntar n I0t /00

Art. 3* •Esta Lei entrant cm vigor na data dc sua puWicagAo revogadas

Ji os non* 01.02 c 03 fracassaram

Oucrencu - MT 08 de julho de 2021

Oaiano Rosa Machado
Pregooira OftoaJas d.sposig0cs cmeonMrto

Ouer#nctafMT..21 do Junno oc 2021
ATAOE REGISTRO OE PREQOS N* 96/2021
PREGAO ELETRDNICO N* 14/2021
Aos 8 dias do m£rs do Jutno do 2021. de um lodo o(a) PREFEITURA

MUNICIPAL DE OUERENCIA MT. com sedo na aven-da cutaba.nost* Ddado.
devidaroento msenta no CGC-MF sob o n* 37.465002/0001*66. nesto

ato. rcprescniado pelo(a) P/efeito(a) Municipal . Sr(a). FERNANDO GORGEN,

brasrfeiroteJ portodor do R.G n * 45503267SSP o msento no CPF n*
605 473.759- 72. resident* e dom.cilia<3o no RUA 02 . boirro R&SIDENCIAL PARQUE

IMPERIAL nesta ddade. nest- ato denommado s'mpJcsmenlc Orgao
Gcmnciador do Ata de Registro de Prcgos rcali/ado por moodo PREGAO

ELETR0NJCO N* 14/2021. e do outro todo a ompresa adjudicataria nos
•tons abnoo.doravante oenom»naaa FORNECEOOR. tom ontro u. ^usto o avongado a

prosenic Ala Quo. guando publ-eoda. tend cfc»to dc comprerrusso dc
fomecimonto. nos termos do Art 15 da Lc» n* 9 666/93 o suas oltcragdes. obsvrvoda as

conpigdes cstabeioodos no ato con.ocaiono e consoanto os dousutas

Fernando Gorgon
Profelto Municipal

LEi MUNICIPAL N*1.356/2021
DE 21 DE JUNHO DE 2021.
Disp6e Sobro a AutoricagAo para Abertura do CrAdkto Adicional

Especial por Eacesso A/recadsgio do ConvAnlos o da outras providfincias

Prefeno Mumapol de Qucrdncia do Estado de Mato Grosso no uso ce
suas atnbu«g6os confendas pelo Artigo 80. mdso III da Lei Orgftn«ca Municipal, fogo saber que a ** seguum
CAmara Muntopal do Voroadoros aprovou o ou sanc»ono a sogu-nto Let 1 - DO FORNECEOOR REGISTRADO A pan.r desta data fica

regisiraoo na PREFEITURA MUNICIPAL DE OUERENCiA MT. o progo do fornecedor
Art.1* - Fica o Poder Executrvo Municipal autonxado abnr um Credito registrado a seguir rHaoonaoo objetrvando a contratagAo de pessoa

Adiaonal Espeaal no valor de RS 218 750.00 (Duzonios e Deioito Mil o Sotocentos e Cmquonta jurfdica pare AOUISIQAO OE vElCULOS UTILITARIOS ZERO QUILOMETROS.
Reats) destinado a Sooctana Municipal dc EducagSo. Dospono U2«r o Cultura para aiendcr a CONPORME CONDifpOES. QUANTIDAOES E EXIGENOAS
segwnte dwpesa ESTASELECIDAS NESTE TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS . C« acordo com os

espeoficagdes onas condigdos cstabeleodas no nto convocatOno
Fornccodor CNPJ
REAVEL VElCULOS EIRELI 30 260.538-6001-CW
Enderogo N» RUAC 180 176
Bairro SETOR NOVA SUtCA
C>dade CEP GOIANIA’GO 74280090
Reprosenianto Logoi CPF
Email Tdofone rcaveJvocuios&’gmatl com 623434-0877
REQ C0DIGO DESCRtpAO UNID. MARCA QUANT VL UNIT VI.

Orgflo 05 - Scc/ctana Municipal do Educagdo. Dospono. Lexer e

Unxiade . 001 - Gab.Soc Mun oo EducagJo. Despono, Laxer e Cuttura
FungAo:04 - AdmimstragAo
Sut>-Fung4o 122 -AdministragAo
Programa 0003-AdmimstragAo GeraJ
Projoto-'Atividado 1.0205 - AQUISIQAO 0E VAN E VElCULO

UTIUTARIO CONVENIO N* 898236/2020
Elemento de Dospeso TOTAL

4 71454
AMBUlANClA - TIPO PICK-UP CABIN£
SIMPLES.O TRACAO 4X4. 2ERO KM
DIESEL. AIR-BAG P/ OS OCUPANTES DA
CABINE.FRElO A 8 S NAS OUATRO
RODAS. MODEL© DOANO DA
CONTRATACAO OU DO ANO POSTERIOR
ADAPTAOO PARAAMBULANCIA OE
SIMPLES REMOCAO.IMPLEMENTADO
COM
UN UNIDADE
TOYOTA
HILLUX
TOYOTA
HILLUX C.S
2 8 4X4
DIESEL
MANUAL AM8
3.00 229 OOO.OOOC 687 OOO.X
Total 687 000.00

4 4 90 52.00.00 Equipamuntos e MaterialPeimanentc
06 400.000124.000000 S

4.4.90.52 CO,00 Equipamentos o Matonai Pormanente
S.0100 000000 2 350.00

TOTAL
18 750.003

Art.2* •Para cobnr o crOdiio aberto no ariigo anterior ser3o utJizadOs os
recursos mencionaoos no arugo 43. § tp Inoso II da Lei 4 320/64. os provementos du oxcusso do
arrecadagdo. conformo dmchminagao

Recolta Orgament4rla Aquts<5o de Van e Velculo ULlitAno ConvAnio
n* 898236/2020

Rubrica: 2.4.1.8.10.9. 1.02.00.00
Fonte do Rocurso 0 1 24 000000
Valor:RS 206 400.00
Rocelta Orgamontiria. Cota - Parto do 1CMS - Pnnupal
Rubric* 1 7 2.8.01,1 1.00 OO
Fonle do Recurao 0.1 00 000000
Valor: R$ 12350.00

A
IDO OBJETO 0 AQUISICAG DE VEiCULOS UTILITARIOS ZERO

QUILOMETROS.CONFORME
CONDIQOES QUANTIDAOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS

Art. 3* - Esta Lai onlrarfi om v»gor na data de sua publicagfto rovogada NESTE TERMO OE
as disposigOcs om contrAno. REFERENCIA E ANEXOS

2.DOS PREQOS. ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS
O prego registrado as espcc/.cagOes do obieto o as domais conogOes

QuerAnoa/IXT , 21 do Junhode 2021 otortadas na(s) proposta(s)
sAo as quo seguom


