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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 

Participação exclusiva de microempresa e/ou empresa de pequeno porte 

Regida pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666 de 21/06/93. 

Lei Complementar 123/2006, Decreto Municipal 105/2010 e Lei Municipal nº 3.955/2017 

e demais legislações aplicáveis. 

 

PREÂMBULO 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA - ESTADO DE MATO GROSSO, sito na 

Rua João Segundo, 591 – Centro – Alto Araguaia – MT. CEP: 78.780-000, inscrito no CNPJ 

01.362.664/0001-63, fone (66) 3481-2202, através da Pregoeira Sra. Evelyn Cândida 

Magalhães e de sua Equipe de Apoio, nomeada pela Portaria nº 91 de 05 de dezembro de 2017, 

com a devida autorização expedida pelo Senhor Presidente, JORGE ANTONIO DE MELO, 

torna pública a realização de Licitação, na forma PRESENCIAL, tipo MENOR GLOBAL, 

objetivando o Registro de Preços para contratação de serviço de manutenção em geral, 

instalação e desinstalação em aparelhos de ar condicionado  para atender a Câmara 

Municipal, nas condições fixadas neste Edital e seus Anexos. 

 

DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA DE 

PREÇOS 

 

Dia: 29/05/2018  

Hora: 09:00 horas (Brasília)  

Local: Câmara Municipal de Alto Araguaia (Sala de Reuniões) 

 

 DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO (Fora do envelope) 

 

Para empresa que credenciará representante:  

 

a. Credenciamento ou Procuração reconhecida firma em Cartório para representante que o nome 

não conste no Contrato Social ou equivalente.  

a.1 Apresentar o documento de identidade ou qualquer documento oficial de identificação do 

representante, juntamente com o Contrato Social da empresa ou documento equivalente.  
 

Para empresa que credenciará sócio ou proprietário:  

 

b. Contrato Social ou Documento equivalente e sua cédula de identidade ou qualquer outro 

documento oficial de identificação (com foto). 

 

Ambos os casos acima deverão apresentar a documentação abaixo: 



 

  
ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA 

 

2 
 

c. Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (Anexo 

V).  

d. Declaração de comprovação de enquadramento de Microempresa (ME) ou Empresa de 

Pequeno Porte (EPP) devidamente atualizada retirada pela Junta Comercial, quando for o caso.  

 

e. A licitante que não apresentar o Documento de Credenciamento ou apresentá-lo fora 

das condições exigidas ficará impedida de apresentar lances, não podendo se manifestar 

durante a sessão e, ainda, ficará impossibilitada de responder pela empresa e interpor 

recurso em qualquer fase. Aproveitar-se-á, contudo e tão somente, a proposta escrita 

apresentada e a documentação de habilitação, conforme o caso.  

 

f. Os envelopes contendo a Documentação e Proposta somente serão recebidos até 

encerramento oficial da etapa de credenciamento, não se admitindo recebimento após 

aquele encerramento. 

Capítulo I - DO OBJETO 

1.1. O Objeto da presente licitação é a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração 

Pública, objetivando o Registro de Preços para contratação de serviço de manutenção em geral, 

instalação e desinstalação em aparelhos de ar condicionado, para atender a Câmara Municipal, 

conforme especificações do ANEXO I.  

1.2. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços na 

forma do ANEXO VII e nas condições previstas neste Edital.  

1.3. As quantidades constantes no ANEXO I são estimativas para um período de 12 (doze) 

meses.  

1.4. Os preços registrados neste procedimento terão validade de 12 (doze) meses, partir da data 

de publicação do extrato da Ata de Registro de Preços na imprensa oficial do Município.   

1.5. As descrições detalhadas dos serviços estão consignadas no Termo de Referência que tem 

como parte integrante o Anexo I e deverão ser minuciosamente observados pelas licitantes 

quando da elaboração de suas propostas.  

Capítulo II - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar desta licitação somente MICRO EMPRESA E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE, conforme art. 48 da Lei Complementar 147/2014 que regulou a lei 

123/2006, e que atendam às exigências e condições devidamente estabelecidas por este Edital.  

2.2. É condição para a participação na presente licitação a apresentação pelas licitantes, até a 

data, horário e no local indicado no preâmbulo deste Instrumento Convocatório, os envelopes 

DA(S) PROPOSTA(S) DE PREÇOS (envelopes nº01) e DOCUMENTOS PARA 

HABILITAÇÃO (envelope nº02), separados, não transparentes e lacrados que serão 

identificados da seguinte forma:  
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CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018  

Data e hora da abertura: 29/05/2018 – 09:00 horas Brasília  

Razão Social: ................................................................................  

Endereço completo da licitante .............................................................  

CNPJ........................................ INSC. EST.....................................  

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS                                                             

 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA  

PREGÃO Nº 001/2018  

Data e hora da abertura: 29/05/2018 –09:00 horas Brasília  

Razão Social..................................................................................  

Endereço completo da licitante .............................................................  

CNPJ.......................................... INSC. EST...................................  

ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

 

2.3. Para o caso de a indicação acima referida apresentar-se incompleta ou com algum erro de 

transcrição nos envelopes, ou mesmo inversão dos envelopes (proposta no envelope de 

documentação ou vice-versa), tais fatos não constituirão motivo para exclusão da empresa do 

procedimento licitatório, desde que a incorreção apontada não cause dúvida ou não atrapalhe o 

andamento do processo;  

2.4. Em nenhuma hipótese serão recebidos os envelopes contendo a proposta de preços e a 

documentação posteriormente ao prazo limite estabelecido neste Edital;  

2.5. Não poderão participar:  

a) Empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidôneas perante a Administração 

Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ou que tenham sido punidas com 

suspensão do direito de licitar ou contratar com este Município, desde que o ato tenha sido 

publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo Órgão que o praticou;  

b) Empresas que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução e liquidação;  

c) Empresas que possuam entre seus sócios, servidor deste Município;  

d) Servidor do Município, seja da administração direta ou indireta.  

e) Empresas que não sejam enquadradas como EPP ou ME. 

2.6. A não observância das alíneas anteriores por parte da empresa ensejará as sanções e penalidades 

legais aplicáveis 

2.7 - Das condições de participação de microempresa e empresa de pequeno porte  

2.7.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar declaração de 

comprovação de enquadramento em um dos dois regimes, para que possa ter o benefício do 
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tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei 

Complementar nº 147 de 07/08/2014.  

 2.7.2. Para a habilitação, as ME e EPP deverão apresentar, mesmo se contiver alguma 

restrição, toda a documentação exigida no edital, que será devidamente conferida pela 

Pregoeira e Equipe de Apoio. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, 

será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 

que o proponente ME ou EPP for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, 

a critério da administração, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 

certidão negativa. Incluído por determinação do Decreto nº 6.204/2007.   

Capítulo III - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

3.1. A convocação dos interessados dar-se-á através da publicação de aviso no Diário Oficial 

do Tribunal de Contas do Estado (TCE).  A disponibilização gratuita do Edital completo na 

Internet pode ser solicitada no e-mail licitacoescamara.aia@gmail.com, ou no site: 

www.camaraaltoaraguaia.mt.gov.br 

3.2. A sessão pública de realização do pregão será conduzida por servidora designada como 

Pregoeira, que terá a atribuição de decidir sobre todos os atos relativos à licitação;  

3.3. A disputa entre os interessados ocorrerá através das propostas escritas apresentadas e em 

lances verbais durante a fase adequada da sessão pública;  

3.4. A manifestação da intenção de recorrer será feita no final da sessão, quando forem 

declarados os licitantes vencedores, devendo os interessados, através de seus representantes, 

registrarem em ata a síntese de suas razões;  

3.5. Para ofertar propostas através de lances verbais, recorrer de decisão e contraditar, os 

interessados deverão credenciar, junto a Pregoeira, os respectivos representantes legais com 

poderes para praticar estes atos (Credenciamento-ANEXO IV ou Procuração reconhecidos 

firma em cartório); caso a empresa não apresentar o referido documento esta ficará 

impossibilitada de ofertar lances, onde ficará mantido o preço de proposta.  

3.6. Caso a empresa apresente representante legal, este deverá identificar-se e trazer a Pregoeira 

um documento hábil a comprovar sua representação, que poderá ser a apresentação do Contrato 

Social da empresa ou outro equivalente, documento este que deverá estar fora do envelope e 

ser entregue a Pregoeira no momento do credenciamento dos participantes;  

3.7. Para o caso de não haver menção do nome do representante no Contrato Social ou 

equivalente, este deverá apresentar credenciamento (Anexo IV) ou procuração, com firma 

reconhecida em Cartório, que comprove poderes para praticar todos os atos referentes a este 

Pregão, tais como: formulação de lances, alegações em ata, interposição de recurso, renúncia 

de direitos, etc;  

3.8. O representante legal da empresa, no ato da entrega dos envelopes, se solicitado, deverá 

exibir sua cédula de identidade ou qualquer outro documento oficial de identificação (com foto).  

http://www.camaraaltoaraguaia.mt.gov.br/
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3.9. O não credenciamento de representante legal ou do procurador na sessão pública, ou a 

incorreção dos documentos de identificação apresentados não inabilita a licitante, mas 

inviabilizará a formulação de lances verbais e a manifestação de intenção de recorrer por parte 

do interessado, bem como de quaisquer atos relativos a presente licitação para o qual seja 

exigida a presença de representante legal da empresa;  

3.10.  Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes apresentarão fora do envelope 

declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e, 

entregarão os envelopes contendo a documentação exigida no certame e as propostas, podendo, 

para tanto, ser utilizado o modelo de declaração constante no Anexo V.  

Capítulo IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

4.1. A(s) licitante (s) deverá (ao) apresentar em envelopes separados:  

 ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS  

a) Os serviços provenientes deste Registro de Preços para contratação de manutenção 

em geral, instalação e desinstalação em aparelhos de ar condicionado, para atender 

a Câmara Municipal deverão estar de acordo com as especificações previstas no Anexo 

I deste Edital;  

b) Os valores devem ser expressos em moeda corrente nacional, em algarismos, 

prevalecendo o valor unitário em caso de divergência, desde que não seja prejudicial a 

Administração,  deve constar o preço unitário e total dos serviços, bem como o preço 

GLOBAL da proposta.  

 Nos preços deverão estar incluídos todas as despesas sobre o objeto licitado (impostos, taxas, 

transporte, frete, etc), não cabendo ao proponente a adição de nenhum valor após a abertura  do 

envelope proposta.   

c) Validade mínima da proposta de 60 (sessenta) dias a contar da data de entrega dos 

envelopes de proposta e documentação, estipulada no preâmbulo deste Edital. O referido 

prazo ficará suspenso caso haja interposição de recursos;  

 4.2. As empresas deverão cotar os todos os itens, pois o julgamento será feito por menor 

preço GLOBAL.  

 4.3 – Para cotação de preços será considerado até duas casas decimais após a vírgula.   

 4.4. Não será aceita oferta de serviços/produtos com especificações que não se enquadrem nas 

indicadas no Termo de Referência deste Edital;  

 4.6. A não indicação do prazo de validade exigidos na proposta não desclassificará a licitante, 

mas indicará que a mesma se compromete com os prazos estabelecidos neste Edital.  

  

Capítulo V - DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
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5.1 – As empresas interessadas na presente licitação, para se habilitarem, deverão apresentar 

no ENVELOPE Nº02, os seguintes documentos:  

a) Cópia do Contrato Social com a última alteração;  

b) Identidade e CPF dos sócios e/ou representantes legais;  

Obs.: Aqueles que apresentarem o documento fora do envelope citado no começo deste edital 

(DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO) ficam dispensados de colocar dentro 

do envelope de habilitação.  

 5.1. 1 - Documentos relativos à regularidade fiscal  

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

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede 

do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da presente 

Licitação;  

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal - Dívida Ativa da União e Tributos e 

contribuições Federais, inclusive que abrange as Contribuições Sociais.  

d) Certidão Negativa de Débito Fiscal Estadual (CND), específica para participar de 

licitações, emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do domicílio tributário da 

licitante;  

e) Certidão de Regularidade do FGTS (CRF);  

f) Certidão de regularidade de Tributos Municipais, expedida pela Prefeitura do domicílio 

tributário da licitante.  

 5.1.2 – Documentos quanto a Regularidade Trabalhista  

a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT  

 5.1.3 - Documentação relativa à avaliação econômico-financeira  

a) Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da 

pessoa jurídica.  

(com prazo de expedição não superior a 90 (noventa) dias da data de abertura do envelope).  

 5.1.4 – Documento relativo a Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes.   

a) A declaração que não existem fatos supervenientes a esta licitação que sejam impeditivos de 

sua habilitação para este certame licitatório, será feita através de Declaração (conforme 

ANEXO – III).  

 5.1.5 – Documento relativo ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal.   

a) A comprovação de que a atividade da empresa não contraria o retro citado dispositivo 

constitucional, será feita através de Declaração (conforme ANEXO – VI), sob as penas da Lei.    
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 5.1.6 – Documentos relativos à qualificação técnica  

a) As empresas interessadas, para fins de comprovação da capacidade técnica, deverão 

apresentar a seguinte documentação:  

5.1.6.1. Comprovação da licitante de ter em seus quadros de pessoal, na data de apresentação 

da proposta, pelo menos um Engenheiro Mecânico ou um Técnico em Eletrotécnica que será 

o responsável técnico pela execução dos serviços. 

5.1.6.2. O responsável técnico acima indicado deverá pertencer ao quadro permanente do 

licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste 

Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto social; o 

administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e 

Previdência Social;  e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou 

com declaração de compromisso de vinculação futura, caso o licitante se sagre vencedor do 

certame.”  

 5.1.7 – Declaração de cumprimento de prazo  

a) Fazer uma declaração de que a empresa cumprirá o prazo exigido no edital para execução 

dos serviços propostos. (conforme ANEXO – VIII), sob as penas da Lei.    

5.1.8 – Declaração de vistoria 

5.1.8.1.  A empresa deverá apresentar declaração de vistoria, conforme ANEXO - IX deste 

edital; A vistoria é importante para que a empresa obtenha conhecimento das especificidades 

dos locais onde serão desinstalados e instalados os aparelhos, devendo ser agendada com 

servidores da Câmara Municipal, até um dia útil antes deste certame, e realizada por pessoa 

qualificada pertencente ao quadro permanente de pessoal da empresa, detentora de atestado de 

responsabilidade técnica, para execução de obras ou serviços de características semelhantes aos 

do objeto deste Termo de Referência, e deverá ser o Responsável Técnico dos serviços a serem 

licitados; 

5.1.8.2. A licitante, acompanhada de servidor(es) designado(s) da Câmara Municipal, deverá 

proceder à vistoria técnica nos locais, examinando particularmente todos os detalhes, tomando 

ciência das características dos locais onde serão realizadas as medições, dimensões e padrões 

adotados, eventuais dificuldades para a instalação dos aparelhos condicionadores de ar, 

execução dos serviços e demais informações necessárias à elaboração da proposta, para que 

possa dimensionar e certificar-se dos serviços que serão executados; 

5.1.8.3.  Não serão aceitas alegações posteriores quanto a desconhecimento de qualquer detalhe, 

incompreensão, dúvidas ou esquecimento que possam provocar empecilhos na realização dos 

serviços aqui discriminados, ou mesmo gerar atrasos na execução das etapas dos trabalhos, 

arcando a empresa com quaisquer ônus decorrentes desses fatos; 

5.2 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em fotocópias verso e 

anverso (quando for o caso), absolutamente legíveis, autenticadas por cartório competente ou 

servidor público com poderes para tal ou ainda, acompanhadas das vias originais para 
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conferência sob pena de inabilitação. Não serão aceitas fotocópias efetuadas em aparelho fac-

símile.  

  

Capítulo VI - DAS FASES DA SESSÃO PÚBLICA E PROCEDIMENTOS 

  

6.1. PRIMEIRA FASE: ABERTURA DA SESSÃO  

6.1.1 No dia e horário estabelecido neste Edital, a Pregoeira Oficial fará a abertura da sessão, 

recebendo primeiramente da empresa interessada, ou de seu representante, o documento para 

credenciamento (Anexo IV), ou Procuração reconhecido firma em cartório e a Declaração 

prevista no Anexo V (fora do envelope) os envelopes de proposta e habilitação.   

6.1.2. Não será admitida a atuação de um representante para duas ou mais empresas.   

6.2. SEGUNDA FASE: ANÁLISE DAS PROPOSTAS E LANCES VERBAIS  

6.2.1. Terminada a fase de credenciamento, a Pregoeira passará para a abertura dos envelopes 

de propostas de preços, com a finalidade de verificar se as propostas estão em conformidade 

com as exigências estabelecidas neste Edital, desclassificando aquelas que se encontrarem em 

desconformidade ou incompatíveis;   

 6.2.2. Após a análise das propostas pela Pregoeira, equipe de apoio, os participantes, através 

de seus representantes, darão visto em todas as propostas apresentadas;   

6.2.3. Em seguida, passar-se-á à oferta de lances verbais, em valores sucessivos e decrescentes 

para o objeto a ser contratado, considerando-se o preço global.  

6.2.4. Poderão ofertar lances as licitantes detentoras das propostas classificadas com preços até 

10 % (dez por cento) superiores ao preço do autor da oferta mais baixa, até a proclamação do 

vencedor;  

6.2.4.1 – O preço a ser considerado, para fins de lance, será aquele relativo ao preço total do 

objeto.    

6.2.5. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas anteriormente, poderão os 

autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e 

sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos;  

6.2.6. A Pregoeira convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma sequencial, a 

apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, 

em ordem decrescente de valor, dos lances ofertados não caberá retratação;   

6.2.7. A desistência da apresentação de lance verbal, quando convocada pela Pregoeira, 

importará na perda do direito de apresentar novos lances verbais e na manutenção do último 

preço apresentado pela licitante;  
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6.2.8. Ofertados os lances verbais, a Pregoeira solicitará a todas as licitantes que efetivaram 

lances a redução a termo dos últimos lances ofertados, ficando os próximos lances 

condicionados a 1% do último menor valor ofertado.   

6.2.9. A Pregoeira poderá fixar em até 05 (cinco) minutos o tempo máximo para os lances 

verbais, devendo avisar aos licitantes quando decidir pela última rodada de lances que poderá, 

inclusive, ocorrer antes do exaurimento do tempo máximo anteriormente estipulado;  

6.2.10. Durante a etapa de lances verbais, a Pregoeira monitorará os preços ofertados, de modo 

a desclassificar propostas inexequíveis ou com preço excessivo.    

6.2.11. Por se tratar de uma licitação com itens exclusivos para ME ou EPP, o benefício 

constante do artigo 44, Parágrafo 2º da Lei Complementar 123/2006 não será necessário.  

6.2.12. Das condições de participação de microempresa e empresa de pequeno porte, 

sediadas local ou regional – Conforme Lei Municipal Nº 3.955, DE 20 DE JUNHO DE 

2017: 

 

a- Para atender os objetivos da promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito 

municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à 

inovação tecnológica, previstos no artigo 1º desta lei e no artigo 47 da Lei Complementar 

Federal 123/2006, os benefícios referidos na lei 3955 municipal diz que: deverão, priorizar 

a contratação com microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou 

regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido. 

 

§ 1º Para a obtenção do benefício, terão prioridade, as microempresas e empresas de pequeno 

porte sediadas no Município de Alto Araguaia-MT;  

§ 2º não havendo microempresas e empresas de pequeno porte ou MEI sediadas no Município 

de Alto Araguaia, cuja proposta esteja no limite de 10% previsto neste artigo, a prioridade 

poderá ser dada para as microempresas e empresas de pequeno porte regionais, assim 

entendidas como aquelas sediadas em áreas conurbadas, bem como em municípios situados no 

Estado de Mato Grosso, desde que haja comprovada reciprocidade de tratamento previsto nas 

legislações locais.  

Obs: As empresas que não são situadas no município de Alto Araguaia para fazer jus ao mesmo 

deverá apresentar ou informar no final da fase de lances Lei Municipal que concede benefício 

para as empresas de Alto Araguaia.  

§ 3º Para fazer jus ao benefício as microempresas e empresas de pequeno porte não poderão 

oferecer preços superiores àqueles praticados no estabelecimento. 

 § 4º A prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas 

local ou regionalmente a que se refere o "caput", tem como justificativa: 
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I - o desenvolvimento econômico promovido pela variação positiva da capacidade produtiva da 

economia com elevação do produto interno bruto, aliadas às variações positivas relacionadas 

com ascensão da qualidade de vida, educação, saúde, infraestrutura e mudanças da estrutura 

socioeconômica do município e da região, com melhoras dos indicadores sociais relacionados 

ao índice de desenvolvimento humano - IDH; 

 II - materializar uma política pública onde o poder de compra governamental seja utilizado 

para gerar renda, emprego e melhor distribuição das riquezas do município e da região; 

 III - materializar as atividades finalísticas do Município e dar retorno ao cidadão contribuinte, 

oportunizando prover o Poder Público com suas demandas sem exportar recursos locais, 

promovendo a sustentabilidade econômica e social; 

IV - priorizar as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, 

aumentando a competitividade delas, contribuindo para que possam suportar a elevação na 

concorrência proporcionada principalmente pelo comércio, que na maioria das vezes 

incrementa a chamada evasão de recursos locais:  

6.3. TERCEIRA FASE: HABILITAÇÃO   

6.3.1. Encerrada a fase de lance, a Pregoeira procederá à abertura do invólucro contendo os 

documentos de habilitação da licitante que apresentou a melhor proposta, verificando a sua 

habilitação ou inabilitação;   

6.3.2. Constatado o atendimento das exigências editalícias, a licitante será declarada vencedora, 

sendo-lhe adjudicado o objeto do certame, caso não haja interposição de recursos;   

 6.3.3. A licitante vencedora terá o prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da convocação 

para apresentar nova planilha com a recomposição dos preços apresentados na fase de 

lances em valores unitários e totais. O não cumprimento deste prazo decairá do direito da 

prestação do serviço passando para o segundo colocado, que terá 02 (dois) dias úteis para 

a recomposição dos preços.  

6.3.4. Caso a licitante classificada em primeiro lugar seja inabilitada, a Pregoeira examinará a 

habilitação das licitantes com as ofertas subsequentes e a qualificação destas, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma proposta que atenda aos requisitos do Edital.  

Capítulo VII - DOS RECURSOS 

7.1. Os recursos somente serão recebidos após a Fase de Habilitação quando for(em) 

declarada(s) a(s) vencedora(s), momento que qualquer licitante poderá manifestar, imediata e 

motivadamente, a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis 

para a apresentação das razões do recurso (Memoriais), ficando as demais licitantes desde logo 

intimadas para apresentarem contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr 

do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos;  

7.2. O recurso tempestivamente interposto terá efeito suspensivo e devolutivo exclusivamente 

em relação ao item questionado e deverá ser dirigido ao Presidente da Câmara Municipal, 

cabendo ao mesmo apreciá-lo em 5 (cinco) dias úteis;  
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7.3. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento;   

7.4. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante, inclusive em função da falta de 

representante credenciado, importará na decadência do direito de recurso em âmbito 

administrativo e consequente adjudicação do objeto da licitação, pela Pregoeira, à vencedora;   

7.5. Caso o recurso seja julgado improcedente, caberá ao Presidente da Câmara Municipal 

efetuar a adjudicação à licitante vencedora;  

7.6. Da sessão pública de realização do pregão será lavrada ata circunstanciada, assinada pelos 

representantes presentes, pela Pregoeira e pela Equipe de Apoio.   

Capítulo VIII - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO 

8.1. No julgamento dos documentos observar-se-á as previsões legais e editalícias, sendo 

inabilitadas as empresas que apresentarem documentação fora do prazo de validade, ou 

deixarem de apresentar qualquer documento exigido neste Edital;  

8.2. Serão inabilitadas as licitantes ou desclassificadas as propostas que deixarem de atender às 

exigências deste Edital, ressalvadas as situações previstas nos itens 8.6 e 8.7;  

8.3. Os preços serão analisados conforme o Capítulo X deste Edital.  

8.4. As propostas serão classificadas conforme o critério do menor preço global, apresentado 

em proposta ou lance verbal, sendo considerada vencedora a licitante que apresentar/ofertar 

lance, como sendo o de menor preço global, e ainda, estiver com sua documentação válida, 

satisfazendo os termos deste Edital e Anexos;  

8.5. No caso de igualdade do preço ofertado entre duas ou mais propostas, a Pregoeira Oficial 

efetuará sorteio na própria sessão pública, da qual participarão apenas as empresas empatadas, 

para definição da ordem de lances verbais;  

8.6. Não será motivo de desclassificação, se a licitante não informar em sua proposta, telefone, 

dados bancários, dados do representante legal ou os prazos, devendo a Pregoeira Oficial 

solicitar ao representante legal do interessado a complementação das informações;  

8.7. A não indicação dos prazos exigidos na proposta indicará que a licitante se compromete 

com os prazos estabelecidos neste Edital;  

8.8. A Pregoeira Oficial, verificando a necessidade de maiores informações, no que for 

pertinente à documentação e às propostas apresentadas, aplicará subsidiariamente o disposto no 

§ 3º, do art. 43 da Lei n.º 8.666/93, podendo suspender a sessão a qualquer momento para 

realização de diligências;  

8.9. Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, será lavrada ata circunstanciada narrando 

todos os fatos, ficando em poder da Comissão de Apoio e a Pregoeira, todos os envelopes, 

devidamente rubricados e vistados pelos membros da Comissão, Pregoeira e licitantes 

presentes, até a resolução do ocorrido, oportunidade em que será oficiado às mesmas a data 

para prosseguimento do certame;  
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8.10. Não serão levadas em consideração, para efeitos de julgamento, quaisquer vantagens 

oferecidas na proposta que não se enquadrem nas especificações exigidas neste Edital e Anexos;  

8.11. A Pregoeira poderá desconsiderar erros meramente formais, desde que não resultem na 

necessidade de acostamento de novo(s) documento(s), tanto na fase de habilitação, como na de 

análise das propostas de preços.    

  

Capítulo IX - DOS PREÇOS 

 9.1. Os preços deverão contemplar o valor total na forma deste edital;  

 9.2. Os preços máximos a ser pago para os serviços estão descritos no Termo de 

Referência, Anexo I deste edital.  

9.3. Não serão aceitos preços cujos valores unitários sejam iguais a 0 (zero) ou excessivos, 

sendo entendido como excessivos os que forem superiores ao preço médio daqueles praticados 

pelo mercado, ou aqueles considerados inexequíveis na forma da lei.  

Capítulo X - DA ADJUDICAÇÃO 

10.1. O objeto da presente licitação será adjudicado a um licitante, atendendo a todas as 

condições expressas neste Edital e seus anexos, de acordo com os critérios de julgamento e 

habilitação. A adoção de agrupamento dos serviços se justifica por questão de melhor controle 

na gestão, execução e fiscalização dos serviços. Pretende-se evitar com o agrupamento que se 

contrate um item e outro seja fracassado, uma vez que precisamos do serviço completo em 

funcionamento para a instalação da nova sede, além do que a execução dos serviços por uma 

única empresa permite a padronização dos serviços e a responsabilização da mesma;  

10.2. A licitante vencedora deverá apresentar nova planilha com a recomposição dos preços 

ofertados na fase de lances verbais, nos termos do item 6.3.3.  

Capítulo XI - DO VALOR, DO IRREAJUSTAMENTO E DO PAGAMENTO 

11.1. O pagamento será efetuado conforme realização dos serviços, nas quantidades executadas, 

devidamente vistoriados e aprovados de acordo com as exigências estabelecidas neste edital, 

com a apresentação da fatura competente.  

11.2. O valor registrado será o valor total dos itens ganhos constados na proposta refeita da 

vencedora e em nenhuma hipótese será reajustado dentro do prazo de validade da mesma.   

11.3. Os pagamentos estão condicionados a apresentação das respectivas faturas (Notas Fiscais 

Eletrônicas), bem como a comprovação da manutenção das condições de habilitação.   

11.4. As empresas regularmente inscritas nos simples deverão apresentar documentos 

comprobatórios, para os fins de retenções de impostos.  

  

Capítulo XII – DO REAJUSTE 
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12.1 - Durante o período de vigência da ata, os preços não serão reajustados 

automaticamente, ressalvada, entretanto, a possibilidade de readequação dos preços vigentes 

pela Administração para manter o equilíbrio econômico-financeiro, ou em face da 

superveniência de normas federais ou municipais aplicáveis à espécie, considerada, para base 

inicial de análise, a demonstração da composição de custos, anexa a ata de registro de preços.  

12.2. O diferencial de preço entre a proposta inicial da Detentora e a pesquisa de mercado 

efetuada pela Administração à época da abertura da proposta, bem como eventuais descontos 

concedidos pela Detentora, serão sempre mantidos, inclusive se houver prorrogação da vigência 

da ata.  

12.3. Durante a vigência da ata, os preços registrados não poderão ficar acima dos praticados 

no mercado. Por conseguinte, independentemente de provocação da Administração, no caso de 

redução, ainda que temporária, dos preços de mercado, a Detentora obriga-se a comunicar à 

Câmara o novo preço que substituirá o então registrado.  

12.3.1. Caso a Detentora venha a se locupletar com a redução efetiva de preços de mercado não 

repassada à Administração, ficará obrigada à restituição do que houver recebido indevidamente.  

12.4. Caberá à Administração, à cada serviço, efetuar as pesquisas de preços de mercado para 

verificar a compatibilidade dos preços registrados, devendo negociar com o Detentor do 

Registro, sempre que a pesquisa constar preços menores.  

 

Capítulo XIII - DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 

13.1 – Executar os serviços licitados dentro do prazo estipulado pelo anexo I (Termo de 

Referência) e após expedida a Ordem de Serviço e a relação do serviço solicitados no mês.  

13.2 – Executar os serviços livres de (impostos, taxas, transporte, frete, etc), sem nenhum 

ônus.  

13.3 –O serviço será solicitado de acordo com a demanda da Câmara Municipal. A instalação 

dos equipamentos novos ocorrerá logo após a finalização do certame. A desinstalação e 

instalação dos demais equipamentos poderão ser posteriores por ser necessária a utilização dos 

mesmos na sede antiga. 

Capítulo XIV - DAS OBRIGAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 

14.1 - Uma vez homologado o processo ou, conforme o caso, firmada a contratação, a Câmara 

se obriga a:  

a) Fornecer à licitante, todas as informações relacionadas com o objeto do presente Edital;  

b) Efetuar o pagamento à licitante vencedora, na forma e prazos estabelecidos neste Edital 

a ser firmado entre as partes, procedendo-se à retenção dos tributos devidos, consoante a 

legislação vigente;  
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c) Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela licitante vencedora, bem 

como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação;  

Capítulo XV - DA VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS 

15.1.  A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS terá validade de 12 (doze) meses, a contar da sua 

lavratura.  

15.2 – Caberá a Detentora do Registro a obrigação de manifestar seu interesse em prorrogar a 

vigência da ata, devendo fazê-lo com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias antes do 

término da vigência.    

  

Capítulo XVI - DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 16.1 - Uma vez firmada a ata de preços, a Câmara Municipal se obriga a:  

a) Garantir a Detentora do Registro de Preços, desde que em igualdade de 

condições, a preferência no fornecimento, sempre que os preços forem compatíveis 

com os preços de mercado, constatado mediante prévia e ampla pesquisa.   

b) Acompanhar e fiscalizar, através de servidor designado pela Administração, o 

cumprimento dos termos da ata de registro de preços devidamente assinada, 

anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de 

quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da licitante 

vencedora;  

c) Efetuar o pagamento à licitante vencedora, na forma e prazos estabelecidos neste 

Edital e na ata de Registro de Preços a ser firmada entre as partes, procedendo-se à 

retenção dos tributos devidos, consoante a legislação vigente;  

d) Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela licitante 

vencedora, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação;  

e) Outras obrigações constantes da Minuta da Ata.  

 

Capítulo XVII - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1. De conformidade com o art. 86, da Lei nº 8666/93, atualizada, o atraso injustificado na 

entrega do serviço sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa de até 2% (dois por 

cento), do valor do serviço, até 30 (trinta) dias, após este prazo será cancelado o processo 

licitatório.  

17.2. Nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, atualizada, pela inexecução total ou parcial do 

serviço adquirido, a Administração poderá aplicar à(s) vencedora(s), mediante publicação no 

Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado (TCE), as seguintes penalidades: 
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    a) advertência por escrito;  

b) aplicação de multa de 2 % (dois por cento) sobre o valor total da contratação efetuada, 

pela inexecução das obrigações constantes deste Instrumento;  

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 

Município, por prazo não superior a 2 (dois) anos;  

d) declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 

da Lei 8.666/93;  

17.3. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 

da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo 

encaminhá-lo devidamente informados para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo 

prazo.  

Capítulo XVIII - DA ENTREGA, PRAZO E RECEBIMENTO 

18.1.  Os serviços deverão ser executados no prazo de validade da Ata de Registro de Preços 

que será de 12 meses, de acordo com a necessidade da Câmara Municipal. Essa execução 

será de inteira responsabilidade da contratada.  

18.2. Os serviços deverão ser executados em conformidade com disposto neste edital, no Termo 

de Referência, ata de registro de preços e demais documentos regulamentadores de obrigações. 

18.3. Serão recebidos de acordo com o que dispões o as alíneas a e b, II, art. 73, Lei 8.666/93.  

18.4. A Câmara Municipal reserva para si o direito de recusar qualquer serviço desse objeto, 

incompatível, de qualquer forma com as descrições do edital e da proposta da vencedora e ainda 

que apresente defeito de qualquer natureza, sendo que em qualquer caso deverá fundamentar 

sua decisão.      

18.5. Os serviços que não forem recebidos por serem incompatíveis com o descrito na proposta 

e exigido no edital ou que apresentarem defeitos, inconformidade, manuseio indevido no 

transporte e, deverão, a critério da administração, serem refeitos imediatamente, para que seja 

recebido.  

Capítulo XIX - DA GARANTIA DOS SERVIÇOS 

19.1 – Os serviços desta licitação devidamente descritos na proposta serão garantidos pela 

adjudicatária contra defeito anteriormente apresentado.  

  

Capítulo XX - DA RESCISÃO 

20.1. A ata poderá ser rescindida de pleno direito, nas hipóteses a seguir relacionadas.  

20.2. A rescisão pela Administração poderá ocorrer quando:  
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20.2.1. a Detentora não cumprir as obrigações constantes da ata;   

20.2.2. a Detentora não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não retirar o 

instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a Administração não aceitar sua justificativa;  

20.2.3. a Detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de 

preços;  

20.2.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do 

registro de preços;  

20.2.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado e a 

Detentora não aceitar a redução;  

20.2.6. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas pela 

Administração;  

20.2.7. Sempre que ficar constatado que a fornecedora perdeu qualquer das condições de 

habilitação e/ou qualificação exigidas na licitação.  

20.3. A comunicação da rescisão, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de 

recebimento, juntando-se comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços. No 

caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação será feita 

por publicação no Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado (TCE) por 02 (duas) vezes 

consecutivas, considerando-se cancelado o registro a partir da última publicação.  

20.4.A rescisão pela Detentora poderá ocorrer quando, mediante solicitação por escrito, 

comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências da ata.  

20.4.1.A solicitação da Detentora para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada 

com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades 

previstas cabíveis, caso não sejam aceitas as razões do pedido.  

20.4.2.A rescisão ou suspensão de fornecimento com fundamento no artigo 78, inciso XV, da 

Lei federal nº 8.666/93 deverá ser notificada.  

20.5.A Administração, a seu critério, poderá convocar, pela ordem, as demais licitantes 

classificadas, nos termos do disposto neste edital para, mediante a sua concordância assumirem 

o fornecimento do objeto da ata.  

20.6. Aplica-se no que couber o disposto nos artigos 78 e 79 da Lei 8.666/93.  

Capítulo XXI - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

21.1. Qualquer pessoa poderá questionar, solicitar informações ou impugnar este Edital de 

Pregão, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública de 

Pregão, devendo a Câmara Municipal, através da Pregoeira, julgar e responder sobre a petição 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.  

Capítulo XXII - DAS CONDIÇÕES GERAIS 
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22.1. As empresas licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações, 

dos documentos e propostas apresentados em qualquer época ou fase da licitação;  

22.2. Caso exista algum fato que impeça a participação de qualquer licitante, ou o mesmo tenha 

sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou estiver em 

regime de falência, este fica desde já impedido de participar da presente licitação;  

22.3. A apresentação da proposta de preços corresponderá à indicação por parte do licitante de 

que inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente licitação, eximindo assim a 

Pregoeira e sua Equipe de Apoio do disposto no art. 97 da Lei 8666/93;  

22.4. A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrentes de 

fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, 

de ofício ou por provocação de terceiros, com a devida justificação;  

22.5. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de 

documentos relativos ao presente certame;  

22.6. Realizado o procedimento licitatório, com a observação de todas as formalidades legais, 

o resultado será comunicado aos licitantes na própria sessão de julgamento e, caso não houver 

interposição de recurso, será efetuada a adjudicação pela Pregoeira e submetidos ao Presidente 

da Câmara Municipal para homologação do certame;  

22.7. A Equipe de Apoio e a Pregoeira irão dirimir as dúvidas concernentes às especificações 

técnicas e demais esclarecimentos acerca do objeto desta licitação, desde que arguidas por 

escrito, até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura dos envelopes;  

22.8. As informações poderão ser solicitadas via e-mail – licitacoescamara.aia@gmail.com – 

estando a Pregoeira e a Equipe de Apoio disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, 

das 13h00min às 18h00min, na sede da Câmara Municipal, ou por meio do fone (066) 3481 - 

2202.  

 22.9. Faz parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 1) Anexo I – Termo de Referência; 

2) Anexo II - Modelos de Proposta de Preços Pessoa Jurídica; 3) Anexo III - Modelo de 

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente; 4) Anexo IV - Modelo de Termo de 

Credenciamento; 5) Anexo V - Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação; 6) 

Anexo VI - Modelo de Declaração nos Termos do Inciso XXXIII do Artigo 7º da CF; 7) Anexo 

VII – Minuta da Ata de Registro de Preços;8) Anexo VIII – Declaração de cumprimento de 

prazo.  

 

Capítulo XXIII.   ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONDIÇÕES DAS FUTURAS 

CONTRATAÇÕES 

23.1. As condições do ajuste, para formalização da Ata de Registro de Preços e das contratações 

dela decorrentes, constam no Anexo VII – Minuta da Ata de Registro de Preços.  

mailto:licitacoescamara.aia@gmail.com
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23.2.O prazo para a apresentação da documentação para a formalização da Ata de Registro de 

Preços será de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da convocação, sob pena de decair do 

direito de ter seu preço registrado.  

23.3. A ata deverá ser assinada por representante legal, diretor ou sócio da empresa, com 

apresentação, conforme o caso e respectivamente, de procuração ou contrato social, 

acompanhados de cédula de identidade.  

23.4. Na hipótese do não atendimento à convocação para assinatura da ata a administração se 

reserva no direito de convocar os demais licitantes na ordem de classificação, para que querendo 

renegocie e registre seus preços, passando assim este a ter preferência na contratação com a 

Administração.   

Capítulo XXIV. DO FORO 

24.1. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com a presente licitação, fica 

eleito o Foro da Comarca de Alto Araguaia, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja.  

   

Alto Araguaia - MT, 11 de maio de 2018.  

          

Evelyn C. Magalhães 

Pregoeira 

 

 

 

 

Amanda Caroline R. Rosa      Liane dos Santos Barbosa  

      Membro                                                                           Membro 
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ANEXO I 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018– SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO: Contratação de serviço de manutenção em geral, instalação e 

desinstalação em aparelhos de ar condicionado para atender a Câmara Municipal. 

 

 

2. DETALHAMENTO DO OBJETO:  

Item Serviço/Descrição Unid. 

 

Valor 

Unit. 

R$. 

Valor Total 

R$. 

1 

Código TCE: 

425850-9 

INSTALACAO DE APARELHO DE AR 

CONDICIONADO SPLIT, CAPACIDADE DE 

9.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE 

MATERIAL. 

 

 

05 550,00 2.750,00 

2 

Código TCE: 

310524-5 

 

INSTALACAO DE APARELHO DE AR 

CONDICIONADO SPLIT, COM CAPACIDADE 

DE 12.000 BTUS, INCLUINDO FORNECIMENTO 

E INSTALACAO DE TODO MATERIAL 

NECESSARIO. 

12 486,67 5.840,04 

3 

Código TCE: 

261139-2 

INSTALACAO DE APARELHO DE AR 

CONDICIONADO SPLIT, DE TETO, COM 

CAPACIDADE DE 18.000BTU'S, COM 

FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL 

NECESSARIO. 

01 683,33 683,33 

4 

Código TCE: 

223511-0 

INSTALACAO DE APARELHO DE AR 

CONDICIONADO SPLIT, COM CAPACIDADE 

DE 24.000 BT'U, COM FORNECIMENTO DE 

TODO MATERIAL NECESSARIO. 

01 716,67 716,67 

5 

Código TCE: 

257423-3 

INSTALACAO DE APARELHO DE AR 

CONDICIONADO SPLIT, DE 30.000 BTUS, COM 

FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL 

NECESSARIO 

04 1.400,00 5.600,00 

6 

Código TCE: 

0000609 

SERVICO DE INSTALACAO DE APARELHO DE 

AR CONDICIONADO  SPLIT  - 

58.000/60.000  BTU S. COM FORNECIMENTO DE 

TODO O MATERIAL NECESSÁRIO. 

02 1.673,33 3.346,66 

7 

Código TCE: 

380942-0 

 

DESINSTALACAO,DE APARELHOS DE AR 

CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 

(De 18.000 btus a 60.000 btus) 

06 146,67 880,02 

8 

Código TCE: 

DESINSTALACAO DE APARELHO DE AR 

CONDICIONADO 

03 66,67 200,01 
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311004-4 

 

 

(Do tipo janela de 7.500 btus a 10.000 btus) 

 

9 

Código TCE: 

239615-7 

SERVICO DE MANUTENCAO DE 

APARELHO/SISTEMA DE REFRIGERACAO - DO 

TIPO APARELHO DE AR CONDICIONADO 

SPLIT DE 12.000 BTUS, COM MANUTENCAO 

CORRETIVA 

 (Limpeza geral no sistema, lubrificação dos eletros 

ventiladores, revisão da parte elétrica, com 

fornecimento de todo o material necessário). 

01 133,33 133,33 

10 

Código TCE: 

235661-9 

 

SERVICO DE MANUTENCAO DE 

APARELHO/SISTEMA DE REFRIGERACAO - DO 

TIPO AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 

BTUS, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E 

CORRETIVA 

 

(Limpeza geral no sistema, lubrificação dos eletros 

ventiladores, revisão da parte elétrica, com 

fornecimento de todo o material necessário). 

01 146,67 146,67 

11 

Código TCE: 

348797-0 

SERVICO DE MANUTENCAO DE 

APARELHO/SISTEMA DE REFRIGERACAO - DO 

TIPO AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 

BTU'S,COM MANUTENCAO PREVENTIVA E 

CORRETIVA 

 (Limpeza geral no sistema, lubrificação dos eletros 

ventiladores, revisão da parte elétrica, com 

fornecimento de todo o material necessário). 

02 216,67 433,34 

12 

Código TCE: 

321258-0 

 

SERVICO DE MANUTENCAO DE 

APARELHO/SISTEMA DE REFRIGERACAO - DO 

TIPO AR CONDICIONADO SPLIT, COM 

CAPACIDADE DE 60.000 BTU'S,MANUTENCAO 

CORRETIVA 

 

(Limpeza geral no sistema, lubrificação dos eletros 

ventiladores, revisão da parte elétrica, com 

fornecimento de todo o material necessário). 

02 360,00 720,00 

TOTAL 21.450,07 

 

2.1. DESCRIÇÃO DOS LOCAIS DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇO: 

Local para instalação de aparelhos de ar condicionado: nova sede da Câmara Municipal de Alto 

Araguaia, sito à Rua Heronides Toledo de Carvalho, S/N, Vila Aeroporto – Alto Araguaia – 

MT, CEP: 78.780-000. 

Local de desinstalação de aparelhos de ar condicionado: Câmara Municipal de Alto Araguaia, 

sito à Rua João Segundo nº591, Centro – Alto Araguaia – MT, CEP: 78.780-000. 

 

2.2. PRAZOS: 
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O prazo para a execução dos serviços será de 15 (quinze) dias, iniciando da data da ordem de 

serviço. 

3. JUSTIFICATIVA:  

Justifica-se o presente processo de licitação, uma vez que a contratação de serviço de 

manutenção em geral, instalação e desinstalação em aparelhos de ar condicionado para atender 

a Câmara Municipal, com fornecimento de material são indispensáveis para que seja agilizado 

o processo de mudança para a nova sede desta Casa de Leis. 

É importante ressaltar a essencialidade destes serviços que irão assegurar a refrigeração e 

melhor conforto térmico no ambiente da nova sede da Câmara Municipal de Alto Araguaia – 

MT, tendo em vista as altas temperaturas do nosso município. 

4. VALOR TOTAL ESTIMADO:  

R$21.450,07 (vinte um mil, quatrocentos e cinquenta reais e sete centavos). 

5. FORMA DE PAGAMENTO: 

5.1 – O pagamento referente ao fornecimento do (s) material (s) será (ao) efetuado (s) em até 

30 (trinta) dias úteis, contados a partir da data do atesto da fatura/nota fiscal. 

5.2 – Na hipótese de atraso de pagamento da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada, o valor 

devido pela Câmara Municipal será atualizado financeiramente, obedecendo à legislação 

vigente. 

5.3 – No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, 

serão os mesmos restituídos à empresa para as correções necessárias, não respondendo a 

Câmara Municipal por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos 

correspondentes. 

5.4 – As despesas referentes ao objeto do futuro Certame correrão à conta dos recursos 

consignados no Orçamento, existentes nas dotações da Câmara Municipal.  

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR: 

6.1 – Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 

obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a Câmara Municipal; 

6.2 – Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas para sua contratação; 

6.3 – Substituir no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a partir da data da comunicação 

escrita pela Câmara Municipal, todo e qualquer material defeituoso ou que vier a apresentar 

defeito durante o prazo de validade; 

6.4 – Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, até a entrega do material no Almoxarifado, incluindo as 

entregas feitas por transportadoras; 
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6.5 – Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Câmara Municipal, sobre os 

materiais ofertados; 

6.6 – Entregar os serviços obedecendo aos prazos estipulados. 

6.7 – Garantia dos serviços não inferior a 12 (doze) meses, a partir da data de conclusão. 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

7.1. São obrigações da contratante: 

7.1.1. Efetuar o pagamento das obrigações financeiras advindas da Contratação. 

 

8. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA 

DE PREÇOS: 

 

8.1. Na desinstalação, remanejamento e reinstalação deve estar incluso todas as peças 

necessárias e mão-de-obra, tudo a cargo da contratada, para que o aparelho, após a 

desinstalação, remanejamento e reinstalação, esteja em perfeito estado de funcionamento. 

8.2. São 21 salas e o plenário para instalação de aparelhos de ar condicionado na nova  sede da 

Câmara Municipal. Serão desinstalados 6 aparelhos de ar condicionado do tipo split e 3 de 

janela. 

8.3. As condensadoras serão instaladas da seguinte forma: 02 de 60.000btu’s, 02 de 

30.000btu’s,  05 de 9.000btu’s e 01 de 12.000btu’s por cima do telhado com suporte fixado na 

parede; 11 de 12.000btu’s, 01 de 24.000btu’s e 02 de 30.000btu’s serão instaladas no térreo por 

fora dos corredores de blindex.  

8.4. Para a instalação dos aparelhos a empresa fornecerá toda a tubulação de linha de líquido 

de gás refrigerante em tubo de cobre e todo o material necessário. O carregamento, transporte 

e descarga dos aparelhos é de responsabilidade da contratada. 

8.5. Serão necessários cuidados especiais na movimentação do forro e do telhado no 

momento da instalação, sendo a empresa contratada responsável por eventuais danos nos 

mesmos. 
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ANEXO II 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS  

 

Sessão Pública: 29/05/2018, às 09:00 horas (horário de Brasília). 

Local: Sala de Reuniões, sito à Rua João Segundo, 591 (Anexo ao Banco do Brasil), Alto 

Araguaia - MT. 

OBJETO:  Contratação de serviço de manutenção em geral, instalação e desinstalação em 

aparelhos de ar condicionado para atender a Câmara Municipal. 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE 

Nome de Fantasia: 

Razão Social: 

CNPJ: Optante pelo SIMPLES? (Sim/Não) 

Endereço: 

Bairro: Cidade: 

CEP: E-MAIL: 

Telefone: Fax: 

Banco:  Conta Bancária: 

Nome e nº da Agência: 

 

Item Serviço/Descrição Unid. 

 

Valor 

Unit. 

R$. 

Valor Total 

R$. 

1 

Código TCE: 

425850-9 

INSTALACAO DE APARELHO DE AR 

CONDICIONADO SPLIT, CAPACIDADE DE 

9.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE 

MATERIAL. 

 

 

05   
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2 

Código TCE: 

310524-5 

 

INSTALACAO DE APARELHO DE AR 

CONDICIONADO SPLIT, COM CAPACIDADE 

DE 12.000 BTUS, INCLUINDO FORNECIMENTO 

E INSTALACAO DE TODO MATERIAL 

NECESSARIO. 

12   

3 

Código TCE: 

261139-2 

INSTALACAO DE APARELHO DE AR 

CONDICIONADO SPLIT, DE TETO, COM 

CAPACIDADE DE 18.000BTU'S, COM 

FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL 

NECESSARIO. 

01   

4 

Código TCE: 

223511-0 

INSTALACAO DE APARELHO DE AR 

CONDICIONADO SPLIT, COM CAPACIDADE 

DE 24.000 BT'U, COM FORNECIMENTO DE 

TODO MATERIAL NECESSARIO. 

01   

5 

Código TCE: 

257423-3 

INSTALACAO DE APARELHO DE AR 

CONDICIONADO SPLIT, DE 30.000 BTUS, COM 

FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL 

NECESSARIO 

04   

6 

Código TCE: 

0000609 

SERVICO DE INSTALACAO DE APARELHO DE 

AR CONDICIONADO  SPLIT  - 

58.000/60.000  BTU S. COM FORNECIMENTO DE 

TODO O MATERIAL NECESSÁRIO. 

02   

7 

Código TCE: 

380942-0 

 

DESINSTALACAO,DE APARELHOS DE AR 

CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 

(De 18.000 btus a 60.000 btus) 

06   

8 

Código TCE: 

311004-4 

 

DESINSTALACAO DE APARELHO DE AR 

CONDICIONADO 

 

(Do tipo janela de 7.500 btus a 10.000 btus) 

 

03   

9 

Código TCE: 

239615-7 

SERVICO DE MANUTENCAO DE 

APARELHO/SISTEMA DE REFRIGERACAO - DO 

TIPO APARELHO DE AR CONDICIONADO 

SPLIT DE 12.000 BTUS, COM MANUTENCAO 

CORRETIVA 

 (Limpeza geral no sistema, lubrificação dos eletros 

ventiladores, revisão da parte elétrica, com 

fornecimento de todo o material necessário). 

01   

10 

Código TCE: 

235661-9 

 

SERVICO DE MANUTENCAO DE 

APARELHO/SISTEMA DE REFRIGERACAO - DO 

TIPO AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 

BTUS, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E 

CORRETIVA 

 

(Limpeza geral no sistema, lubrificação dos eletros 

ventiladores, revisão da parte elétrica, com 

fornecimento de todo o material necessário). 

01   

11 

Código TCE: 

348797-0 

SERVICO DE MANUTENCAO DE 

APARELHO/SISTEMA DE REFRIGERACAO - DO 

TIPO AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 

BTU'S,COM MANUTENCAO PREVENTIVA E 

CORRETIVA 

02   
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 (Limpeza geral no sistema, lubrificação dos eletros 

ventiladores, revisão da parte elétrica, com 

fornecimento de todo o material necessário). 

12 

Código TCE: 

321258-0 

 

SERVICO DE MANUTENCAO DE 

APARELHO/SISTEMA DE REFRIGERACAO - DO 

TIPO AR CONDICIONADO SPLIT, COM 

CAPACIDADE DE 60.000 BTU'S,MANUTENCAO 

CORRETIVA 

 

(Limpeza geral no sistema, lubrificação dos eletros 

ventiladores, revisão da parte elétrica, com 

fornecimento de todo o material necessário). 

02   

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 

VALOR POR EXTENSO: (___________________________________________). 

 

* A empresa .............................................................................................. declara que estão 

inclusos no valor cotado todas as despesas sobre o objeto licitado (impostos, taxas, contratação 

com pessoal, etc.).  

* Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.  

* Início da prestação de serviço: na Ordem de Serviço  

• Prestaremos serviços em sede própria (ou se não houver necessidade de retirada do 

aparelho será feito no local), com todas as despesas por nossa conta;  

• As peças denominadas simples e necessárias a troca na manutenção, instalação e 

desinstalação, bem como a lubrificação, ficará por conta da contratada. Só será pago 

pela contratante peças maiores que comprovadamente estejam com defeito e 

necessitam ser trocadas;  

 

Alto Araguaia – MT,____ de __________ de 2018.  

 

 

___________________________  

Nome da Empresa  

CNPJ:  

 

 

 

Assinatura e Carimbo da empresa 
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ANEXO III 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS 

SUPERVENIENTES  

 

 

A(O) ..............................................................................................(razão social da empresa), 

CNPJ (CPF) n.º............................................, localizada à 

.............................................................................., declara, em conformidade com o art. 32, 

parágrafo 2º da Lei nº 8.666/93, que não existem fatos supervenientes a esta licitação que sejam 

impeditivos de sua habilitação para este certame licitatório na Câmara Municipal de Araguaia 

– Estado de Mato Grosso – Pregão Presencial Nº 001/2018.  

 

 

Alto Araguaia – MT,______ de _____________ de 2018.  

 

 

 

 

________________________________________________  

(assinatura e identificação do responsável pela empresa)  

 (papel timbrado da empresa)  
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ANEXO IV 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO  

 

 

Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a).........................................................................., 

portador(a) do RG n.º..........................e do CPF n.º.............................., a participar da licitação 

instaurada pela Câmara Municipal de Alto Araguaia – Estado de Mato Grosso, na modalidade 

Pregão Presencial n.º 0001/2018, na qualidade de representante legal, outorgando-lhe poderes 

para pronunciar-se em nome da empresa e/ou 

Srº........................................................................................, bem como formular propostas, 

ofertar lances verbais, renunciar direitos, renunciar ou desistir de recursos e praticar todos os 

demais atos inerentes ao certame.  

 

Alto Araguaia – MT,______ de _____________ de 2018.  

 

_______________________________  

Diretor ou Representante Legal  

 

(Este documento deverá ser entregue fora do envelope)  

(papel timbrado da empresa) 
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ANEXO V 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação 

 

A(O) ..............................................................................................(razão social da empresa), 

CNPJ (CPF) Nº..............................................., localizada à 

...................................................................., declara, em conformidade com a Lei nº10.520/02, 

que cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório na Câmara 

Municipal de Alto Araguaia – Estado de Mato Grosso – Pregão Presencial Nº 001/2018.  

 

 

Alto Araguaia – MT,______ de _____________ de 2018. 

 

 

_______________________________ 

Diretor ou Representante Legal 

 

 

( Este documento deverá ser entregue fora do envelope) 
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ANEXO VI 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO 

ARTIGO 7º DA CF  

(papel timbrado da empresa)  

 

Declaramos, em atendimento ao previsto no Pregão Presencial N.º001/2018, que não 

possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados com menos de 18 (dezoito) anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como de 14 (catorze) anos em qualquer 

trabalho.  

 

 

 

Alto Araguaia – MT,______ de _____________ de 2018.  

 

 

__________________________________________  

(assinatura e identificação do responsável pela empresa)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: Se o licitante possuir menores de 16 anos na condição de aprendizes deverá 

declarar expressamente. 
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ANEXO VII 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº___ 

 

 

 

 Pelo presente instrumento a CAMARA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA, sito na 

Rua João Segundo, 591 – Centro – Alto Araguaia – MT., CEP: 78.780-000, inscrita no CNPJ 

01.362.664/0001-63, doravante denominado CONTRATANTE, representado pelo Presidente 

o Sr. JORGE ANTONIO DE MELO, RESOLVE registrar os preços da empresa 

________________________________, nas quantidades estimadas nesta Ata de Registro de 

Preços, de acordo com a classificação por ela alcançada, atendendo as condições previstas no 

Instrumento Convocatório e as constantes nesta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as 

partes às normas constantes da Lei nº. 10.520/2002 e Lei nº. 8.666/1993, suas alterações, 

Decreto Municipal 105/2010 e Lei Municipal nº 3.955/2017 e em conformidade com as 

disposições a seguir: 

 

1. - OBJETO DA LICITAÇÃO 

1.1 - O presente instrumento tem por objetivo o Registro de Preços para futura e eventual 

Contratação de serviço de manutenção em geral, instalação e desinstalação em aparelhos 

de ar condicionado  para atender a Câmara Municipal., conforme Termo de Referência, 

Anexo I e a proposta apresentada pela empresa. 

 

2. - DA LICITAÇAO 
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2.1 - Para registrar os preços do objeto desta Ata foi realizado procedimento licitatório na 

modalidade Pregão Presencial nº 001/2018, com fundamento nas Leis nº. 10.520/02, nº. 

8.666/93 e alterações posteriores. 

 

3. - DA FORMA DE EXECUÇÃO 

3.1 - Empresa ____________, detentora do registro de preços deverá realizar serviço de 

manutenção em geral, instalação e desinstalação de aparelhos de ar condicionado para atender 

a nova sede da Câmara Municipal indicados no objeto deste Instrumento, conforme 

especificado no Termo de Referência. 

3.2 - O objeto deste registro de preços deverá ser executado em estrita observância ao Edital de 

Licitação Pregão Presencial nº 001/2018 e seus anexos, que são parte integrante desta Ata. 

 

4. - DA EMPRESA VENCEDORA E DOS PREÇOS REGISTRADOS 

4.1 – Empresa Vencedora 

 

Nome de Fantasia: 

Razão Social: 

CNPJ: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: 

CEP: E-MAIL: 

Telefone: Fax: 

Representante Legal: 

RG: CPF: 
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4.2. Descrição, Quantidade e Preços Registrados: 

 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. 

PREÇO 

UNIT. 

PREÇO 

TOTAL 

     

     

     

     

 

 

5. - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1 - Comparecer quando convocado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 

recebimento da convocação formal, para assinatura do Instrumento Contratual, sob pena de 

multa de 2% ao dia. 

5.2 - Realizar os serviços contratados dentro dos padrões estabelecidos pela Câmara 

Municipal de Alto Araguaia, de acordo com as especificações do edital, responsabilizando-se 

por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas. 

5.3 - Concluir os serviços nos locais especificados no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a 

formalização do pedido. 

5.4 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Câmara Municipal de Alto 

Araguaia, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência 

imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do 

empenho; 

5.5 - Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade dos serviços, 

inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 
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5.6 - Comunicar imediatamente a Câmara Municipal de Alto Araguaia qualquer alteração 

ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de 

correspondência; 

5.7 - Fiscalizar o perfeito cumprimento dos serviços a que se obrigou, cabendo-lhe, 

integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será 

exercida por esta Câmara; 

5.8 - Indenizar terceiros e/ou esta Câmara mesmo em caso de ausência ou omissão de 

fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a 

contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das 

autoridades competentes e às disposições legais vigentes; 

5.9 - A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessárias, até o limite legal de 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes;  

5.10 – Realizar os serviços conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta 

apresentada; 

5.11 - Todos os encargos sociais, de frete e impostos da equipe, inclusive os trabalhistas, 

deverão ser de responsabilidade da empresa contratada; 

5.12 - A contratada fica obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em 

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

qualificação exigidas na licitação. 

 

6. - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

6.1 - Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos que venham 

a ser solicitados relativamente ao objeto deste edital; 

6.2 - Efetuar o pagamento à empresa nas condições de preço e prazo estabelecidos neste Edital; 

6.3 - Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada 

durante a execução dos serviços; 

6.4 – Disponibilizar os locais para a execução dos serviços. 
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6.5 - Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora, enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços 

ou a atualização monetária. 

6.6 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

7. - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

7.1 - O registro de preços constante desta Ata terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses, 

contados a partir da assinatura. 

7.2 - A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na 

integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo 

descumprimento de qualquer de suas normas. 

8. - DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

8.1 - A gerência da Ata de Registro de Preços ficará a cargo do(a) Fiscal de Contrato, desta 

Câmara. 

9. - DO PAGAMENTO 

9.1 - O pagamento será após a apresentação da nota fiscal, devidamente atestada pelo 

Responsável. 

9.2 - A contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição e quantitativo dos 

serviços efetuados, o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito 

o pagamento; 

9.2.1 - Caso seja constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/fatura, estas serão 

devolvidas à contratada para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua 

rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas ficais/fatura; 

9.2.2 - Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades e 

obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos serviços recebidos. 

9.3 - O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em 

banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de 

“factoring”. 



 

  
ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA 

 

35 
 

9.4 - As despesas bancárias decorrentes de transferências de valores para outras praças serão de 

responsabilidade do Contratado. 

10. - DOS REAJUSTES DE PREÇOS 

10.1 - Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, 

admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste 

instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual 

determinado. 

10.1.1 - Os reajustes permitidos pelo artigo 65, da Lei nº. 8.666/93, serão concedidos após 

decorridos meses da vigência do contrato, por provocação do contratado, que deverá comprovar 

através de percentuais do INPC/FGV, o reajuste pleiteado, que passarão por análise contábil de 

servidores designados por esta Câmara. 

10.2 - Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados 

no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente da 

proposta e aquele vigente no mercado à época do registro. 

10.3 - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a CÂMARA 

solicitará ao fornecedor/consignatária, mediante correspondência, redução do preço registrado, 

de forma a adequá-lo ao praticado no mercado. 

10.4 - Fracassada a negociação com o primeiro colocado a CÂMARA poderá rescindir esta ata 

e convocar, nos termos da legislação vigente, e pelo preço do 1º (primeiro) colocado, as demais 

empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta ata e registro de preços e nova 

licitação em caso de fracasso na negociação. 

10.5 - Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais 

ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de estimativa de 

preços. 

11. - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

11.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes 

situações; 
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11.1.1 - Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes no Edital e desta Ata de 

Registro de Preços; 

11.1.2 - Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho 

decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII 

do art. 78 da Lei 8.666/93; 

11.1.3 - Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente 

deste Registro; 

11.1.4 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

11.1.5 - Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas; 

11.2 - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por 

correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 

11.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação 

será feita por publicação no Diário Oficial de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Mato 

Grosso, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 

11.4 - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser 

aceita pela CÂMARA, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas 

neste Edital. 

11.5 - Havendo o cancelamento do preço registrado cessarão todas as atividades do fornecedor, 

relativas aos serviços. 

11.6 - Caso a CÂMARA não utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo 

critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o 

FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida. 

12. - DAS PENALIDADES. 

12.1 - Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), 

conforme determina o artigo 86, da Lei 8.666/93, incidente sobre o serviço que deveria ter sido 

entregue, contado a partir da solicitação de entrega encaminhada pela Administração. 
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12.1.1 - A multa prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada possuir com 

a Câmara Municipal de Alto Araguaia – MT e poderá cumular com as demais sanções 

administrativas. 

12.2 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá aplicar à Contratada 

as sanções previstas nos incisos I, III e IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93. 

12.2.1 - Advertência por escrito; 

12.2.3 - Multa Administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por 

cento) sobre o valor total do Contrato. 

12.2.4 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Câmara Municipal de Alto Araguaia, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em 

caso de inexecução total, sem justificativa aceita, será aplicado o limite máximo temporal 

previsto para a penalidade de 02 (dois) anos; 

12.2.5 - Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da 

Lei nº. 8.666/93, c/c art. 7º da Lei nº 10.520/02. 

12.3 - Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis 

contados da intimação por parte da Câmara Municipal de Alto Araguaia, o respectivo valor 

descontado dos créditos que a contratada possuir com esta Câmara e, se estes não forem 

suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para execução pelo Fórum comarca de Alto 

Araguaia – MT. 

12.3.1 - Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse 

prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do 

mesmo prazo; 

12.4 - Serão Publicadas no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato 

Grosso as sanções administrativas deste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração 

Pública. 

13. - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
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13.1 - A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento desta Câmara, e serão empenhadas nas seguintes dotações:  

01.031.0001.2069.0000 3.3.90.39.00 

14. - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 

14.1 - As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições; 

I – todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura 

de termo aditivo ou apostilamento ao presente contrato. 

II – vinculam-se a esta ata de registro de preços, para fins de análise técnica, jurídica e decisão 

superior o Edital de Pregão Presencial nº. 001/2018, seus anexos e as propostas da contratada. 

III – é vedado caucionar ou utilizar a presente ata de registro de preços para qualquer operação 

financeira, sem prévia e expressa autorização da Câmara Municipal de Alto Araguaia – MT. 

15. - DA PUBLICAÇÃO. 

15.1 - Para eficácia do presente instrumento, a Câmara Municipal de Alto Araguaia 

providenciará a publicação do seu extrato no Diário Oficial de Contas do Tribunal de Contas 

do Estado de Mato Grosso, conforme Lei nº 10.520/02. 

15.2 – A integra dessa Ata será disponibilizada no site www.camaraaltoaraguaia.mt.gov.br. 

16. DO FORO 

16.1 - As partes contratantes elegem o foro de Alto Araguaia – MT como competente para 

dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento, inclusive os casos omissos, que 

não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 

forma para um só efeito legal. 

 

Alto Araguaia – MT, ___ de __________ de 2018. 

 

http://www.camaraaltoaraguaia.mt.gov.br/
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CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA – MT 

JORGE ANTÔNIO DE MELO – PRESIDENTE 

 

 

 

FORNECEDOR 

CNPJ 

 

 

 

Analisada e aprovada pelo Procurador Jurídico no dia ____/____/____ 

 

 

Silvio José de Castro Maia Neto 

Procurador Jurídico 

OAB/MT 15226 

 

Evelyn C. Magalhães 

Pregoeira 
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Membro da Equipe de Apoio       Membro da Equipe de Apoio 

 Amanda Caroline R. Rosa          Liane dos Santos Barbosa 

 

TESTEMUNHAS: 

Nome: _________________________          Nome:_________________________ 

RG.____________________________          RG. ___________________________ 

CPF.___________________________          CPF:___________________________  
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ANEXO VIII 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRAZO 
 

 

 

A empresa: .............................................................................., CNPJ: .........................., 

representada neste ato por seu sócio-proprietário Srº .................................................., CPF: 

............................, declara sob as penas da Lei que concorda e cumprirá o prazo de no máximo 

24 (vinte e quatro) horas para atender as solicitações da Câmara Municipal, conforme proposto 

no edital do Pregão nº001/2018. 

 

 

Alto Araguaia – MT , ......... de ........................... de 2018. 

 

 

 

__________________________________________ 

 

Empresa: .................................. CNPJ: ........................... 

Sócio ..................................... CPF: ................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(papel timbrado da empresa) 
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ANEXO IX 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

 

    

De acordo com o item 5.1.8. do Edital, eu, .............................................., portador da Carteira 

de Identidade nº. ..............................., declaro que realizei a vistoria técnica nos locais de 

instalação e desinstalação dos equipamentos descritos no Termo de Referência desta licitação, 

na condição de representante da empresa ................................................................, cujas 

peculiaridades serão integralmente observadas na proposta que vier a ser apresentada.  

         

 

Alto Araguaia – MT,..............de.................................de 2018.  

 

    

   

_________________________________ 

Responsável Técnico da Empresa 

 

 

___________________________         __________________________ 

Servidor(a) da Câmara Municipal                   Servidor(a) da Câmara Municipal 

(que acompanhou a vistoria)    (que acompanhou a vistoria) 

 

OBSERVAÇÕES:   

1. Agendar e realizar a vistoria com servidor (es) da Câmara Municipal até um dia antes do 

certame. 

2. Incluir a DECLARAÇÃO DE VISTORIA no Envelope da Documentação de  

Habilitação.  

 


