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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL No 024/2010 
 
1- DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
 

Processo no 1628/2010 
Tipo de Licitação: Menor valor global 
Data do pregão 21 de maio de 2010 
Horário:  Às 08:30 horas (horário de MT) 
Local: Av. Antonio Ferreira Sobrinho, nº. 1075, 

Centro  Jaciara- MT 
 

 
2. INTRODUÇÃO  
 
 A Prefeitura Municipal de Jaciara - MT, através da Equipe de Pregão, torna 
público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local acima 
indicado, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo 
MENOR VALOR GLOBAL, conforme descrito neste Edital e seus ANEXOS. 
 
 O procedimento licitatório será conduzido pelo Pregoeiro Marcos José 
Souza e auxiliado pela sua Equipe de Apoio, conforme Portaria no 009/2009 de 02 
de fevereiro de 2009 e obedecerá à disposição da Lei 10.520, de 17 de julho de 
2002, Decreto n.º. 3555/00, de 8 de agosto de 2000, alterado pelos Decretos nº. 
3693/00, de 20 de dezembro de 2000 e 3784/01, de 6 de abril de 2001, Decreto 
Municipal  nº. 2.499/2006 de 11 de maio de 2006 subsidiariamente à Lei 8666/93 e 
alterações posteriores e ainda à Lei Complementar 123/2006. 
 
3-DO OBJETO E DA RETIRADA DO EDITAL 

 
3.1- O presente PREGÃO PRESENCIAL tem por objeto “Aquisição de Gêneros 
Alimentícios para montagem de cestas básicas para pessoas carentes do 
Município de Jaciara-MT”, do tipo MENOR VALOR GLOBAL, conforme planilha 
abaixo discriminada: 
 

PLANILHA DE PREÇOS MAXÍMOS 
 
Item Descrição  Un Qtde  Valor (R$)   Total (R$) 

1 Arroz Tipo 1 Fino  Pct 5 kg 4800            6,99             33.552,00  
2 Feijão Carioca  Pct 1 kg 4800            3,64             17.472,00  
3 Macarrão Espaguete Pct 1 kg 2400            2,34               5.604,00  
4 Açúcar Cristal Pct 2 kg 2400            3,84               9.216,00  
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5 Bolacha Água e Sal Pct 400 gr 2400            2,20               5.268,00  
6 Bolacha de Doce Pct 400 gr 2400            2,20               5.268,00  
7 Óleo de soja Pct 900 ml 2400            2,22               5.316,00  

 Total                 81.696,00  

 
 
 
3.2- A aquisição do produto será realizada até em até 12(doze) meses da 
assinatura do contrato, mediante requisição do Departamento de Compras da 
Prefeitura de Jaciara-MT, podendo ser prorrogado de comum acordo entre as 
partes, somente mediante Aditivo,  nos termos estabelecidos pela Lei nº 8.666/93 
e alterações posteriores.  

         
3.3- O EDITAL e seus anexos poderão ser retirados no horário de 08:00 h às 
14:00 hs nos dias de expediente na Prefeitura, mediante recolhimento da taxa de 
R$ 50,00 (cinqüenta reais), não restituível, pagável mediante depósito ou 
transferência entre contas, a ser efetuado no Banco do Brasil - Agência 0854-0 – 
CONTA CORRENTE 13.218-7- PMJ EDITAL (Jaciara-MT). 
 
3.4- Após a entrega da Proposta, apresentação do lance final e 
consequentemente assinatura do Contrato, a Prefeitura Municipal de Jaciara-
MT NÃO ACEITARÁ, em hipótese alguma, justificativa referente a ERROS 
nos preços apresentados no Lance Final. A Licitante deverá conferir 
atentamente sua PROPOSTA, para que não se obrigue a arcar com possíveis 
prejuízos futuros, oriundas de ERROS de qualquer natureza em sua proposta 
de preços. 
 
4- DA PARTICIPAÇÃO 
 
4.1- Poderão participar deste Pregão, os interessados que atenderem a todas as 
exigências, inclusive quanto à documentação constante do Item 9 deste Edital. 
 
4.1.1- Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e 
apresentação de suas propostas. 
 
4.2- Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 
4.2.1- Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em 
dissolução ou em liquidação; 
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4.2.2- Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração 
Pública, suspenso, ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas; 
 
4.2.3- Que estejam reunidas em consórcio, sendo controladora, coligada ou 
subsidiária entre si, ou ainda, qualquer que seja sua forma de constituição; 
 
4.2.4- Estrangeiras que não funcionem no País. 
 
4.2.5 - Empresa que tenham sócios que sejam Funcionários da Prefeitura 
Municipal de Jaciara. 
 
5- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
5.1- Os envelopes PROPOSTAS DE PREÇOS (1) e documentos PARA 
HABILITAÇÃO (2) deverão ser entregues na Prefeitura até às 8:30 h. (oito 
horas), (HORÁRIO DE MATO GROSSO), do dia 21 de maio de 2010, quando 
se dará inicio ao credenciamento e imediatamente à respectiva sessão; 
 
5.2- O licitante deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por 
meio de seu representante legal ou interessado, identificando-se, e se for o caso, 
comprovando a existência de poderes para formulação de proposta (lances) e 
para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame, através de 
procuração pública ou procuração particular com firma reconhecida e se 
proprietário da Empresa, deverá estar acompanhado do Contrato Social da 
empresa ou Estatuto de criação para efeito de comprovação; 
 
5.2.1-O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração 
ou instrumento particular com firma reconhecida, outorgada por quem de direito e 
ficará retido nos autos; 

 
5.2.2- A condição de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa 
proponente, bem como a condição de detentor de poderes para a outorga da 
procuração, será verificada mediante a apresentação do estatuto ou contrato 
social que deverá estar fora do envelope de habilitação; 

 
5.2.4- Os representantes legais ou interessados apresentarão na abertura da 
sessão, declaração dando ciência de que a licitante cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação conforme modelo (ANEXO IV) e farão a entrega dos 
envelopes contendo a proposta comercial e documentação para habilitação 
(ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ ESTAR FORA DOS ENVELOPES). 
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6- DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS 
6.1- A Proposta e os Documentos de Habilitação, deverão ser apresentados no 
local, dia e hora determinados, em 02 (dois) envelopes distintos, devidamente 
fechados e rubricados no fecho, e atender aos seguintes requisitos: 
 

a) Envelope (01): PROPOSTA DE PREÇOS (contendo a proposta 
comercial) 
 
b) Envelope (02): DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (um único envelope 
contendo os documentos exigidos no item 9 deste edital). 

 
6.1.1- Os envelopes deverão conter, ainda, em sua parte externa, os dizeres: 
 

ENVELOPE  (01) – PROPOSTA DE PREÇO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA - MT. 
PREGÃO Nº. 024/2010 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: 
........................................................................... 
 
ENVELOPE  (02) – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA - MT. 
PREGÃO Nº. 024/2010 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: 
........................................................................... 

 
6.2- A Proposta de preços deverá apresentar os preços dos itens devidamente 
discriminados em planilha e deverá ainda:                                         

 
6.2.1- Ser apresentada em 1 (uma) via, com todas suas páginas impressas em 
papel timbrado do licitante, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões 
técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, 
acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e com todas as folhas 
rubricadas pelo representante legal do licitante proponente e ainda com cotação 
de preços, sob pena de desclassificação; 

 
6.2.2- Conter declaração expressa de que nos preços cotados deverão estar 
consideradas todas as despesas com salários, encargos sociais e comerciais, 
bem como quaisquer outros custos relativos à realização dos serviços, A falta de 
tal declaração será considerada como inclusa no preço toda e quaisquer 
despesas, e outros custos necessários ao cumprimento integral do objeto deste 
Edital e seus Anexos; 
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6.2.3- Ter validade não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data 
de sua apresentação; 
 
6.2.4- Dados do Representante Legal para assinatura do Contrato: 
 

-Nome Completo: 
-Nacionalidade: 
-Estado Civil: 
-Profissão: 
-Endereço Completo: 
-RG nº: 
-CPF nº: 
 

6.2.4- Dados da Empresa: 
 
-Razão Social: 
-Endereço Completo: 
-CNPJ nº: 
-Inscrição Estadual  (se houver): 
-Inscrição Municipal nº  (se houver): 
-Conta Bancária nº: 
-Agência nº - Banco: 
-Telefone da Empresa  
-E-mail para contato. 
 
-O Prazo para o início da prestação dos serviços, objeto desta licitação 
dependerá da Secretaria que o solicitou. 

 
6.3- A Licitante vencedora deverá, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 
a contar da definição da proposta de lance no pregão, formular e entregar a 
proposta definitiva de preços, na forma dos valores ofertados, sob pena de ser 
considerada desistente, convocando-se, então, a segunda colocada, sem prejuízo 
à aplicação das sanções estabelecidas no item 12 deste Edital; 

 
6.4- A proposta de preços deverá constar de oferta firme e precisa, sem 
alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter 
mais de um resultado; 
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6.5- Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do 
presente Edital e seus ANEXOS, sejam omissas ou apresentem irregularidades, 
ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; 
 
6.6- A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do 
licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus ANEXOS. 
 
6.7- A planilha dos itens deverá obrigatoriamente constar as marcas dos 
produtos a serem fornecidos pela licitante  
 
7- DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
7.1- Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos 
novos proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes contendo a 
Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação; 
 
7.2- Em seguida, serão abertos os envelopes “01”, contendo as Propostas de 
Preços.  
 
8- DA CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
8.1- A classificação das propostas será pelo critério de menor valor global, em 
conformidade com o estabelecido neste Edital; 
 
8.2- O pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de 
preço, verificando a sua conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital e 
classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham 
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por 
cento), relativamente ao preço mais baixo. (Nosso Edital: 7.2); 
 
8.2.1- Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de 
preços, incluindo a de menor preço, nas condições definidas no item 8.2, o 
Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de 03 
(três), incluindo a de menor preço, para que seus autores participem dos lances 
verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas; 
 
8.3- Os Licitantes classificados nos termos dos subitens 8.2 ou 8.2.1 serão, 
individualmente, convidados pelo Pregoeiro para ofertarem lances verbais e 
sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a começar pelo licitante que 
ofertou o maior preço entre todos classificados e os demais em ordem 
decrescente do valor ofertado; 
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8.3.1- A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo 
pregoeiro, implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na 
manutenção do último preço apresentado pelo licitante para efeito de ordenação 
das propostas; 
 
8.3.2- Caso não se realizem lances verbais na forma do sub item 8.3, será 
verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor 
estimado para a contratação; 
 
8.4- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o 
proponente desistente às penalidades relacionadas no item 12 deste Edital; 
 
8.5- Encerrada a etapa competitiva, as propostas serão ordenadas, 
exclusivamente, pelo critério de menor valor; 
 
8.6- Em seguida, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta primeira 
classificada quanto ao objeto e valor apresentado de acordo com o definido neste 
Edital, decidindo motivadamente a respeito; 
 
8.7-Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo 
a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para a 
confirmação das suas condições habilitatórias; 
 
8.8-Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o proponente será 
declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto definido neste Edital; 
 
8.9-Se a oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências 
habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, verificando sua 
aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que 
atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele 
adjudicado o objeto do certame; 
 
8.10-Nas situações previstas nos subitens 8.3.2, 8.6 e 8.9, o pregoeiro poderá 
negociar diretamente com o proponente, para que seja obtido preço melhor; 
 
8.11-Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas as 
ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e os licitantes 
presentes; 
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8.12-Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos 
estabelecidos neste Edital, a proposta será desclassificada; 
 
8.13-Em caso de divergência entre informações contidas em documentação 
impressa e na proposta específica, prevalecerá esta última. 
 
9 DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE “2” (DOCUMENTAÇÃO) 
 

9.1 Para participar da presente licitação, as empresas interessadas 
apresentarão, em conformidade com as condições abaixo descritas, os 
seguintes documentos:  

 
9.1.1 Quanto à HABILITAÇÃO JURÍDICA 

9.1.1.1 Registro comercial, no caso da empresa individual; 
9.1.1.2 Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais 
e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 

9.1.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhada de prova da diretoria em exercício; 

9.1.1.4 Cópia da Cédula de Identidade (RG) dos sócios da empresa 
Licitante; 

9.1.1.5 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir; 

 
9.1.2 Quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 
9.1.2.1 Atestado(s) ou certidão(ões) de capacidade técnica da 

empresa, que comprove(m) que a licitante, tenha executado para 
órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, 
federal, estadual, municipal ou Distrito Federal, ou ainda, para 
empresas privadas, obras/serviços de características técnicas 
similares as do objeto da presente licitação; 

 
9.1.3 Quanto à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

9.1.3.1 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último 
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 



              
         E S T A D O  D O  M A T O  G R O S S O  
            Prefeitura Municipal de Jaciara  

 
 

                                                Av. Antônio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820-000 
                                                          Fone: (66) 461-1308 e Fax: (66) 461-2255 
 
 

9 

atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 
(três) meses da data de apresentação da proposta, devidamente 
assinado pela empresa licitante e ainda por contador habilitado, 
podendo ser aceito, por Lei, o Balanço Patrimonial com 
encerramento no ultimo exercício social, para as empresas que 
ainda não realizaram sua assembléia geral, com base no inciso I 
do Artigo 132, da Lei n° 6.404/76 e para as demais que não 
fecharam o seu Balanço do último exercício; 

9.1.3.1.1.  As licitantes sujeitas ao regime estabelecido na Lei 
Federal n° 9.317/96, Lei das Microempresas e das Empresas 
de Pequeno Porte “SIMPLES”, apresentarão as 
documentações abaixo exigidas: 

9.1.3.1.1.1. Certidão optante pelo SIMPLES - Receita Federal; 
9.1.3.1.1.2. Declaração Anual do Simples; 
9.1.3.1.1.3. Termo de abertura devidamente autenticado na 

Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 
 

9.1.3.1.2. empresas optantes pelo Lucro Presumido, que não 
realizam balanço patrimonial anual, deverão apresentar o 
Declaração de Imposto de Renda, lembrando que o imposto 
de renda com base no lucro presumido é determinado por 
períodos de apuração trimestrais, encerrados em 31 de 
março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de 
cada ano-calendário (Lei nº  9.430, de 1996, arts. 1º e 25; 
RIR/1999, art. 516, § 5º); 

9.1.3.2 Certidão Negativa de pedido de falência ou concordata 
expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da licitante, cuja data 
de expedição não anteceda em mais de 30 (trinta) dias da data de 
realização do presente PREGÃO; 

 
9.1.4 Quanto à REGULARIDADE FISCAL: 

9.1.4.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
CNPJ; 

9.1.4.2 Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) dos 
sócios da empresa licitante; 

9.1.4.3 Certidão de Quitação de Tributos Federais, administrados pela 
Secretaria da Receita Federal e da Dívida Ativa da União, 
expedida pelo Ministério da Fazenda; 

9.1.4.4 Certidão de quitação com a Fazenda Estadual, da sede da 
licitante; 
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9.1.4.5 Certidão de quitação com a Fazenda Municipal da sede da 
licitante; 

9.1.4.6 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, junto ao INSS 
da sede da licitante; 

9.1.4.7 Certificado atualizado de regularidade de fundo de garantia por 
tempo de serviço – FGTS, de sede da licitante; 

 
9.1.5 Quanto as DECLARAÇÕES: 

9.1.5.1 A licitante deverá juntar, em original, Declaração Conjunta 
expedida por seu represente legal, conforme modelo padrão deste 
Edital (Anexo III), relativo a: 

9.1.5.1.1. Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência 
de fatos impeditivos da habitação; 

9.1.5.1.2. Não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com 
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos, em 
qualquer trabalho, salvo condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art.7º da 
Constituição Federal e inciso V Art. 27 da Lei n.º 9.854/99; 

9.1.5.1.3. Não possui em seu quadro de pessoal Servidores Públicos 
do poder Executivo Estadual/Municipal exercendo funções 
Técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada 
de decisão (inciso) III, do Art. 9º da Lei 8666/93 e Inciso X, 
da Lei Complementar N.º 04/90) 

9.1.5.1.4. nos valores apresentados em sua Proposta estão inclusos 
todos os tributos, custos e demais encargos que incidam 
sobre o valor final dos serviços a serem prestados 

9.1.5.1.5. que aceita todas as exigências contidas no edital do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2010, bem como se 
submete a todas as propostas estatuídos na Lei 8.666/93 e 
suas alterações 

9.1.5.1.6. que reúne todas as condições necessárias, com 
disponibilidade para atendimento ao objeto do PREGÃO 
PRESENCIAL  Nº. 024/2010. 

 
9.1.6 Alvará de funcionamento referente ao ano de 2010 fornecido pela 

Prefeitura da sede do licitante; 
9.1.6.1 Caso o Prefeitura da cidade sede da licitante não exigir a 

renovação anual do alvará, a licitante deverá comprovar tal 
condição  mediante documentos oficiais. 
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Observação: Os licitantes que comprovarem através de documentação 
incluída no rol de documentos de habilitação que se enquadram no 
regime de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte, se beneficiarão 
da Lei Complementar nº. 123/2006. 
 

9.2 Disposições Gerais da Habilitação 
 

9.2.1 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 
original, ou em cópia autenticada por cartório competente, ou publicação em órgão 
da imprensa oficial ou em cópias simples, desde que acompanhadas dos originais 
para conferência pelo Pregoeiro. 
 
9.2.2 As empresas regularmente cadastradas e habilitadas parcialmente no 
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, instituído pelo extinto 
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, consoante dispõe a 
Instrução Normativa nº 05, de 21/07/95 e o Decreto nº 3.772, de 09/01/01, com as 
alterações do Decreto nº 4.485, de 25/11/02, ou na  Secretaria do Estado de 
Administração – SAD, ou na Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, ficarão 
dispensadas de apresentar os documentos constantes no subitem 9.1.1,  9.1.3 e 
9.1.4, sendo, ainda, assegurado o direito de apresentar a documentação 
atualizada e regularizada na própria sessão, caso estejam com algum documento 
vencido, conforme estabelece o inciso XIII, artigo 11, do Decreto nº 3.555, de 
08/08/00. 
 
 
9.1.3- Os documentos necessários à habilitação, deverão estar contidos no 
ENVELOPE “02” - DOCUMENTOS, e poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia (exceto produzida por fac-símile), autenticada por 
cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou, ainda, por 
cópia, desde que acompanhada do original para conferência e autenticação pelo 
Pregoeiro ou a quem o mesmo designar da Equipe de Apoio, na própria Sessão; 

 
9.1.4- A empresa ou sociedade estrangeira, em funcionamento no Brasil, deverá 
apresentar, também, a autorização para tal, expedida pelo órgão competente, 
quando a atividade assim exigir; 

 
9.1.5-Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento 
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital; 
 
9.1.6- Às licitantes, fica facultada a utilização de suas filiais na execução do 
contrato. Neste caso a empresa deverá comprovar além de todas as exigências 
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referentes à matriz, a habilitação junto ao SICAF ou à SAD/MT da respectiva filial 
que irá participar do fornecimento do objeto da licitação, ou as documentações 
acima citadas em caso da empresa não estar cadastrada em nenhum dos Órgãos 
acima referidos; 
 
9.1.7- A documentação de habilitação incompleta e/ou incorreta implicará na 
inabilitação do proponente, ficando sujeito à penalidade prevista no item 12.1 
deste Edital; 
 
9.1.7.1- Nessa hipótese, o Pregoeiro convocará o segundo menor preço, conforme 
disposições do item 8.9 do Edital, observadas, ainda, as disposições dos itens 
14.14 e 14.15. 
 
 
10- DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 
         10.1- Até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para recebimento das 

propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências 
ou impugnar o ato convocatório deste Pregão; 

 
10.1.1- Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro 
(24) horas; 

 
10.1.2- Acolhida a petição contra o ato convocatório, a mesma será divulgada 
através dos meios em que se deu a divulgação do Edital, e marcada nova data 
para a sessão. 
 
11- DOS RECURSOS 
 
11.1- A manifestação da intenção de interpor recurso será feita no final da sessão, 
com registro em ata da síntese das suas razões, podendo os interessados juntar 
memoriais no prazo de 03 (três) dias, ficando os demais licitantes, desde logo, 
intimados a apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a 
correr a partir do término do prazo do recorrente, sendo-lhe assegurada vista 
imediata dos autos; 
 
11.2- O recurso contra a decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo; 
 

 11.3- A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará na 
decadência do direito de recurso e na adjudicação do objeto pelo Pregoeiro, ao 
vencedor; 
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11.4- O acolhimento do recurso importará na invalidação, apenas, dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento; 
 
11.5-A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento e, se oral, será 
reduzida a termo em Ata; 
 
11.6- Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados, na Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, localizada à Av. Antonio 
Ferreira Sobrinho, nº. 1075, Centro, Jaciara - MT, nos dias úteis no horário de 
08:00 às 14:00 horas; 
 
11.7- Não serão reconhecidos os memoriais de recursos enviados por fax e/ou 
intempestivos. 
 
12- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
12.1- O licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
celebrar o contrato, ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver 
a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, deixar de entregar 
documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, 
garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e 
contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo 
da aplicação das multas e outras penalidades previstas no Edital, no contrato e 
nas demais disposições legais; 

 
12.1.1- As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de 
Cadastro Estadual e, no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser 
descredenciado por igual período; 
 

12.1.2- Na hipótese de descumprimento parcial ou total, pela Contratada, das 
obrigações contratuais assumidas, cabe, ainda, de acordo com a gravidade da 
infração, a aplicação das seguintes penalidades: 
 

I advertência; 
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II multa de 0,05% (zero vírgula, zero cinco por cento) ao dia, sobre o 
valor do Contrato, por dia de atraso da realização dos serviços, até o 
30º (trigésimo) dia; 

 
III multa de 2% (dois por cento) ao dia, sobre o valor total do Contrato, 

a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, por dia de atraso na 
realização dos serviços, bem como o pagamento de indenização por 
eventuais prejuízos causado à Administração pela inexecução do 
contrato, sem prejuízo das demais penalidade previstas na Lei n.º 
8.666/93; 

 
IV multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, quando o 

inadimplemento ensejar a rescisão contratual; 
 
V suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar 

com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 
conforme a autoridade fixar em função da natureza e da gravidade 
da falta cometida; 

 
VI declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Federal, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no inciso anterior. 

 
13- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
13.1- As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à 
conta da seguinte Dotação Orçamentária: 
 

DOTAÇÃO UNIDADE 
01.10.03.08.244.0024.2015.3.3.90.32 Manutenção e Encargos Com o Fundo 

Municipal de Assistência Social 
13.2- Nos exercícios subseqüentes as despesas correrão à mesma conta ou 
daquela que for destinada a custear este tipo de despesa no Orçamento da 
Prefeitura Municipal de Jaciara. 
 
14-DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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14.1- O presente Edital e seus ANEXOS, bem como a proposta do licitante 
vencedor, farão parte integrante do instrumento de Contrato (ANEXO II), 
independentemente de transcrição; 

 
14.2- A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de 
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovada, ou 
anulada no todo ou em parte por ilegalidade de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado; 

 
14.3- Após a homologação da licitação e autorização da despesa pela Autoridade 
competente, o licitante vencedor será convocado, para, no prazo de até (dez) dias, 
firmar o contrato (ANEXO II deste Edital); 
 
14.4- Para celebrar a contratação, o licitante vencedor deverá manter as mesmas 
condições de habilitação; 
 
14.5- Quando o licitante vencedor não apresentar situação regular, de acordo com 
o item 9.11, no ato da contratação, conforme indicado no item 14.4, o Pregoeiro 
convocará outro licitante, na ordem de classificação, sucessivamente, observando 
a faculdade prevista no item 8.9 deste Edital; 
 
14.6- Se o licitante vencedor recusar-se a assinar o termo de contrato ou retirar o 
instrumento equivalente injustificadamente, ou por motivo não aceito pela 
Prefeitura Municipal de Jaciara, será aplicada a regra estabelecida Art. 11, Inciso 
XXII, do Decreto 3.555/00; 

 
14.7- A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o Contrato ou outro 
documento equivalente, de acordo com o disposto no item 14.3, assim como, a 
situação irregular indicada no item 14.5, ensejam na aplicação de penalidade na 
forma do item 12 deste Edital;            
 
14.8- Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 
suas propostas e a Prefeitura Municipal de Jaciara não será, em nenhum caso, 
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado 
do processo licitatório; 
 
14.9- Os proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação; 
 
14.10- Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo 
justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro; 
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14.11- O proponente que vier a ser contratado, ficará obrigado a aceitar, nas 
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, nos 
termos do § 1º do artigo 65 da Lei 8.666/93; 
 
14.12- Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 
transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local 
anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário por 
parte do pregoeiro, não existindo necessidade de nova convocação; 
 
14.13- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias 
de expediente na sede da Prefeitura Municipal de Jaciara; 
 
14.14- O desatendimento de exigências formais e não essenciais, não implicará 
no afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação 
e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública 
de pregão; 
 
14.15- As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da 
segurança do futuro contrato;  
 
14.16- Qualquer pedido de esclarecimento, em relação a eventuais dúvidas na 
interpretação do presente Edital e seus ANEXOS, deverá ser encaminhado, por 
escrito, ao Pregoeiro, À Av. Antonio Antônio Ferreira Sobrinho pelo telefone (66) 
3461-1308 para o Setor de Licitações, observado o prazo fixado no subitem 10.1 
deste Edital; 

 
14.17- A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à 
contratação; 
 
14.18- Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei 
n.º 10.520/02, do Decreto n.º 3.555/00 do Decreto nº 3693/00, publicado no 
D.O.U. de 21/12/2000, o Decreto 3784/2001, de 06.04.2001 e suas alterações 
posteriores e subsidiariamente da Lei 8666/93 e suas alterações posteriores; 

 
14.19- O pregoeiro poderá solicitar a qualquer licitante informações ou 
esclarecimentos complementares, que deverão ser atendidos no prazo que vier a 
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ser assinalado. O não atendimento da solicitação no prazo estabelecido implicará 
na inabilitação ou desclassificação do licitante;  
 
14.20- Antes da celebração do contrato ou de seus respectivos aditivos, a 
Administração poderá efetuar consultas a órgãos competentes, a fim de se 
certificar das qualificações analisadas neste certame; 

 
14.21- As obrigações da Contratada e da Contratante, bem como todas as demais 
Cláusulas Contratuais encontram-se disciplinadas na Minuta de Contrato, ANEXO 
II deste Edital; 

 
14.22- Ocorrendo o inadimplemento de obrigação contratual por parte da 
contratada, respeitadas as condições estabelecidas em Cláusula própria da 
minuta do contrato, constante do Anexo II deste Edital, a Prefeitura Municipal de 
Jaciara poderá rescindir o contrato; 

 
14.23- Será permitida a atualização do preço, na forma prevista no Contrato, 
conforme Minuta constante do Anexo II deste Edital, desde que devidamente 
justificado e em conformidade com a Lei 8666/93, fazendo-se prevalecer o 
equilíbrio econômico-financeiro do Instrumento Contratual, devendo ser respeitado 
os índices apresentados pelo Governo Federal; 

14.24- É facultado ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação 
que deveria constar no ato da sessão pública. 
 
15. DO RECEBIMENTO, DA ACEITAÇÃO E DO PAGAMENTO 
 
15.1- A Contratada deverá apresentar a Nota de prestação dos serviços após a 
realização dos mesmos, devendo o pagamento ocorrer no prazo de até 30 (trinta) 
dias, contado da data da fatura;  
 
15.2- O valor global do Contrato será estimativo e por ser estimativo o Contratante 
reserva a si o direito de utilizar-se ou não da totalidade do objeto deste Certame, 
respeitados os dispositivos previstos no Diploma Legal, podendo ainda ser 
acrescido no limite de até 25% (vinte e cinco por cento), devendo ser respeitado 
sempre o parágrafo 1º do artigo 65 da lei 8.666/93; 
   
15.3- Caso a Contratada não cumpra as cláusulas contratuais estará sujeita às 
penalidades; 
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15.4- O serviços de publicidade, objeto deste Edital, poderá ser acompanhado e 
fiscalizado por intermédio do Setor de Serviços e Compras e do próprio Setor que 
o solicitou; 

  
15.5- Havendo erro nos documentos hábeis de cobrança ou circunstâncias que 
impeçam o pagamento, aqueles serão devolvidos e o pagamento ficará pendente 
até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Neste caso, o prazo 
para pagamento iniciará após a regularização, sem ônus para a Administração. 
 
16-DOS ENCARGOS  
 
16.1-Incumbe a Prefeitura Municipal de Jaciara:  
 

I-acompanhar e fiscalizar a execução da Nota de Empenho, bem como 
atestar a nota fiscal/fatura após e efetiva realização dos serviços, objeto 
desta licitação; 
II-efetuar o pagamento à Contratada; 
III-aplicar à Contratada as penalidades previstas neste Edital e na 
legislação pertinente, quando for o caso; 
IV-prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que 
venham a ser solicitados pela Contratada; 
V-documentar as ocorrências havidas; 
VI-determinar a regularização das faltas e defeitos observados na execução 
do objeto da Licitação. 
 

16.2- Incumbe à Contratada:  
 

I-arcar com todos os custos necessários para o atendimento do objeto 
desta licitação, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, sociais, comerciais, impostos, taxas, fretes, seguros, garantia, 
contribuições fiscais e para-fiscais, e quaisquer outros gastos e despesas 
que se fizerem necessários; 
 
II-assumir todo e qualquer prejuízo causado à Administração ou a terceiros 
decorrente da execução do Contrato/Nota de Empenho; 
III-aceitar nas mesmas condições ajustadas, os acréscimos ou supressões 
até o limite de 25%, na forma do Art. 65, parágrafo 1º da Lei 8.666/93 e 
alterações; 
IV-substituir, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Jaciara  no prazo de 
até 05 (cinco) dias, contados de sua notificação, os veiculo em que se 
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verifiquem vícios, defeitos, incorreções ou que esteja em desacordo com o 
especificado neste Edital; 
V-atender prontamente quaisquer exigências do representante da Prefeitura 
Municipal de Jaciara, inerentes ao objeto da contratação; 
VI-manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de 
qualificação da habilitação; 
VII-retirar a Nota de Empenho emitida em seu favor em até dois dias úteis 
contados da sua notificação; 
VIII-discriminar na nota fiscal as especificações do material de modo 
idêntico àquelas apresentadas na sua Proposta e em conformidade com o 
ANEXO I deste Edital; 
 

17- DO CONTRATO 
 

17.1-No caso de homologação (ões), o Contrato será celebrado imediatamente, 
cujas Cláusulas encontram-se na Minuta de Contrato, ANEXO II que integra o 
presente Edital. 
 
18- DO FORO 

 
18.1- Fica eleito o Foro da Comarca de Jaciara/MT, Justiça Estadual, com a 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer 
dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser 
solucionadas administrativamente. 

                                                     Jaciara/MT, 20 de abril de 2010. 
  

 
 
 

Marcos José Souza 
Pregoeiro 


