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1. ORGAO: MATO GROSSO PARTICIPAc;:OES E PROJETOS S.A. - MTPAR
2.

TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BA.SICO NQ, 006/2017.

3.

PROCESSO ADMINISTRATIVO NQ, 67489/2017.

4.

DESCRic;:Ao DE CATEGORIA DE INVESTIMENTO:

CAPAC IT A~AO ()

EQUIPAMENTOS DE APOIO ()

BENS PERMANENTE ()

CONSUL TO RIA
/ AU DITO RIA/ ASSESSORIA

CONTRATA~AO DE
EMPRESA ()
BENS DE CONSUMO (X)

()

5. A.REA SOLICITANTE/RECEBEDORA
5.1. UNIDADE SOLICITANTE:
Assessoria de gabinete
5.2. UNIDADE RECEBEDORA:
Coordenadoria de Pessoa], Patrimonio, Aquisicoes e Services
6. OBJETO SINTETICO:
Contratacao de empresa especializada em fornecimento de agua mineral.
7. JUSTIFICATIVA:
Justifica-se a aquisicao em razao do consumo anual pelas unidades desta empresa, conforme
levantado pela Unidade de Patrimonio da MT PAR.
8. ESPECIFICAc;:Ao DO OBJETO
ITEM

01

02

ESPECIFICAc;:Ao
AGUA MINERAL SEM GAS, ACONDICIONADA
EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO,
PROTETOR NA PARTE SUPERIOR E LACRE
DE SEGURAN~A PERSONALIZADO PELO
FABRICANTE, SME AVARIAS, EMBALAGEM
CONTENDO 200 ML. CAIXA COM 48
UNIDADES. CAIXA
AGUA MINERAL, NATURAL, SEM GAS,
ACONDICIONADA
EM GARRAFAO DE
POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA
20 (VINTE) LITROS; SEM VASILHAME,
EMBALAGEM COM PROTETOR SUPERIOR E
LACRE DE SEGURAN~A PERSONALIZADO
PELO FABRICANTE, SEM AVARIAS, PRAZO
DE VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 01

UNID.

QUANT.

VALOR
UNIT A.RIO

VALOR
TOTAL

ex

3

R$ 17,43

R$ 52,29

UN.

300

R$ 4,84

R$ 1.452
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ANO. 0 PRODUTO DEVERA TER REGISTRO
NO MINISTERIO DA SAUDE E ATENDER AS
NORMAS VIGENTES. UNIDADE
VALOR TOTAL: R$1.504,29 (Um mil, quinhentos e quatro reais e vinte e nove centavos)
9. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA~AO

9.1. A execucao do contrato sera acompanhada e fiscalizada pelo servidor da MT PAR designado
mediante portaria, que devera acompanhar, fiscalizar em conformidade com o Art. 67 da Lei
8.666/93 visando a observancia do fie! cumprimento das exigencias contratuais e encaminhar a
Divisao de Orcarnento, Financas e Contabilidade, os relat6rios para os procedimentos de
pagamentos das faturas.
9.2. A acao da Fiscalizacao nao atenua ou exime a empresa contratada de sua total e exclusiva
responsabilidade sobre a aquisicao e pelos danos causados ao contratante ou a terceiros.
10. CONDI~OES DE PAGAMENTO

10.1. Executados os services, a licitante vencedora devera apresentar, a(s) nota(s)
fiscal(is)/fatura(s), emitida(s) para fins de liquidacao e pagamento, acompanhada(s) dos
seguintes documentos:
a) Prova de regularidade junto a Fazenda Federal, Estadual e Municipal domicilio ou sede do
erector e da contratada, consistindo em certidao ou documento equivalente, emitido por orgao
competente e dentro do prazo de validade expresso nas pr6prias certidoes ou documentos;
b) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por tempo
de Service.
10.2. 0 pagamento sera efetuado pelo contratante no prazo de ate 30 (trinta) dias consecutivos,
contado da data de protocolizacao da nota fiscal/fatura acompanhada dos respectivos
documentos comprobat6rios e devidamente atestados pelo servidor responsavel pela
fiscalizacao dos services.
10.3. Nenhum pagamento sera efetuado a licitante vencedora, na pendencia de qualquer uma das
situacoes abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteracao de precos ou cornpensacao
financeira:
a) Atestacao pelo fiscal do contrato, com relacao ao cumprimento do objeto deste Termo de
Referenda e das notas fiscais emitidas pela contratada;
b) A contratada devera indicar no corpo da N ota Fiscal/fatura, a descricao comp I eta dos produtos
entregues a contratante, alem do numero da conta, agencia e nome do banco onde devera ser
feito o pagamento;
10.4. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serao devolvidas a
contratada, para as necessarias correcces, com as informacoes que motivaram sua rejeicao,
sendo o pagamento realizado ap6s a reapresentacao das notas
fiscais/faturas.
10.5 Nenhum pagamento isentara o contratado das suas responsabilidades e obrigacoes, nem
implicara aceitacao definitiva dos produtos entregues.
10.6 A contratada nao efetuara pagamento de titulo descontado, ou por meio de cobranca em
banco, bem corno, os que forem negociados com terceiros por interrnedio da operacao de
"factoring";
10.7 As despesas bancarias decorrentes de transferencia de valores para outras pracas serao de
responsabilidade do Contratado.

\.J

-:»

11. OBRIGA~OES DA CONTRATADA

11.1. O(s) produto(s) contratado(s) deverafao) ser entregue(s) de acordo com a necessidade da
CONTRATANTE;

v
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11.2. 0 fornecimento devera ser executado de forma a garantir os melhores resultados, cabendo
a Contratada otimizar a gestao de seus recursos humanos, com vistas a qualidade do
fornecimento e a satisfacao do Contratante;
11.3. Prestar o fornecimento dentro dos pararnetros e rotinas estabelecidos, com a observancia
as recornendacoes aceitas pela boa tecnica, normas e legislacao:
11.4. Entregar o(s) produto(s) adjudicado(s), nos termos, prazos, quantidades, qualidade e
condicoes estabelecidas neste Termo de Referenda e Edita!, aderidos da Ata de Registro de
Precos:
11.5. Retirar a nota de empenho especifica em prazo nao superior a 02 (dais) dias uteis, contados
da convocacao oficial;
11.6. A contratada devera entregar o(s) produto(s) utilizando-se dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios pr6prios;
11.7. Responsabilizar-se
pelo transporte,
acondicionamento
e entrega inclusive o
descarregamento dos materiais;
11.8. Os produtos deverao ser acondicionados adequadamente, devendo garantir protecao
durante transporte e estocagem, bem coma constar identificacao do produto e demais
informacoes exigidas na especificacao e legislacao em vigor;
11.9. Respeitar as normas de controle de hens e de fluxo de pessoas nas dependencias dos
Orgacs/entidades CONTRATANTE;
11.10. Nomear preposto para, durante o periodo de vigencia, representa-lo na execucao do
contra to;
11.11. Prover todos os meios necessaries a execucao do contra to, inclusive considerados os casos
de greve ou paralisacao de qualquer natureza;
11.12. Indenizar terceiros e/ou o CONTRATANTE,mesmo em caso de ausencia ou ornissao de
fiscalizacao de sua parte, por quaisquer danos ou prejuizos causados, devendo a contratada
adotar as medidas preventivas, com fie! observancia as exigencias das autoridades competentes
e as disposicoes legais vigentes;
11.13. Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer alteracao ocorrida no endereco,
conta bancaria e outros julgaveis necessaries para recebimento de correspondencia:
11.14. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais
causados pela acao ou ornissao de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes,
dolosa ou culposamente, a CONTRATANTEou a terceiros;
11.15. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do fornecimento objeto
deste Termo de Referenda, em conformidade com as normas e deterrninacoes em vigor;
11.16. E expressamente vedadas a contratada a contratacao de servidor pertencente ao quadro
de pessoal dos Orgaos/entidades CONTRATANTE, durante o periodo de fornecimento:
11.17. Apresentar a contratante, quando for o caso, a relacao nominal dos empregados que
adentrarao o orgao para a entrega, os quais devem estar devidamente identificados par meio de
cracha:
11.18. Responsabilizar-se par todas as obrigacoes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas na legislacao especifica, cuja inadimplencia nao transfere
responsabilidade a Adrninistracao:
11.19. Aceitar os acrescimos ou supressoes que se fizerem necessarias no fornecimento do
produto, ate 25% (vinte e cinco par cento) do valor inicial atualizado do Contrato, devendo
supressoes acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes;
11.20. A Contratada responsabilizar-se-a
integralmente pelo fornecimento contratado,
cumprindo as disposicoes legais que interfiram em sua execucao:
11.21. Dispor-se a toda e qualquer fiscalizacao da Contratante, no tocante ao fornecimento dos
materiais, assim coma ao cumprimento das obrigacoes previstas no Contrato, conforme
especificacoes constantes neste Termo de Referenda;
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11.22. Manter, durante toda a execucao do contrato, compatibilidade com as obrigacoes
assumidas, todas as condicoes de habilitacao exigidas na licitacao:
11.23. Emitir, mensalmente, documento fiscal, discriminando os produtos entregues no periodo,
de acordo com o(s) lote(s) descritos neste Termo de referencia:
11.24. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade, a fiscalizacao do Contratante em seu acompanhamento;
11.25. Reparar, corrigir, remover, substituir as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
presente termo de referencia, em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes
da execucao ou de materiais empregados;
11.26. Substituir os produtos rejeitados, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito horas),
contados a partir da comunicacao formal do Fiscal do contrato;
11.27. A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preco
registrado, nao podera ser alegado como motivo de forca maior para atraso, ma execucao ou
inexecucao do objeto desta LICITA~AOe nao a eximira da penalidade a que esta sujeita pelo nao
cumprimento dos prazos e demais condicoes estabelecidas;
11.28. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, cujas reclamacoes se
obrigam a atender prontamente, bem como dar ciencia a Contratante, imediatamente, por
escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execucao do objeto;
11.29. Nao veicular publicidade ou qualquer outra inforrnacao acerca das atividades contratadas,
sem a previa autorizacao da Contratante;
11.30. Adotar praticas de sustentabilidade ambiental, conforme requisitos constantes na
Instrucao Normativa SL TI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010;
11.31. Demais obrigacoes e responsabilidades previstas na Lei n2. 8.666/93 e alteracces, na Lei
n2.10.520/2002 e Decreto Estadual 7.217 /2006 e alteracces,
11.32. A inobservancia das regras previstas neste Termo de Referencia acarreta
descumprimento contratual absoluto, implicando a possibilidade de rescisao por iniciativa da
Administracao Publica.
12. OBRIGAc;OES DA CONTRATANTE
12.1. Designar, servidor gestor do contrato, ao qua! cabera a responsabilidade de acompanhar,
fiscalizar e avaliar a execucao do contrato, conforme legislacao vigente.
12.2. Fornecer ao contratado todos os elementos e dados necessarios a perfeita execucao do
objeto deste Termo de Referenda e do Contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados,
prepostos ou representantes da contratada em suas dependencias, desde que observadas as
normas de seguranca.
12.3. Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais
informacoes que achar pertinentes para o born cumprimento do objeto.
12.4. Disponibilizar local adequado para a realizacao da entrega.
12.5. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigacces
assumidas pela Contratada.
12.6. Notificar a CONTRATADAea SEGESde qualquer alteracao ou irregularidade encontrada na
execucao do contrato.
12.7. Efetuar o pagamento a CONTRATADA,nas condicces estabelecidas neste termo de
referencia e em edital.
13. DO CONTRATO:

t
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13.1. A Contratada tera o prazo de 03 (tres) dias uteis, contados a partir da data de sua
convocacao formal pelo Contratante, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito a
contratacao, sem prejuizo das sancoes previstas neste Termo de Referenda.
13.2 O prazo da contratacao sera de ate 12 (doze) meses, adstrito a vigencia dos respectivos
creditos orcamentarios.
14. DAS SAN<;OES:
14.1. Em caso de descumprimento das condicoes estabelecidas ou nao veracidade das
informacoes prestadas, a Contratada, garantida previa defesa, estara sujeita as seguintes
penalidades, sem prejuizo das demais relacionadas no art. 87 da Lei nQ 8.666/93:
I - advertencia, nos casos de irregularidades de pequena manta;
II - multa de 0,5 % (zero virgula cinco por cento) sabre o valor da nota fiscaljfatura, por dia de
atraso no prazo proposto para entrega do Bern, ficando limitado este percentual em 10% (dez
por cento). Ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias considerar-se-a rescindido a contratacao:
Ill - multa de 2 % (dais por cento) sabre o valor da contratacao por infracao de qualquer outra
Clausula deste Termo de Referenda, que sera dobrada em caso de reincidencia:
IV - suspensao do direito de licitar e contratar com a Administracao pelo prazo de ate 02 (dais)
anos.
14.2 A recusa injustificada da Firma Contratada em assinar o Contrato ou instrumento
equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias uteis ap6s a convocacao oficial, caracteriza o
descumprimento total da obrigacao assumida, sujeitando-se as penalidades legalmente
estabelecidas.
14.3 A multa, eventualmente imposta a Contratada, sera automaticamente descontada da fatura
a que fizer jus, acrescida de juros morat6rios de 1 % ( um por cento) ao mes. Caso a Contratada
nao tenha nenhum valor a receber da contratante, ser-lhe-a concedido o prazo de OS (cinco] dias
uteis, contados de sua intimacao, para efetuar o pagamento da multa. Apos esse prazo, nao sendo
efetuado o pagamento, seus dados serao encaminhados ao Orgao competente para que seja
inscrita na dlvida ativa do Estado, podendo, ainda a Adrninistracao proceder a cobranca judicial
da multa.
14.4 As penalidades aplicadas so poderao ser relevadas na hip6tese de caso fortuito, forca maior,
devidamente justificada e comprovada, a juizo da Administracao.
14.5 As sancoes previstas poderao ser aplicadas, facultada a defesa previa do interessado, no
respectivo process 0, no prazo de 05 ( cinco) dias uteis a con tar do recebimento da notificacao,
14.6 No caso de aplicacao de penalidades, a MT PAR deve informar a Secretaria de Estado de
Gestao - SEGES/MT,para providencias quanta ao registro no Cadastro Geral de Fornecedores do
Esta do.
14. 7 As multas previstas nesta secao nao eximem a Contratada da reparacao dos eventuais danos,
perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha causar a MT PAR.
14.8 Constatado que a Contratada contrariou a norma estabelecida no art. 96 da Lei nQ 8.666/93,
responders criminalmente pelos atos praticados devendo a Adrninistracao fazer a devida
Representacao junta ao Ministerio Publico Estadual.
15. DOT A<;AO OR<;AMENT ARIA
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Unidade Orcamentaria: 20501
Fonte: 100
Projeto/ Atividade: 2007
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00
Valor: R$ 1.566,24 (Um mil quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos)
16. LOCAL DE CONTRATA~AO E ENTREGA:
16.1 Os produtos deverao ser entregues nas dependencias da MT PARCERIAS- MT PAR,
conforme demanda solicitada, na sede da MT PAR localizada na Avenida Historiador Rubens de
Mendonca NQ 2368 - Sala 304. Edificio Top Tower. Bosque da Saude. Cep: 78050-000 - Cuiaba Mato Grosso.

TERMO DE REFERENCIA ELABORADO POR:
Cuiaba, 13 de marco de 2.017.
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ATA DE REGISTRO DE PRECOS 038/2016/SECRETARIA

ATA DE REGISTRO DE PRECOS: N° 038/2016/SECRETARIA
PROCESSO: N°. 262.756/2016/SECRETARIA

MT.GOV

DE ESTADO DE GESTAO

DE ESTADO DE GESTAO.

DE ESTADO DE GESTAO.

PREGAO ELETRONICO: N° 025/2016/SECRETARIA

DE ESTADO DE GESTAO.

Pelo presente instrumento, o Estado de Mato Grosso, atraves da SECRETARIA DE ESTAOO DE
GESTAO, inscrito no CNPJ/MF n° 03.507.415/0004-97,
com sede na Ru,a 'C, Centro, Polrtico
Administrativo, Bloco Ill, CUIABAIMT - CEP: 78.049-005,
neste ato representado pelo Senhor
Secretario de Estado de Gestao JULIO CEZAR MODESTO DOS SANTOS, ara~ileiro, casado, portaoor .
da cedula de identidade n." 7123768454 SSP-RS e do CPF sob n.? 600.8.10.661-04
e RUY CARLOS
C. DA FONSECA, brasileiro, casado, portador da cedula de identidade n.? 5:359A&.SSP-MT e'do.CPF
sob n." 513.406.71-87,
RESOLVE REGISTRAR OS PRE<;OS das e;np.r..esas,abaixo relacionadas, nas
quantidades estimadas e indicadas abaixo, de acordo com as classiftcacces obt1dc!1s nos lotes,
atendendo as condicoes, as especificacoes tecnicas e as P[OJ?,ostas oferecidas na licitacao
regulamentada pelo edital e anexos do PREGAO ELETRONICO N° 025/2016/SEGES, dottpo MENOR
PRECO
UNITARIO
POR
LOTE,
PROCESSO
ADfy11Nl~TRATIVO N°r. 262.756/2016,
independentemente de transcricoes, constituindo esta ATA D~ REGISTRO DE PRE<;OS documento
vinculativo e obrigacional as partes.
·

EM PRESA
CNPJ
ENDERECO
REPRESENT ANTES:
CONTATO TELEFONE)
ENDERECO E-MAIL

EM PRESA
CNPJ
END ERE CO
REPRESENT ANTES:
CONTATO TELEFONE
ENDERECO E-MAIL

FINISSIMA DIST. DE
13.332.212/0001-18
AV.31 DE MAR<;O N°336,
GRANDE, CEP:78.118-005
.
NOME: MARCIO KNOPF
CPF: 839.951.161-49
RG: 1105887-0

BAIRRO:

BR
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~-MATO GROSSO
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Sujeitam-se as partes as normas constantes da Constituicao Federal de 1988, Lei Federal n° 8666/93
e suas eventuais alteracoes, Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto Estadual n°. 7217/2006, Lei
Complementar n° 123/2006, Lei Estadual n° 7.692/2002, Decreto Estadual n° 635/2007 e Decreto
Estadual n. 7.218/2006, sem prejuizo de outras normas aplicaveis.

1. DO OBJETO

1.1. Esta Ata possui o objetivo de registrar precos dos itens abaixo relacionados, no respective LOTE,
para futura e eventual contratacao de empresa especializada em fornecimento de agua
mineral, gas de cozinha e vasilhames de acondicionamento, em atendimento
demanda dos
6rgaos/entidades do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, conforme condicoes e
especificacoes constantes nesta Ata de Registro de Pre90.

a

LOTE 01.(COTA PRINCIPAL 75%r
GASOLINI COMERCLO e:seRVICo~ --EIREU
ITEM

DESCRl<;AO

UNJD.

01

AGUA MINERAL SEM GAS, ACONDICIONADA
EM
EMBALAGEM DE POLIPROPILENO,
PROTETOR NA
PARTE SUPERIOR
E LACRE
DE SEGURANy
PERSONALIZADO
PELO
FABRICANTE,
SEM
AVARIAS, EMBALAGEM CONTENDO 200 ML. CAI
COM 48 UNIDADES. CAIXA.

ex

VALOR TOTAL 00 LOTER$ 200.200,98

ANT.

11486

CRYSTALINA

R$17,43

(Ouzentos mil, duzentos reais,

LOTE 02 (COTA R~SERVAOA 25% ,ME/EPP l£J 1~006)
GASOLINI COME8,CIO E SERVICCS·'Elf\_EU
OESCRl<;AO

01

AGUA MINERAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM
EMBALAGEM DE POLIPROPILENO,
PROTETOR NA
PARTE SUPERIOR E LACRE DE SEGURANyA
PERSONALIZADO
PELO
FABRICANTE,
SEM
AVARIAS, EMBALAGEM CONTENDO 200 ML. CAI
COM 48 UNIDADES. CAIXA.

VALOR TOTAL DO LOTER$ 66_739,47
centavos).

UNtD.

ex

(Sessenta e seis mil, setecentos-e1rinta
"

·MARCA/ ~
UANT. MODEtO

3829

CRYSTALINA

VALORUNIT.

R$ 17,43

e nove reais quarenta e sete

-.__

SEGES

MTPAk~/A

SECRETARIADE
ESTADODE
Gi:STi.iO

Fl n°. \\.)
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GARRAFA.O VAZIO, PARA ACONDICIONAMENTO
DE
AGUA MINERAL, EM POLIPROPILENO,
NOVO, SEM
AVARIAS E SEM FISSURAS, CAPACIDADE DE 20
LITROS. UNIDADE.
VALOR TOTAL DO LOTER$ 97.571,25
centavos).

ITEM

UN

7875

LEBRINHA

.COV

R$12,39

(Noventa e setes mil, quinhentos e setenta e um reais, vinte e cinco

DESCRICAO
GARRAF.AO VAZIO, PARA ACONDICIONAMENTO DE
AGUA MINERAL, EM POLIPROPILENO,
NOVO, SEM
AVARIAS E SEM FISSURAS, CAPACIDADE DE 20
LITROS. UNIDADE.

UNID.

UN

2625

LEBRINHA

R$12,39

DESCRlc;;Ao AGUA
MINERAL,
NATURAL.
SEM
GAS1
ACONDICIONADA
EM
GARRAFAO
DE
POLIPROPILENO,
COM CAPACIDADE • PARA 20
(VINTE) LITROS; SEM VASILHAME,
EMBALAGEM
COM
PROTETOR
SUPERIOR
E LACRE
DE
SEGURAN~A PERSONALIZADO PELO FABRICANTE,
SEM AVARIAS, PRAZO OE VALIDAOE IGUAL OU
SUPERIOR A 01 ANO. 0 PROOUTO DEVERA TER
REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUOE E ATENOER
AS NORMAS VIGENTES. UNI DADE.
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 1.232.859,32
reais, trinta e dois centavos).

UN

254723 CRYSTALINA

-:
R$ 4,84

(Um milhao, duzentos e trinta ; dois.n;til, oitocentos e cinquenta e nove
'
<l:

.BR
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LOTE 06 • (~OTA RESERVADA 25o/o

~E{.EPP LEI 1231200f;i)

FINISSiMA DISTRIBUIDOR.A OE AGUA

-·

.

-

'

-

•

T

LTOA - M_E:.

DESCRJ<;AO

·UN10.

AGUA
MINERAL,
NATURAL,
SEM
GAS,
ACONDICIONADA
EM
GARRAFAO
DE
POLIPROPILENO,
COM CAPACIDADE PARA 20
(VINTE) LITROS; SEM VASILHAME, EMBALAGEM
COM
PROTETOR
SUPERIOR
E
LACRE
DE
SEGURAN<;:A PERSONALIZADO PELO FABRICANTE,
SEM AVARIAS, PRAZO DE VALIDADE IGUAL OU
SUPERIOR A 01 ANO. 0 PRODUTO DEVERA TER
REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E ATENDER
AS NORMAS VIGENTES. UNIDADE.

UN

84908

FINISSIMA

VALOR TOTAL DO LOTER$ 394.822,20 (Trezentos e noventa e quatro mile oitocentos
centavos).

GASOLINI COMERCIO E SERVIC()SITEM

.GOV.BR

DESCRICAO

UNID.

GAS DE COZINHA
13KG,
COM TROCA DE
VASILHAME
VAZIO,
ALTAMENTE
TOXICO
E
INFLAMAVEL, ACONDICIONADO
EM BOTIJAO, DE
ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DA ANP E
CNPQ. UNIDADE.

UN

R$ 4,65

e vinte e doisreais e vinte

clREU

6339

MARCA!
MODELO..

VALORJ.JNIT.

SUPERGASB
RAS

R$ 74,97

VALOR TOTAL DO LOTER$ 475.234,83 (Quatrocentos e setenta e cinco mil, duzentos e trinta e quatro reais,
oitenta e tres centavos).

GASOLINI COMERCIO E SERVl<;OS - EIREU
DESCRICAO.

UNID •.

QUANT.

DE
GAS
DE COZINHA
13KG,
COM TROCA
TOXICO
E
VASILHAME
VAZIO,
ALTAMENTE
INFLAMAVEL, ACONDICIONADO EM BOTIJAO, DE
ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DA ANP E
CNPQ. UNIDADE.

UN

2113

ITEM

~--·

':'

.

.

.

. ..

VALOR UNIT.

SUPERGASB
RAS

R$ 74,97

4
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VALOR TOTAL DO LOTE R$ 158.411,61 (Cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e onze reais, sessenta e um
centavos).

VASILHAME DE GAS DE COZINHA 13KG VAZIO, DE
ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DA ANP E
CNPQ. UNIDADE

UN

530

SUPERGASB
RAS

R$162,00

VALOR TOTAL DO LOTER$ 85.860,00 (Oitenta e cinco mil, oitocentos e sessenta reals);

OESCRIC::AO.
•

·
I

VASILHAME DE GAS DE COZINHA 13KG VAZIO, DE
ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DA ANP E
CNPQ. UNIDADE

UN

177

SUPERGASB
RAS

ITEM

R$ 162,00

VALOR UNIT •.
VASILHAME DE GAS DE COZINHA 45KG VAZIO, DE
ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DA ANP E
CNPQ. UNIDADE.

UN

88

SUPERGASB
RAS

R$ 533,33
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1.2. 0 preco unitario de cada item englobara todas as despesas relativas ao objeto compromisso, bem
come os respectivos custos diretos e indiretos, incluindo seguro, tributes, remuneracoes, despesas
fiscais e financeiras, beneficios e despesas indiretas (BDI), manuais, transporte, todas as taxas,
impostos e quaisquer outras necessarias ao cumprimento do objeto deste registro. Nenhuma
reivlndicacao adicional de pagamento ou reajustamento de precos sera considerada.
2. DA EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO

2.1. Esta Ata de Registro de Preco, nao gera a obrigar;ao aos 6rgaos e entidades participantes do
Registro de Precos, de contratar, possuindo caracteristica de futura e eventual contratacao de acordo
com os precos, fornecedores beneficiaries e condlcoes relacionadas na licitacao e propostas
apresentadas.

---..._

2.2. Consideram-se participantes da Ata de Registro de Precos os 6rgaos e entidades que responderam ·
a pesquisa de demanda consolidada nos autos, na fase interna da licitacao.
.,. . "-·. .
•;IL.

It;

..,

2.3. A utilizacao dos quantitativos registrados nesta Ata, pelos 6rgaos ou entidades participante$.; sera
restrita ao quantitative informado na pesquisa de demanda, conforme relat6rio de ~,i,quisa anexo ao
edital.
Iii'
-.,..,
••
'·
rn •
fl"'
.
J.,.
~,,.
""1, I
'
.
'
".
~
..
2.3.1. Excepcionalmente a SEGES podera remanejar entre os particjpa~t~ da f.\ta .de Regi~ro de
Precos, os quantitativos registrados, desde que devidamente justifiqpdo'pelo-6rgao ad~sb, contortne o
artigo 77, VII do Decreto Estadual n° 7.217/2006.
I~

<1

I(

1

"I~!.

3. DA FORMA DE EXECUCAO
·;-

-·~ '"I

·

\

•·

ffil·,·..

'

, '·

r- I ··

, .• : ~ ~

'li'.lr,,

'r: .

1

t

3.1. A empresa detentora do registro devera realizar a en!{~a ~Os prq,d.utos e/ou executar os services •
para atender as necessidades dos 6rgaos adesos confon:ne especific~do no eqita\ e seus anexos, nd.
termo de referencia e na proposta de pre9os.
j)i,_ •
.~.
, ,
• _ c•
·,
_""'- ·
"''

. 1~·::r .

':'J'll·'°

t.

. '':· ~&

,!>',!

:

••

:.l:ltr.:

3.2. Ap6s a publicacao desta Ata no Diario Oficial do Estado, as empresas reqistradas ficam ci,brig~dast· ,, ; ,
a atender todos os pedidos feitos pelos 6rgaos participantes.
·
,
' · ·-..._
4. DAS ADESOES DOS ORGAOS NAO PARTICIPANTES - AC>ES;AQ CAR'ONA
!!,,

,;'M

4

.1

-

4.1. Esta Ata de Registro de Precos, durante sua vigencia, poder-a: s~r utilizaaa por qualquer··
6rgao/entidade da administracao publica, nao participant(do regis.tro, que m'anifeste o interesse jurito
ao 6rgao Gerenciador - SECRETARIA DE ESTADQ,,,QE G~SiTAo: desd~ que sejam cumpridas as
seguintes condicoes:
· "
~ ... ,
·
nt
I - a Ata ainda esteja vigente e nae ten ha esgotado o qua1:11tit~fivo· ~;gistr~do do item solicitado;
, ,_
II - 0 quantitative decorrente das adesoes a ata de registro de ere9os E:leve'ra ser de; no maxima, ate o
quintuple do quantitativo de cada item registrado na ata de reg~tro de prei;;o!fpara d orgao gerenciador
e orqaos participantes, independente do nurnero de 6rgaos nao participantes que aderirem, nos termos
do art. 89, VIII do Decreto n°. 7.217/2006.
. ,,._
"" ;:i- .
. ...
Ill - o pedido de adesao carona seja instruido com os seg~!ntes.poc;umentQs:__
·., "
a) termo de referencia ou piano de trabalho aprovado pela''auteridad.e ompetente;
b) planilha de bens ou servicos, com a indicacao do late, item, valerese uantidades a serem utilizados;
c) comprovacao de vantajosidade da adesao carona, nos terrnos ea 9,0.entac;:ao Tecnlca 1'1~ 463/~012
da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso, com verificac;,,aodQ preco de mercado, inclusive o
praticado para a Adrninistracao Publica em condicoes equivalentes'"
· ~
0

... . .,
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d) comprovante de reserva orcarnentaria, atraves de pedido de empenho ou equivalente assinado pelo
ordenador de despesas;
e) declaracao da empresa registrada de que aceita o pedido e de que o atendimento a adesao carona
nao prejudicara o fomecimento de materiais ou prestacao do servico aos 6rgaos participantes;
f) parecer juridico conclusivo favoravel a contratacao, aprovado pelo Secretario da Pasta ou autoridade
equivalente ..

4.2. 0 6rgao ou entidade nae participante, interessado na adesao carona, devera encaminhar a

a

solicitacao SECRET ARIA DE EST ADO DE GESTAO poroffcio assinado pelo seu representante, com
todos os documentos indicados no item anterior.
4.3. Cabera ao fomecedor beneficiario desta Ata de Registro de Precos, observadas as condicoes nela
estabelecidas, optar pela aceitacao ou nao do fomecimento, desde que nae prejudique as obrigac;:Oes
assumidas com os participantes desta Ata;

4.4. Cumprida as exigencias para a adesao carona, a SECRETARIA DE EST ADO DE GEST AO ernittra
a respectiva autorizacao.
4.5. A autorizacao de adesao carona tera validade de 90 (noventa) dias, findo o qua! sera necessaria
nova autorizacao, atendidas todas as condicoes exigidas anteriormente.
4.6. Caso o 6rgao ou entidade nao possua mais interesse na adesao autorizada, devera enviar a
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO c6pia da autorizacao e do pedido de cancelamento, com
indicacao do nurnero autorizado.
4. 7. E de exclusiva responsabilidade do 6rgao ou entidade carona o controle sabre ? execucao e
fiscalizacao contratual, inclusive quanta ao pagamento e apllcac;ao de sancoes, observada a legislac;:ao
aplicavel, a ampla defesa e o contradit6rio, informando a SECRE"FARIA DE EST ADO DE GEST Ao as
eventuais sancoes aplicadas.

4.8. As contratacoes decorrentes de adesao carona a esta Ata de Registro de Precos nao poderao
exceder, por 6rgao ou entidade, a 100% (cem por cento) do quantitative registrado.
5. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

5.1. 0 gerenciamento desta Ata cabera a SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO, atraves da
Coordenadoria de Autorizacoes e Registro de Prec;:os, no seu aspecto operacional, e a Coordenadoria
Juridica de Licitacoes, nas questOes legais, competindo-lhe, ainda:
I - conduzir eventuais reneqociacoes dos precos registrados;
II - coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento da atade acordo com as condicces ajustadas
no edital e anexos;
Ill - aplicar, garantida a ampla defesa e o contradit6rio, as sancoes decorrentes de descumprimento da
Ata de Registro de Precos:
.
IV - autorizar a adesao de 6rgaos e entidades nao participantes deste-Registro de Precos:
V - prom over a publicacao desta Ata, ap6s assinatura das empresas vencedofas da Iicitacao, de acordo
com a ordem de classificacao, e da autoridade competente da SECRET ARIA DE EST ADO DE
GEST AO;
VI - arquivar a Ata de Registro de Precos em pasta pr6pria e disporiibillza-Ia em meio eletr6nico.
5.2. Todas as eventuais alteracoes que se fizerem necessarias sefao registradas por intermedio de
lavratura de termo aditivo a ata de registro de precos,

BR
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6. DA VIGENCIA

6.1. 0 prazo de vigencia desta Ata sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data de circulacao
do Olarte Oficial do Estado de Mato Grosso que contern o respective aviso.
7. DA EFICACIA
7.1. 0 presente Registro de Precos somente tera eficacia ap6s publicacao do respective extrato no
Diario Oficial do Estado de Mato Grosso, na forma preconizada do paraqrafo (mica do Art. 61, da Lei
Federal n. 8666/93.
8. DAS REVISOES DOS PRECOS REGISTRADOS
8.1. A Ata de Registro de Precos podera ser alterada nas hip6teses do art. 92 do Decreto Estadual n.

7.217/2006 e do art. 65, incise II, da Lein. 8.666/1993.

8.2. Durante a vigencia da Ata de Registro de Precos, a empresa registrada podera solicitar a revisao
ou repactuacao dos precos para manter o equilfbrio econ6mico-financeiro obtido na licita~o. mediante
a cornprovacao dos fatos previstos no art. 65, incise II, alinea 'd', da Lein. 8.666/1993, inclusive com
dernonstracao em planilhas de custos.

8. Os pedidos de reequilibrio econ6mico-financeiro ou reajuste dosprecos registradoS; de que tratam
os itens 8.2 e 8.3, passarao per analise contabil e jurfdica ~da Superintendencia de Aquisicoes
Governamentais, cabendo ao Secretario de Estado de Gestao a decisao sabre o pedido.
8.4. Os precos registrados que sofrerem revisao nao poderao ultrapassarem os precos praticados no
mercado, mantendo-se a diferenca percentual apurada entre o valor originalmente constante da
proposta e aquele vigente no mercado a epoca do registro

8.5. Caso o preco registrado seja superior

EST ADO DE GEST Ao solicitara formalmente
adequa-lo ao praticado no mercado.

a

media dos precos de mercado, a SECRETARIA DE
empresa a red-uyao do preco registrado, de forma a I

a

8.6. Fracassada a neqociacao com o primeiro colocado, a SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO
podera rescindir esta ata e convocar, nos termos da legisla9ao vigente e pelo preco do 1° (primeiro)
colocado, as demais empresas classificadas, de acordo com a ordem de ctasslficacao obtida no
certame, cabendo rescisao desta Ata de Registro de Precos e nova licitayao em caso de fracasso na

neqociacao.

8.7. serao considerados compativeis com os de mercado os precos registrados que forem iguais ou
inferiores a media daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de estimativa de precos.
8.8. As alteracoes dos precos registrados,
Estado de Mato Grosso.

oriundos de revisao, serao publicadas no Diario Oficial do

8.9. Nos precos registrados estao incluidas todas as despesas relativas ao objeto contratado (tributes,
seguros. encargos sociais, etc).
9. DO CANCELAMENTO OU SUSPENSAO DO REGISTRO DE PRECOS

9.1. A Ata de Registro de Precos podera ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situacoes:

SEGES
SECRETARIA DE
ESTADODE

GESTAO

(65) 3613.3607
Centro Polftico Administrative

I 3613.3798

- Complexo Paiaguas Bloco Ill

78058-906- CUIABA- MATO GROSSO
MATO

GROSSO

ESTADO

DE

TRANSFORMAc;lo

WWW.MT.GOV.BR

9.1.1. Os precos registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e a empresa se
recusar a adequa-los:
9.1.2. Par razoes de interesse publico devidamente demonstradas e justificadas.
9.1.3. Se a empresa perder qualquer condicao de habllltacao ou qualiflcacao tecnica exigida no
processo licitat6rio;
9.1.4. Quando a empresa sofrer sancao prevista nos incises 111 ou IV do caput do art. 87 da Lei n° 8.666,
de 1993, au no art. 7° da Lei n° 10.520, de 2002.
9.1.5. Quando
Administracao.

a empresa requerer, desde que mediante justificativa comprovada e aceita pela

9.2. 0 cancelamento do registro nas hip6teses previstas, assegurado o contradit6rio ea ampla defesa,sera formalizado por decisao da SECRET ARIA DE ESTADO DE GEST AO;
9.3. Ocorrendo cancelamento do preco registrado, o Fornecedor sera informado formalmente, mediante
publicacao no Diario Oficial do Estado de Mato Grosso.
9.4. A sollcitacao do Fornecedor para cancelamento dos precos registrados sera analisado pelo
6rgao/Entidade, facultando-se a este a decisao sabre o cancelamento.
9.5. Havendo o cancelamento do preco registrado, permanecera o compromisso da garantia e
assistencia tecnica dos itens entreques/servicos executados, anteriormente ao cancelamento.
9.6. Caso a SECRET ARIA DE EST ADO DE GEST Ao nao-se-utitiz da prerrogativa de cancelar a Ata
de Registro de Precos, a seu exclusive criteria, podera suspender a sua execucao e/ou sustar o
pagamento das faturas, ate que o Fornecedor cumpra integralrn.ente a condicao cootratual infringida.
9.7. 0 cancelamento do registro de precos sera comunicado mediante pub icacao no Diano Oficial do
Estado de Mato Grosso
10. DISPOSICOES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
10.1. As contratacoes serao formalizadas pelos 6rgaos e entidades participantes ou os que vie rem a
aderir, conforme disposto no artigo 62, da Lei 8.666/93, observadas as disposicoes constantes na
minuta de contrato, anexo do edital.
·
10.2. Por tratar-se de Registro de Precos, os recurses fi anceiros para fazer face as despesas da
contratacao correrao por conta dos 6rgaos e entidade aderentes, cujo elemento de despesas e nota de
empenho constarao nos respectivos contratos, observado as condicoes estabelecidas nesta Ata de
Registro de Pre90;
10.3. A adjudicataria devera comparecer quando convocada no prazo maxq110 de 03 (trss) dias uteis,
contados do recebimento da convocacao formal, para assinatu a do instrumento contratuaVOrdem de
Fornecimento.
11. DAS PENALIDADES
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11.1. A licitante vencedora que descumprir quaisquer das condicoes deste instrumento ficara sujeita as
penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n. 8.666/93 e artigo 7°, da Lei n. 10520/2002,
assegurado o contradit6rio e a ampla defesa;
11.2. Quante ao atraso para assinatura do contrato:
a) Atraso de ate 02 (dois) dias uteis, multa de 2 % (dois por cento), sobre o valor da nota de empenho
se for entrega parcelada e sobre o valor do contrato se for entrega unica:
b) A partir do 3o (terceiro) dia util ate o limite do So (quinto) dia util, multa de 4% (quatro por cento),
sobre o valor da nota de empenho se for entrega parcelada e sobre o valor do contrato se for entrega
unica, caracterizando-se a inexecucao total da obriqacao a partir do 60 (sexto) dia util de atraso.
11.3. Pela inexecucao parcial ou total das condicoes estabelecidas nesta Ata de Registro de Precos,
poderao ser aplicadas tarnbern, garantida a previa defesa, as seguintes sancoes:
I - advertencia;
II - multa de ate 10% (vinte por cento) sobre o valor homologado, atualizado, recolhida no prazo de 15
(quinze) dias corridos, contados da cornunicacao oficial, sem embargo de indenlzacao dos prejufzos
porventura causados a Adrninistracao:
Ill - suspensao ternporaria de participacao em licitacao e impedimento de licitar~e contratar com a
Administracao, bem como o cancelamento de seu certificado de registro cadastral por prazo nao
superior a 02 (dois) anos;
IV - declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra9ao Publica, enquanto
perdurarem os motives determinantes da punlcao ou ate que seja promovida a reabilita9..ao, perante a
pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida empre que a CdNTRAJADA
ressarcir a CONTRATANTE pelos prejufzos resultantes e depois de decorrido o prazo da sancao
aplicada.
11.4. As multas aplicadas deverao ser pagas no prazo de dez dias uteis a contar da notificac;:ao, e nao
sendo recolhidas nesse prazo, alern de nova penalizacao, serao descontadas dos creditos da empresa
CONTRAT ADA ou cobradas administrativa ou judicialmente;
11.5. As penalidades previstas acima tern carater de sancao adrnmistrativa, ccnsequenternente::
1 - a sua aplicacao nao exime a empresa da reparacao das event'uais perdas e danos que, seu ato
venha acarretar a Adrninistracao;
II - nao exclui a responsabilizacao judicial por atos ilfcitos;
Ill - as penalidades sao independentes e a aplicacao de uma Tiao exclui a dernais, quando cabiveis.
'

11.6. 0 descumprimento da Ata de Registro de Precos sera apurad
DE GESTAO, sem prejuizo da apuracao do descumprimento
cornpetencia dos orqaos e entidades aderentes.

.

pela SECRETARIA DE ESTADO
dos contratos decorrentes, de

12. DAS VEDA«;OES
12.1. E vedado caucionar ou utilizar a ata decorrente do registro de precos para qualquer operacao
financeira sem a previa e expressa autorizacao da Secretaria de Estado de Gestao.
~
12.2. E vedada a prorroqacao da Ata de Registro de Pre,c;os, alern d0 limite de vigencia legalmente
estabelecido.
13. DAS DISPOSICOES FINAIS
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78058-906 - CUIABAMATO

GROSSO.

ESTADO

DE

MATO GROSSO

TRANSFORMACi!.O.

WWW.MT.GOV.BR

ou revogada por razoes de interesse publico decorrente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.

de fato superveniente

devidamente

13.1.1. A anulacao do procedimento licitat6rio atetara a Ata de Registro de Prec;:os e o Contrato
decorrente.
13.2. As clausulas desta Ata de Registro de Prec;:os somam-se as obriqacoes das partes previstas no
Edital do PREGAO ELETRONICO N° 025/2016/SEGES e seus anexos, bem coma aquelas previstas
na minuta do contrato, que esta disponfvel no site da SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO, Portal
de Aquisicoes, no mesmo link onde e retirado o edital.
13.3. Aos cases omissos aplicam-se as disposicoes constantes da Lei Federal n. 10.520/2002, da Lei
8.666/93 e do Decreto Estadual n. 7217 /2006;
14. DO FORO
14.1. As partes contratantes elegem o fora de Cuiaba-MT como competente para dirimir quaisquer
quest6es oriundas da presente Ata de Registro de Preco, inclusive os casos omiss0$_, que nae puderem
ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado q~e s~ja .
.,...,

•.;,

uarta-Feira,

11 de Janeiro
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PREGAO ELETRONICO: N' 025/2016/SECRETARIA DE ESTADO DE

Resolve: OEFERIR
Zvento:
LICENCA PARA TRATAMENT-00£ SAODE

GESTAO.

Proee.sso N. :
Nome: (250902/2) GLADIS MAGDA CASTR.ILLON
Cargo/Func;io:
(5430) AGENTE 00 SE.RVICO CE TRANSITO LC 505/13
On. Adm: (155845)
57'SAPEZAL
>. Parur de: 23/12/2016 Ate20/02/2017

Pelo presente instrumento, o Estado de Mato Grosso, atraves da
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO, inscrito no CNPJ/MF n°
03.507.41510004-97,
Bloco Ill,

com sede na Rua C, Centro Politico Admlnistrativo,

CUIABAIMT - CEP: 78.049-005, neste ato representado pelo

Proces so N • :
Noma: (267644/1)
~ICHELLE RODR..IGUES GOMES
Car90/Fu."'l~&o:
(544.6)
AUXllIAR DO SERVICO DE TRANSI.TO LC 505/13
On. Adm: (155934)
6l'CONFRESA
A Partir
de: 29/11/2016
At,!,02/12/2016

7123768454 SSP-RS e do CPF sob n.0 600.810.661-04 e RUY CARLOS

eroces so

C. DA FONSECA, brasileiro, casado, portador da cedula de identidade

N. :

Nomo: (261644/1)
MICHELLE RODRIGUES GOMES
Cargo/Fun1rio:
(5446)
AUXlLIAR 00 SEJW~CO 0£ TRANSITO
On. Adm: (155934) 61 °CONE'RESA
1. Part.ir de: 08/11/2016
Atell/11/2016
POBLICADA,
Cuia.ba-MT,
Ar:non Osny
Presidente

l\EG.l:!T:UDA, cm.tPRA-SE.
11 dQ J'a.neira
de 2017.
Mende::; Lue.as
do Depa:tamooto
Eotadua.l

LC 505/13

Senhor Secretario de Estado de Gestao JOUO

CEZAR MODESTO

DOS SANTOS, brasileiro, casado, portador da ceduia de identidade n.?

n.0 5.359.48

SSP-MT e do CPF sob n.0

REGISTRAR

OS PRE<;:OS das empresas abalxo relacionadas,

513.406.71-87,

RESOLVE
nas

quantidades estimadas e indicadas abaixo, de acordo com as classificac;:6es
obtidas nos lotes, atendendo as condicoes, as especificac;:6es tecnicas e
as propostas oferecidas na licltac;:ao regulamentada pelo edital e anexos

de T:atlsito

do PREGAO ELETR6NICO N° 02512016/SEGES, do tipo MENOR PRE<;:O
UNITARIO POR LOTE, PROCESSOADMINISTRATIVO N°/ 262.756/2016,

BOLETIM DE PESSOAL/DETRA.N/00011/2017

O Preeidente
at:d.bl.!iC,Oos

DE:

do Ocpareameiu:o
EStadual de Trin:si
que l.hes sAo cont'e.rid.as po.r lei,

Resol. ve : OEFERIR
Evento: LICE.Ne.A ?ARA Tl\A~O

to

no uso

11/01/2017

de suas

independentemente de transcric;:6es, constituindo esta ATA DE REGISTRO
DE PRE<;OS documento vinculativo e obrigacional as partes.

0£ SAOl)E EM PESSOA DA FAMILIA

EM PRESA
Proce::i:ao N.:
No:ne:
(248446/1)
MARIA DO PERPETUO SOCORRO MORAES DAS NEVES
Ca.:rgo/Fu..."lc;:ilo: (5430) AGENTE DO SE.RVYCO DE TRANSITO LC 505/13
On. Adm: (155390)
20°ALTA FLORESTI\
A P,rur de: 31/10/2016
AceOS/11/2016
POBLICAD~,
Cuiaba.-M't,
Amon Osny
Preaidente

R.EGISTllDA , COMPRASE.
11 de Janeiro de 2017.
Mend.as :Lucas
do Depa::-tamento Est.a.dual

CONTATO (TELEFONE)
ENDERE<;O E-MAIL

MATO GROSSO PREVIDENCIA

BOLETIM O~ P!!SSOAL/MT PREV/00001/2017

O Ih.retor
conferi.das

?resident&

MT PREV no uso

DE:

de ece.s

atribui<:6•s

ENDERE<;O

REPRESENTANTES:

de Tr&noito

MJPBEY

I

NPJ

ASOLINI COMERCIO E SERVl<;OS EIRELI
3.401.442/0001-38
RUAA, NUMERO 01, ANEXO A,
QUADRA; 05, BAIRRO VILLAGE
FLAMBOYANT. CUIABA - MT. CEP:
8.035-360
NOME: CLAIR UGOLINI
CPF: 352.645.941-04
RG: 1049236-4 SJ MT
ecnogas.mt@terra.com.br

11/01/2017

que lhes

eae

por lei,

EMPRESA

FINISSfMA DIST. DE AGUA LTDAE

CNPJ
NDERE<;O

Resolve:
REMOVER
Evan to: REMOCAO

P.roceseo
N. :
Nome: (258434/1)
TANI.A SANTOS LOBO
Ca.rgo/Fun,;Ao: (5365) TECNICO ADHINISTAAT!VO L 10052
Para on. Adm: (185566)
GER. DE CONCESSAO
A Par~ir de: 05/01/2017

PUBLIC.ADA, REGISTRAOA,
COMPRA-SE.
cuiah.i-MT, 11 de Janeiro de 2017.
Rona.ldo Rosa Taveira
Diretor
Pre.sidcnta
M'1' PREV

ONTATO (TELEFONE)
ENDEREQO E-MAIL

:V.31 DE MARQO N'336, BAIRRO:
RISTO REI, VARZEA-GRANDE,
EP:78.118-005
NOME: MARCIO KNOPF
PF: 839.951.161-49
RG; 1105887-0
(65) 3029-4678 / (65) 81438215
1nlicita@hotmail.com

Sujeitam-se as partes as normas constantes da Constituicao Federal de
1988, Lei Federal n° 8666/93 e suas eventuais alteracees, Lei Federal

LICITACAO

n° 10.520/2002, Decreto Estadual n°. 7217/2006, Lei Complementar n°
123/2006, Lei Estadual n° 7.69212002, Decreto Estadual n° 635/2007 e
Decreto Estadual n. 7.218/2006, sem prejuizo de outras normas aplicaveis.

SECRET ARIAS

SECRETARIA DE ESTADO DE GEST AO

1. DOOBJETO

1.1. Esta Ata possui o objetivo de registrar precos dos itens abaixo
relacionados, no respective LOTE, para futura e eventual centratacao

ATA DE REGISTRO DE PRECOS 038/2016/SECRETARIA DE ESTADO
DE GEST.AO
ATA DE REGISTRO DE PRE<;:OS: N' 038/2016/SECRETARIA DE
ESTADO DE GESTAO.
PROCESSO: N°. 262.756/2016/SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO.
GOVER.t~ODO ESTA.DO DE MATO GROSSO

Secreuriade Estado de GeslJo - tmprensa Oficial

de empresa especializada em fomecimento de agua mineral, gas
de cozinha e vasllhames de acondicionamento,

em atendimento

a

demanda dos 6rgaos/entidades do Poder Executive do Estado de
Mato Grosso, conforme condtcoes e aspecificacoes constantes nesta
Ata de Registro de Prec;:o.

IA

NITPA
Fl
r
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b1

!VALOR
UNIT.

ex

CRYSTALINA

RS 17,43

LOTE 05 (COTA PRINCIPAL 75%)
GASOLINI COMERCIO E SERVl<;OS - EIRELI

11486

ITEM DESCRl<;AO

r>
LOTE 02 (COTA RESERVADA 25% ME/EPP LEI 123/2006)
GASOL\NI COMERCIO E SERVl<;OS - EIRELI
DESCRICAO

UNID. QUANT. MARCA/
MODELO

VALOR
UNIT.

V,.GUA MINERAL
SEM GAS,
IA.CONDICIONADA
EM EMBALAGEM DE
POLIPROPILENO.
PROTETOR NA
PARTE SUPERIOR
E LACRE DE
R$ 17,43
ex
CRYSTALINA
~829
b1
SEGURAN<;A
PERSONALIZADO
PELO FABRICANTE,
SEM AVARIAS,
EMBALAGEM
CONTENDO 200
ML. CAIXA COM 48
UNIDADES. CAIXA.
VALOR TOTAL DO LOTE RS 66.739,47 (Sessenta e seis mil, setecentos e
rinta e nove reais quarenta e sete centavos).

'"'\

LOTE 03 (COTA PRINCIPAL 75%)
GASOLINI COMl::RCIO E SERVICOS - EIRELI
ITEM DESCRl<;AO

UNID. ~UANT.

MARCA/
MODELO

!VALOR
UNIT.

GARRAFAO VAZIO, PARA
[7875
ACONDICIONAMENTO
UN
DE AGUA MINERAL, EM
POLIPROPILENO, NOVO.
LEBRINHA RS 12.39
~EM AVARIAS E SEM
FISSURAS, CAPACIDADE
DE 20 LITROS. UNIDADE.
IVALOR TOTAL DO LOTER$ 97.571,25 (Noventa e setes mil, quinhentos
~ setenta e um reais, vinte e clnco centavos).
1

LOTE 04 - (COTA RESERVADA 25% ME/EPP LEI 123/2006)
GASOLINI COMERCIO E SERVICOS - EIRELI
ITEM

DESCRICAo

Pazina 110
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MARCA/
MODELO

VALOR TOTAL DO LOTE RS 200.200,98 (Duzentos mil. duzentos reais,
noventa e oito centavos).

ITEM

-

UNID. QUANT.

LOTE 01 (COTA PRINCIPAL 75%)

~GUA MINERAL
SEM GAS,
f\CONDICIONADA
EM EMBALAGEM DE
POLIPROPILENO.
PROTETOR NA
PARTE SUPERIOR
E LACRE DE
SEGURAN<;A
PERSONALIZADO
PELO FABRICANTE,
SEM AVARIAS,
EMBALAGEM
CONTENDO 200
ML. CAIXA COM 48
UNIDADES. CAIXA.

\RUb

GARRAFAO VAZIO, PARA
1
f\CONDICIONAMENTO
UN
~625
DE AGUA MINERAL, EM
POLIPROPILENO, NOVO,
LEBRINHA R$12,3S
SEM AVARIAS E SEM
li=1ssURAS, CAPACIDADE
DE 20 LITROS. UNIDADE.
!VALOR TOTAL DO LOTER$ 32.523,75 (Trinta e dois mil, quinhentos e
f,'inte e tres, setenta e cinco centavos).

GASOLINI COMERCIO E SERVICOS - EIRELI
ITEM DESCRICAO

n°_1E-

NID.

UANT.

MARCA/
MODELO

ALOR
UNIT.

UNID. QUANT.

MARCA/
MODELO

VALOR
UNIT.

AGUA MINERAL,
NATURAL, SEM GAS,
UN
254723 CRYSTALINA
1
f\CONDICIONADA
EM GARRAFAO DE
POLIPROPILENO,
COM CAPACIDADE
PARA 20 (VINTE)
LITROS; SEM
VASILHAME,
EMBALAGEM
COM PROTETOR
SUPERtOR E LACRE
DE SEGURAN<;A
R$4,84
PERSONALIZADO
PELO FABRICANTE,
SEM AVARIAS,
PRAZO DE VALIDADE
IGUAL OU SUPERIOR
A01ANO.O
PRODUTO DEVERA
TER REGISTRO
NO MINISTl::RIO
DASAL.IDE E
ATENDERAS
NORMAS VIGENTES.
UNIDADE.
IVALOR TOTAL DO LOTER$ 1.232.859,32 (Um milhao, duzentos e trinta e
dais mil, oitocentos e cinquenta e nove reais, trinta e dois centavos).

LOTE 06 - (COTA RESERVADA 25% ME/EPP LEI 123/2006)
FINISSfMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA • ME.
MARCA/
UNID. QUANT.
ITEM DESCRl<;Ao
MODELO

......
1\/ALOR
UNIT.

V,.GUA MINERAL,
NATURAL, SEM GAS,
IA.CONDICIONADA
EM GARRAFAO DE
POLIPROPILENO,
~OM CAPACIDADE
PARA 20 (VINTE)
LITROS; SEM
1\/ASILHAME,
EMBALAGEM
COM PROTETOR
SUPERIOR E LACRE
l=INISSiMA
R$4,65
1
UN
~908
DE SEGURANCA
PERSONALIZADO
PELO FABRICANTE,
SEM AVARIAS, PRAZO
DE VALIDADE IGUAL
OU SUPERIOR A 01
ANO. 0 PRODUTO
DEVERA TER
REGISTRO NO
MINISTERIO DA
SAL.IDEEATENDERAS
NORMAS VIGENTES.
UNIDADE.
IVALOR TOTAL DO LOTE R$ 394.822,20 (Trezentos e noventa e quatro
mil e oitocentos e vinte e doisreais e vinte centavos).
_/
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TEM DESCRl<;AO

1

IGAs DE COZINHA
13KG, COM TROCA
DE VASILHAME
VAZIO, ALTAMENTE
rroxico E
UNFLAMAVEL,
UN
ACONDICIONADO
EM BOTIJA.O, DE
IACORDO COM AS
INORMAS VIGENTE;:
IDAANP E CNPQ.
k.JNIDADE.

~339

isUPERGASBRAS

ITEM

DESCRICAO

1

1\/ASILHAME DE GAS
DE COZINHA45KG
IVAZIO, DE ACORDO
UN
COM AS NORMAS
1\/IGENTES DAANP E
~NPQ. UNIDADE.

!VALOR
UNIT.

1 .. OTE 08 - (COTA RESERVADA 25% ME/EPP LEI 123/2006)
iGASOLINi COMt:RCIO E SERVICOS - EIRELI
MARCA/
1\/ALOR
TEM DESCRl<;AO
UNID.
~UANT.
!MODELO
k.JNIT.
GAS DE COZINHA
13KG, COM TROCA
bE VASILHAME
WAZIO, ALTAMENTE
lroxico E
NFLAMAVEL,
1
UN
ISUPERGASBRAS RS 74,97
12113
IACONDICIONADO
IEM BOTIJAO, DE
IACORDO COM
IAS NORMAS
IVIGENTES DA ANP
E CNPQ. UNIOADE.
!VALOR TOTAL DO LOTER$ 158.411.61
(Cento e cinquenta e oito mil,
quatrocentos e onze reais. sessenta e um centavos).

UNID. pUANT.

188

~ARCA/
MODELO

VALOR
UNIT.

ISUPERGASBRAS

R$
533,33

IVALOR TOTAL DO LOTE R$ 46.933,04 (Quarenta e seis mil, novecentos
~ trinta e tres reais e quatro centavos).

[R$
174,97

VALOR TOTAL DO LOTER$ 475.234,83 (Quatrocentos e setenta e Cinco
rnil, duzentos e trinta e quatro reais, oitenta e tres centavos).

-
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._OTE 13- (EXCLUSIVO ME/EPP)
GASOLINI COMt:RCIO E SERVl<;OS - EIRELI

..OTE 07 (COTA PRINCIPAL 75%)
GASOLINI COMERCIO E SERVl<;OS - EIRELI
!MARCA/
UNID. ~UANT.
MODELO

~-·

N° 26937

VALOR TOTAL DO REGISTRO DE PRE<;O R$ 3.596.871,55
(Tres
milhoes, quinhentos e noventa e seis mil, oitocentos e setenta e um
reais e cinquenta e clnco centavos).
1.2. O preco unltario de cada item englobara todas as despesas relatives ao
objeto compromisso, bem como os respectivos custos diretos e indiretos,
incluindo seguro, tributos, remunerai;oes, despesas fiscals e financeiras.
beneficios e despesas indiretas (BDI), manuais, transporte. todas as taxas,
impostos e quaisquer outras necessarias ao cumprimento do objeto deste
registro. Nenhuma reivlndica<;ao adicional de pagamento ou reajustamento
de precos sera considerada.
2. DA EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO
2.1. Esta Ata de Registro de Preco, nao gera a obriga<;ao aos 6rgaos e
entidades participantes do Registro de Precos, de contratar, possuindo
caracieristica de futura e eventual contratacao de acordo com os precos,
fornecedores beneficiaries e conotcees relacionadas na Iicitacao e
propostas apresentadas.
2.2. Consideram-se participantes da Ala de Registro de Precos os 6rgaos
e entidades que responderam a pesquisa de demands consolidada nos
autos, na fase interns da licita<;ao.
2.3. A utilizai;ao dos quantitativos registrados nesta Ala, pelos 6rgaos ou
entidades participantes, sera restrita ao quantitativo informado na pesquisa
de demanda, conforme relat6rio de pesquisa anexo ao edital.
2.3.1. Excepclonalmente a SEGES pcdera remanejar entre os participantes
da Ata de Registro de Precos, os quantitativos registrados, desde que
devidamente justificado pelo 6rgao adeso, conforme o artigo 77, VII do
Decreto Estadual n• 7.217/2006.
ORIGINAL DEVIOAMENTE ASSINAOO NOS AUTOS DA ATA 038/2016.
DISPONiVEL NA INTEGRA NO SITE DA SEGES.

OTE 11 (COTA PRINCIPAL 75%)
3ASOLINI COMt:RCIO E SERVICOS - EIRELI
MARCA/
1\/ALOR
UNID. PU ANT.
ITEM DESCRl<;Ao
UNIT.
MODELO
VASILHAME DE
GAS DE COZINHA
13KG VAZIO, DE
ACORDOCOM
UN
SUPERGASBRAS RS
1
530
162,00
AS NORMAS
1\/IGENTES DAANP
IE CNPQ. UNIDADE
VALOR TOTAL DO LOTE RS 85.860,00 (Oitenta e cinco mil, oitocentos e
sessenta reais ).

-

OTE 12 - (COTA RESERVADA 25% ME/EPP LEI 123/2006)
IGASOLINI COMt:RCIO E SERVl<;OS - EIRELI
MARCA/
!VALOR
'-JNID.
QUANT.
hTEM DESCRt<;Ao
MODELO
UNIT.
f/ASILHAME DE GAS
bE COZINHA 13KG
f./AZIO, DE ACORDO
UN
1
177
ISUPERGASBRAS
COM AS NOR MAS
162,00
WIGENTES DA ANP
E CNPQ. UNIDADE
IVALOR TOTAL DO LOTE RS 28.674,00 (Vinte e oito mil, seiscentos e
setenta e quatro reais).

~s
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SECRETARIA DE ESTADO OE INFRAESTRUTURA E LOGiSTICA

ESTADO DE MATO GROSSO - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA DE
ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA- SINFRA/MT.
AVISO OE PRORROGA<;AO DE LICITA<;AO
A Secretaria de Estado de lnfraestrutura e Logfstica torna publico para
conheclmento de todos os interessados que resolve PRORROGAR a
abertura do PREGA.O ELETRONICO N.017/2016/SINFRA-MT. Processo
475656/2016.
OBJETO: Contratacao de empresa para elaboracao de Plano Basico de
Zona de Protecao dos Aer6dromos (PBZPA), Plano Basico de Zoneamento
de Ruidos (PBZR) e Plano Diretor Aeroportuario (PDIR) dos aeroportos
outorgados ao Estado de Mato Grosso.
Marcado para ser realizado no dia 23/01/2017 as 15h00mln (horarlo de
Brasilia-OF).
As propostas poderao ser anexadas e enviadas ate o dia 06/02/2017 as
14:h30min (horario de Brasilia-OF).
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 06/02/2017 as 15h00min (norarto de
Brasilia-OF).
LOCAL DA AUDll:NCIA PUBLICA: www.aquisicoes.gestao.mt.gov.br.
AQUISl<;Ao DO EDITAL: podera ser retlrado gratuitamente no site www.
aquisicoes.gestao.mt.gov.br e no sftio institucional da SINFRA www.sinfra.
mt.gov.br, bem como, na sede da SINFRA-MT setor de Aquisii;oes e
Licltacoes, ou solicitado pelo email: unial@sinfra.mt.gov.br
TELEFONES PARA CONTATO: (65) 3613-6614 / 6759.
PREGOEIRO: Renato Silva da Guia.

~

SEGES
SECRETARIADE
ESTADODE
GESTJIO

I
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SUPERINTENOENCIA

OE AQUISl(:OES

GOVERNAMENTAIS
COORDENADORIA DE UCITA(:OES GOVERNAMEl\fJAIS

I ••

SEGES/SAG/CLG
Fis. :\H r ~) J

Ass.~,d
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EDITAL DE PREGAO ELETRONICO ND 025/2016/SEGES
PROCESSO ND 262. 756/2016/SEGES
PREGAO ELETRONICO ND 025/2016/SEGES
TIPO: MENOR PRE~O UNIT>\RIO POR LOTE
DATA: 16/11/2016 - HOR>\RIO 15h00min - Horario de Brasilia.
LOCAL: 0 Pregao Eletronico sera realizado em sessao publica, por meio da INTERNET no "Portal de
Aquistcoes", constante da pagina eletrenlca da Secretaria de Esta do de Gestao - SEGES/MT http://aguisicoes.gestao.mt.gov.br/.
OBJETO: Registro de Preco para futura e eventual contratacao de empresa especializada em fornecimento de
agua mineral, gas de cozinha e vasilhames de acondicionamento, em atendimento a demanda dos
6rgaos/entidades do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, conforme especificacoes e condicoes
tecnicas constantes neste edital e em seus anexos.
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SUPERINTENDENCIA DE AQUISl(;OES
GOVERNAMENTAIS
COORDENADORIA DE UCITA(,:OES GOVERNAMENTAIS

SEGES/SAG/CLG
Fis.:
Ass.:

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 025/2016/SEGES
(Processo n.2. 262.756/2016/SEGES)
LICITACAO COM LOTES PARA AMPLA CONCORRENCIA, LOTES RESERVADOS E LOTES EXCLUSIVOS
PARA MICROEMPRESAS • ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP
1. PREAMBULO
1.1. 0 ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO, mediante o(a)
PREGOEIRO(A) OFICIAL da SEGES/MT, designado(a) pela Portaria 005/2016/GAB/SEGES de 25/08/2016 publicada
no Oiario Oficial do Estado/MT em 25/08/2016, torna publico, para conhecimento de todos os interessados, que fara
realizar licitacao na modalidade PREGAO ELETRONICO, do tipo MENOR PRECO UNITARIO POR LOTE, conforme
descrito neste edital e seus anexos, de conformidade com as Leis 10.520/2002, 8.666/1993, LC 123/2006, com os
Decretos Estaduais n2 7.217/2006 e suas alteracoes e n" 635/2007, e subsidiariamente pela Lein° 8.078/1990 (CDC) e
legisla,_:ao pertinente, bem como pelas disposicoes estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.2. 0 Edital e seus anexos poderao ser retirados na paqina eletr6nica: http:1/aguisicoes.gestao.mt.gov.br/, bem
como, estara disponivel para consulta na Secretaria de Estado de Gestao - SUPERINTEND~NCIA DE AQUISl<;6ES
GOVERNAMENTAIS - SAG/SEGES - Centro Politico e Administrativo - Cuiaba-MF, de segunda a sexta feira em
horario de expediente (13h00min as 19h00min - horario de Cuiaba-MT).
1.3. A SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO abrira prazo para o cadastramento eletrOnico das PROPOSTAS DE
PRE<;OS, pelo Sistema de lnforrnacoes para Aquislcoes Governamentais - SIAG, compreendido entre 28/10/2016
a 16/11 /2016, periodo integral, exceto quanto ao dia da abertura da sessao que o horano maxrno de aceitacao estara
condicionado a 15 minutos antes do inicio da mesma, ou seja, ate as 14h45min(Horario de Brasilia). A abertura das
propostas sera no dia 16/11/2016 as 15h00min.
1.4. 0 Pregao Eletr6nico sera realizado em sessao publica, via INTERNET, mediante condlcoes de sequranca •
criptografia e autentlcacao - em todas as suas fases. Os trabalhos serao conduzidos por servidor(a) integrante do
quadro efetivo da SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO, denominado(a) pregoeiro(a), mediante a insercao e
monitoramento de dados gerados ou transferidos para o Portal de Aquisicoes, constante da pagina eletr6nica:
http:1/aguisicoes.gestao.mt.gov.br/ conforme descrito neste Edita! e seus Anexos.
1.5. Todas as referencias de tempo no Edita!, no Aviso e durante a Sessao Publica observarao obrigatoriamente o
horario de Brasilia - OF (+1 :00 h de Mato Grosso) e dessa forma serao registradas no sistema eletr6nico e na
documentacao relativa ao certame.
2. DOOBJETO
2.1. Registro de Preco para futura e eventual contratacao de empresa especializada em fornecimento de agua
mineral, gas de cozinha e vasilhames de acondicionamento, em atendimento
demanda dos 6rgaos/entidades
do Poder Executive do Estado de Mato Grosso, conforme especlflcacoes e condicoes tecnicas constantes
neste edital e em seus anexos.

a

2.2. Este Pregao possui lotes para ampla concorrencla, lotes com reserva de cota nos percentuais de cota
principal (75%) e reservada (25%) e lotes exclusivos para as Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte
- EPP, conforme dispoe os artigos 47 e 48 da Lei Complementar 123/06, alterada pela Lei Complementar
147/2014.
2.3. Os quantitativos do objeto desta licitacao estao distribuidos conforme discriminado no Anexo I.
3. DOS PROCEDIMENTOS INICIAIS
3.1. Para participacao da licitacao ou simples acompanhamento da mesma, o interessado devera acessar, na internet, o
SIAG, no Portal de Aquisicoes - http:1/aquisicoes.gestao.mt.gov.br/, onde se encontra o link para acesso.
3.2. A empresa que desejar participar do PREGAO ELETRC>NICO devera, obrigatoriamente, possuir login e senha,
pessoal e intransferivel no Sistema de Aquisicoes Governamentais (SIAG) do Estado de Mato Grosso. Caso nao
possua, devera cria-los na pagina eletr6nica: http:1/aguisicoes.gestao.mt.gov.br/
no campo "FORNECEDORES".
Obs.: Este procedimento nao substitui os documentos de habilltacao solicitados na secao 13 deste Edital.
3.2.1. Ap6s o cadastramento, o representante da empresa devera credenciar-se e preencher no Sistema
de Aquislcoes governamentais - SIAG sua proposta de precos,
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO - Superintendencia de Aquisicoes Governamentais
Centro Politico Administrativo, R: C - Bloco Ill - CEP: 78049-005 - Cuiaba-Mf - Telefone: (65) 3613-3674
Portal de Aquisii;oes: http://aquisicoes.gestao.mt.qov.br/ - email: pregao@qestao.mt.gov.br
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3.2.2. Cabera ao proponente acompanhar as operacoes no sisterna eletr6rnco durante a sessao publica do
preqao, ficando responsavel pelo onus decorrente da perda de neg6cios diante da inobservancia de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
3.3. Ate a data e horario previstos no item 1.3 os interessados poderao se cadastrar, credenciar, preencher sua
proposta de precos e/ou substituir propostas comerciais no sistema eletr6nico, ap6s esse prazo as propostas nae
poderao ser alteradas ou retiradas pelos participantes.
3.4. 0 inicio da sessao ocorrera as 15h00m do dia 16/11/2016 - horarlo de Brasilia.
4. DAS CONDICOES PARA PARTICIPACAO
4.1. A Sessao deste PREGAO ELETRL>NICOsera publica e realizada em conformidade com este Edita! na data, horario
e local indicado no Prearnbulo.
4.2. Poderao participar deste certame pessoas juridicas que explorem ramo de atividade compativel e pertinente com o
objeto desta llcitacao e atendam as exigencias do edital e seus anexos, correndo por sua conta todos os custos
decorrentes da elaboracao e apresentacao de suas propostas, nao sendo devida nenhuma indenizacao as licitantes
pela reahzacao de tais atos.
4.3. Nao sera admitida nesta licitacao a participacao de empresas:
I - que se encontrem sob falencia, recuperacao judicial, recuperacao extrajudicial, concurso de credores, dissolucao
liquidacao:
II - reunidas em cons6rcio, qualquer que seja sua forma de constitulcao:

ou

Ill - estrangeiras que nao funcionem no Pais;
IV - empresas que tenham sido declaradas inid6neas, por qualquer 6rgao da Adrninistracao
Publica, direta ou indireta,
de qualquer esfera governamental, bem como as que estejam punidas com suspensao do direito de contratar ou licitar
com o 6rgao ou entidade promotora da licitacao;
V - que tenham servidor de qualquer 6rgao ou entidade vinculada ao 6rgao promotor, bem como, a empresa da qual o
servidor seja gerente, administrador, socio, dirigente ou responsavel tecnico.
4.4. A particlpacao no LOTE expressamente exclusivo ou reservado a microempresas (ME) e a empresas de
pegueno porte (EPP), pela licitante que nao se enquadra na definicao legal reservada a essas categorias, mas se
declara como tal, configura fraude ao certame, sujeitando a mesma a aplicacao de penalidade de impedimento de
licitar e contratar com a Adrninistracao Publica, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais
comlnacoes legais.
4.5. Sob pena de lnabllltacao ou desclasalficacao, todos os documentos apresentados pelas licitantes deverao
referir-se ao mesmo CNPJ descrito por estas na proposta de precos, salvo aqueles documentos permitidos por
lei.
4.6. As licitantes se responsabilizam pela fidelidade e legitimidade das informacoes e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licita~ao, assumindo todos os onus pela preparacao da proposta assim
como da habilita~ao, nao cabendo quaisquer tipos de ressarcimentos, independentemente do resultado do
certame.
4.7. Conforme instituido pelos artigos 47 e 48 da Lei Complementar 147/2014, fica concedido e assegurado o
tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte com exclusividade e
reserva de cota do objeto, desde que nao se enquadrem em qualquer das exclusoes relacionadas no § 4° do artigo 3°
da Lei Complementar 123/2006 e ao disposto na Lei Complementar 147/2014.
4.8. Para a participacao do(s) lote(s) da Cota Principal, as licitantes enquadradas na condicao de microempresa ou
empresa de pequeno porte, que pretenderem utilizar as prerrogativas asseguradas pela Lei Complementar n° 123/2006,
deverao assinalar em campo pr6prio do Sistema, no momento do credenciamento, que atende aos requisitos do artigo
3° da Lei mencionada.
4.8.1. A ausencia da informacao prevista no item anterior nao irnpedira a participacao da microempresa ou
empresa de pequeno porte na Cota Principal do processo licitat6rio, porern tera seus direitos precluidos com
retacao ao exercicio das referidas prerrogativas.
4.9. Para a participacao do(s) lote(s) de Cota Reservada, a Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP
devera assinalar, em campo pr6prio do Sistema, no momento do credenciamento, a condicao para o exercicio do
beneficio a referida cota.
4.10.

E vedada a subcontratacao dos services objeto desta licitacao.

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO- Superintendencia de Aquisicoes Governamentais
Centro Politico Administrative, R: C - Bloco Ill - CEP: 78049-005 - Culaba-M" - Telefone: (65) 3613-3674
Portal de Aqulslcoes: http://aguisicoes.gestao.mt.qov.br/
- email: pregao@gestao.mt.gov.br
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5.1. Ate 03 (tres) dias uteis antes da data fixada para a realizacao da sessao, qualquer interessado podera solicitar
esclarecimento,
reguerer providencias ou impugnar o ato convocat6rio do Preqao Eletronico, mediante
requerimento fundamentado aota) pregoeiro(a), a quern cabera decidir ate o dia anterior a data de abertura da sessao
da licitacao (Art. 32 § 1° do Decreto Estadual n° 7.217 de 14/03/2006 - alterado pelo Decreto 1805 de 30/01/2009).
5.1.1.
As peticoes de impuqnacao e de pedidos de esclarecimento deverao ser encaminhadas
devidamente instruidas com as seguintes informacoes: numero do processo e do preqao ao qual se
refere, quallficacao da Requerente, endereco de correspondencia, endereco de e-mail para os fins de que
trata o item 5.3 do Edital, telefone para contato e a assinatura do representante/Requerente. No caso de
pessoa juridica, informar a razao social da empresa. E em sendo a Requerente pessoa fisica, apresentar
c6pia dos documentos pessoais.
5.1.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento, sendo que so se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente no 6rgao
ou na entidade, ou seja, serao contados somente os dias uteis consecutivos de modo contfnuo.
5.2. As peticoes de irnpuqnacao e os pedidos de esclarecimentos deverao ser encaminhadas para o e-mail:
pregao@gestao.-mt.qov.br, no prazo _previsto no item 5.1., podendo tarnbem, alternativamente serem protocoladas na
SUPERINTENDENCIA DE AQUISl<;OES GOVERNAMENTAIS - SAG/SEGES, sito a Rua: C - Bloco Ill - Centro
Politico Administrative - CEP: 78.049-005 - Cuiaba-Ml', igualmente respeitado o prazo previsto no item 5.1 desta
secao.
5.3. Todas as peticoes e pedidos de esclarecimentos serao respondidos por e-mail para a empresa solicitante, bem
coma, lancado no endereco eletr6nico https:1/aguisicoes.gestao.mt.gov.br/,
no Sistema de Aquisicoes
Governamentais - SIAG - junta ao Edital, para conhecimento da empresa solicitante/impugnante e de quaisquer
interessados.
5.4. Se a impuqnacao e/ou pedido de esclarecimento ao edital forem reconhecidos e julgados procedentes, serao
corrigidos os vicios e uma nova data sera designada pela Adrninistracao, para a realizacao do certame, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteracao nao afetar a forrnulacao de propostas. (Art. 32, §2° do Decreto Estadual n° 7.217, de
14.03.2006 e suas alteracoes).
5.5. Decaira o direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste Edital aquele que nao o fizer ate 03 (tres)
dias uteis, antes da data designada para a realizacao do Preqao Eletronico, apontando de forma clara e objetiva as
falhas ou irregularidades que entender viciarem o mesmo.
5.6. Havendo a ocorrencia de irnpuqnacao de carater meramente protelat6rio, ensejando assim o retardamento da
execucao do certame, a autoridade competente podera, assegurado o contradit6rio e a ampla defesa, aplicar a pena
estabelecida no artigo 7° da Lei n° 10.520/2002 e legisla9ao vigente.

6. DO CREDENCI

MENT.:..;O:a.--

6.1. A participacao no certame se dara por meio do sistema eletronico no site http:1/aguisicoes.gestao.mt.gov.br/,
sendo acessado pelo link "FORNECEDOR" => Acesso ao sistema", localizado no menu lateral esquerdo do portal,
mediante digita9ao de login e senha pessoal e intransferivel do representante credenciado.
6.1.1. Caso a licitante ainda nae possua login e senha, podera providenciar o cadastro acessando o menu
superior do Sistema de Aquisicoes "FORNECEDORES" => lnforrnacoes e Services aos Fornecedores =>
Cadastro. Os procedimentos para o cadastro estao disponibilizados para download atraves do arquivo
denominado "COMO CRIAR LOGIN E SENHA".
6.1.2. E de exclusiva responsabilidade do usuario o sigilo da senha, bem coma seu uso em qualquer transacao
efetuada diretamente ou por seu credenciado, nao cabendo a SEGES a responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
6.1.3. 0 cadastro devera ser realizado com a utilizavao CNPJ da empresa que particlpara do certame, nao
sendo permitido o uso do CPF do representante legal da licitante.
6.2. Ao acessar o sistema, a licitante devera:
a) Localizar o Pregao de interesse, acessando a opcao "PREGOES" - "LANCAR PROPOSTA", no menu lateral
esquerdo do portal;
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO - Superintendencia de Aqulslcoes Governamentais
Centro Politico Administrativo, R: C - Bloco Ill - CEP: 78049-005 - Cuiaba-Mf - Telefone: (65) 3613-3674
Portal de Aquisicoes: http://aguisicoes.gestao.mt.qov.br/
- email: pregao@gestao.mt.gov.br
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b) Ap6s tocalizar o Pregao pelo numero do Edita! ou nurnero do Processo Administrative, clicar em visualizar;
c) Em seguida, devera optar pela declaracao de enquadramento ou nao, de microempresa ou empresa de
pequeno porte:
c1) Para a cota principal, a nao identlficacao no sistema acarretara preclusao consumativa do
tratamento diferenciado e favorecido, concedido pela Lei Complementar n° 123/2006 - em especial
quanto ao seu artigo 3°.
c2) Para os totes exclusivos e cotas reservadas do processo licitat6rio, a nao identificacao
impedira a participacao da microempresa ou empresa de pequeno porte no certame.

no sistema

c3) A licitante que se declarar microempresa ou empresa de pequeno porte, devera ainda selecionar o campo
respective, caso possua alguma restricao quanto a documentacao referente a regularidade fiscal.
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6.3. Realizadas as devidas rnarcacoes, a licitante procedera a confirrnacao no botao "CREDENCIAMENTO", e entao,
podera aceitar ou recusar os conteudos do Termo de Credenciamento e Oeclaracao de Habllitacao, bem como imprimir
referidos Termos, se assim preferir.
6.3.1.

Recusando os termos, a licitante nao participara do certame;

6.3.2. Aceitando os termos, a licitante declara automaticamente que cumpre todos os requisites exigidos neste
Edita I.
6.4. A solicitacao de credenciamento do responsavel para representar os interesses da licitante junto ao sistema
eletronico implica na responsabilidade legal pelos atos praticados e a presuncao de capacidade tecnica para realizacao
das transacoes inerentes ao Pregao Eletronico.
6.5. 0 login e a senha criados pela licitante poderao ser utilizados em qualquer Pregao Eletronico administrado por esta
Superintendencia de Aquisicoes Governamentais/SEGES.
6.6. E vedado a qualquer credenciado representar mais de uma empresa proponente, salvo, nos casos de
representacao para itens distintos.
6.7. A quebra de sigilo ou perda da senha podera ser regularizada atraves de acesso ao menu superior
"FORNECEDORES" => lnforrnacoes e Services aos Fornecedores => "Alterar Cadastro" ou "Esqueci minha Senha",
desde que o e-mail da licitante cadastrado esteja atualizado no Cadastro de Usuarios.
6.8. Ouvidas e inforrnacoes pertinentes ao cadastramento poderao ser esclarecidas no Manual "COMO LAN<;AR
PROPOSTA NO PREGAO ELETR6NICO", cujo download do arquivo encontra-se disponivel no menu superior
"FORNECEDORES", ou ainda pela equipe de suporte ao Sistema de Aquisicoes Governamentais - SIAG, atraves do
telefone (65) 3613-3606.
7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA ELETR0NICA DE PRE~OS
7 .1. Efetuado o Credenciamento, a licitante devera PREENCHER sua proposta de precos e incluir os demais
documentos solicitados na Sessao 8 deste Edital, ate a data e horario previstos no subitem 1.3, quando entao encerrarse-a automaticamente a fase de recebimento de propostas.
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO - Superintendencla de Aquisicoes Governamentais
Centro Politico Administrativo, R: C - Bloco Ill - CEP: 78049-005 - Cuiaba-M'I - Telefone: (65) 3613-3674
Portal de Aquisicoes: http://aquisicoes.qestao.mt.qov.br/ - email: preqao@gestao.mt.qov.br
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7.1.1. Ao apresentar sua proposta, a licitante aceita plenamente e concorda especificamente com as condicoes
estabelecidas neste Edital e seus anexos;
7 .1.2. A licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada, desde que durante o prazo
estipulado no subitem 1.3 deste Edital.
7.2. Para cadastrar a Proposta Eletronica de Precos, a licitante devera clicar na opcao "CRIAR PROPOSTA" e:
a) Selecionar o lote para o qual fara a proposta;
a1) A descricao do objeto sera automaticamente preenchida pelo Sistema conforme cadastrado na oportunidade
de abertura do processo licitat6rio.
b) Preencher o prazo da entrega do lote observando o previsto no Edital;
c) Preencher o prazo de validade da proposta, o qual nao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a
contar da data da sessao publica;
d) Preencher a MARCA/MODELO, quando nao for o fabricante do produto;
d1) A licitante que for o fabricante do produto ofertado, atendendo ao principio da impessoalidade, devera
preencher o cam po <MARCA/MODELO>, com a expressao "Marca Pr6pria", para nao ter o risco de ter sua
proposta desclassificada.
e) Como o objeto nao exige catalogo ou folders, a licitante deve desconsiderar o campo <FICHA/CATALOGO>,
nao clicando, nem anexando nada.
f) Preencher o preco ofertado, informando o VALOR UNITARIO DO ITEM.
g) Ap6s preencher todos os campos solicitados, clicar em SAL VAR.
7.3. 0 envio da proposta digital pressup6e o pleno conhecimento e atendimento as exiqencias de habilitacao previstas
no Edital e seus Anexos. 0 fornecedor sera responsavel por todas as transacoes que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrcnico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assirn como os lances inseridos durante a
sessao publica.
7.4. Ap6s a abertura da proposta, pelo(a) pregoeiro(a), nao cabera desistencia, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo(a) pregoeiro(a).

a

7.5. Qualquer elemento que possa identificar
prejuizo das sancees previstas neste Edita!.

licitante importa em DESCLASSIFICACAO DA PROPOSTA, sem

8.1. Salvada a Proposta Eletrcnica de Precos, a licitante devera clicar em "ANEXO DA PROPOST A" para fins de
anexar e enviar a PROPOSTA DE PRE<;O DE FORMA ESCRITA, obedecendo aos requisites constantes no subitem
8.2, conforme ilustracao abaixo (vide Manual "COMO LAN<;AR PROPOSTA NO PREGAO ELETRONICO"):
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8.1.1. A licitante devera anexar uma proposta, conforme modelo do ANEXO II, para cada lote que deseja
participar, com as informacoes apenas do lote pretendido.
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO - Superintendencia de Aqulslcoes Governamentais
Centro Politico Administrativo, R: C - Bloco Ill - CEP: 78049-005 - Cuiaba-MT - Telefone: (65) 3613-3674
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implicara na DESCLASSIFICACAO da

8.1.3. Nao sera necessario o envio dos documentos de habilitacao pelo Sistema, eis que estes serao
solicitados pelo(a) pregoeiro(a), ap6s a fase de lances e o envio se dara pore-mail, conforme disposto no item
12.1.
8.2. Para formular a Proposta de Pre90, a licitante devera observar com atencao o Termo de Referenda, que consta
no Anexo Ill, parte integrante do presente Edital, principalmente nos itens que venham a fazer parte da forrnacao do
pre 90.
8.3. A PROPOSTA DE PRECOS DE FORMA ESCRITA deve ser elaborada observando o Formulario Padrao de
Proposta - Anexo II e Especifica~o - Anexo I e center obrigatoriam
ente:
8.3.1.
Descricao do objeto conforme especificacao consignada no Anexo I e Termo de Referenda anexo deste
Edital;
8.3.2. Uma (mica Marca/Fabricante/Modelo;
8.3.3. VALOR UNITARIO e VALOR TOTAL DO LOTE;
8.3.4. 0 prazo de eficacia da proposta, que nao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da
data da sessao publica:
8.3.5. Declaracao expressa de que os precos cotados incluem todos os custos e despesas necessaries ao
cumprimento integral das obriqacoes decorrentes da licitacao:
8.3.6.
CNPJ/MF, endereco complete, telefone, fax para contato, inclusive endereco eletr6nico (e-mail), n° da
conta corrente, agenda e respective Banco, e ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA.
8.4. 0 sistema eletr6nico somente perrnltira a visuallzacao da Proposta de Precos de Forma Escrita ANEXADA (uma
proposta para cada lote que deseja participar), ap6s o terrnino da etapa de lances.
8.5. A empresa licitante devera entregar os produtos dentro das quantidades e das especificacoes constantes do Anexo
I do Edita!.
8.6. Serao desclassificadas as propostas que nao atenderem as especificacoes e exiqencias do presente Edital e de
seus Anexos e que apresentem ornissoes, irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
8.7. As propostas apresentadas pelas licitantes deverao incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e
indiretos, tributes inddentes, taxas, materiais, equipamentos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais,
fretes, seguros, treinamento, deslocamentos de pessoal, transporte, garantia, lucre e quaisquer outros que incidam ou
venham a incidir sobre o valor do objeto licitado, constante da proposta, conforme exiqencias editalidas e contratuais,
nao sendo admitido pleito posterior em decorrencias da exclusao de quaisquer despesas incorridas.
8.7.1. As empresas ap6s a apresentacao das propostas nae poderao alegar preco inexequivel ou cotacao
incorreta e deverao fornecer os produtos sem onus adidonais.
8.7.2. Nos casos em que as empresas se negarem a fornecer os produtos estarao sujeitas as sancoes
administrativas previstas neste edital.
8.8. A apresentacao das propostas implicara na plena aceitacao, por parte da licitante, das condicoes estabelecidas
neste Edital e seus Anexos.
8.9. Os precos propostos serao de exclusiva responsabilidade da licitante, nao lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteracao dos mesmos, sob aleqacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.
8.10. Todas as declaracoes exigidas na proposta de precos deverao estar devidamente assinadas pelo responsavet
legal da empresa, sob pena de desclassificacao do certame.
8.11. O(A) pregoeiro(a) considerara erros de somat6rios e outros aspectos que beneficiem a Adrninistracao Publica e
nao impliquem nulidade do procedimento, como sendo erros materiais ou formais e consequentemente classificara a
empresa.
8.12. O(A) pregoeiro(a) podera, no interesse da adrninistracao publica, relevar excesso de formalismo nas propostas
apresentadas pelas licitantes, desde que nao comprometam a lisura e o carater competitive da licitacao.
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO- Superintendencia de Aquisicoes Governamentais
Centro Politico Administrative, R: C - Bloco Ill - CEP: 78049-005 - Cuiaba-Mf - Telefone: (65) 3613-3674
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8.13. Para efeito de julgamento das propostas, nenhuma oferta de vantagem nao prevista neste Edital e seus Anexos,
sera considerada.
8.14. A sessao publica podera ser suspensa, por prazo a ser definido na pr6pria sessao, para a analise previa que se
fizer necessaria.
8.1· 5. Em nenhuma hip6tese o conteudo da proposta podera ser alterado, seja com relacao ao preco, pagamento, prazo
ou qualquer condicao que importe a rnodificacao dos seus termos originais, ressalvados os casos que se enquadrem no
previsto do item 8.11.
8.16. As licitantes, ap6s a etapa de lances e quando convocadas pelo(a) pregoeiro(a), deverao enviar a Proposta de
Precos Realinhada e os documentos de habilltacao. em original ou c6pia autenticada, ao endereco definido no item
15.1 deste edital.
9. DA ABERTURA DA SESSAO E DIVULGA<;AO DAS PROPOSTAS
9.1. A partir do horario previsto no prearnbulo deste edital, a sessao publica na internet sera aberta por comando do(a)
pregoeiro(a), com a divulgai;:ao das propostas eletr6nicas de precos recebidas, sem identiflcacao das licitantes por parte
do sistema eletr6nico.
9.2. As licitantes deverao utilizar sua chave de acesso e senha para participar da sessao publica na internet.
9.2.1. 0 uso da senha de acesso pela licitante e de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transacao
efetuada diretamente ou por seu representante, nao cabendo ao provedor do sistema ou ao 6rgao promotor da
licitacao responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
9.3. A comunlcacao entre o(a) pregoeiro(a) e as licitantes ocorrera exclusivamente
mensagens, em cam po pr6prio do sistema eletr6nico.

mediante troca de

10. DA ANALISE DAS PROPOSTAS E DA FORMULA<;AO DOS t:ANCES
10.1. Aberta a sessao, o(a) pregoeiro(a) passara
divulqacao:

a analise e acolhimento das propostas eletr6nicas e em seguida a sua

10.1.1. O(A) pregoeiro(a) ao abrir a sessao analisara as propostas eletr6nicas, verificando se atendem ao que
estabelece o art. 31, IV, do Decreto Estadual n" 7.217/2006, represtinado pelo Decreto Estadual n" 254/2015, em
consonancia com o art. 4°, VIII da Lei n" 10.520/2002, ou seja, a diferenca entre as propostas devem estar
dentro de um limite de 10% do menor preco apresentado.
10.1.1.1. Se nao forem verificadas, no minimo, tres propostas de precos nestas condicoes, o(a) pregoeiro(a)
acolhera as melhores propostas subsequentes a do menor preco, ate o rnaxirno de tres, para que seus
autores participem dos lances, quaisquer que sejam os precos oferecidos nas propostas.
10.2. O(a) pregoeiro(a) anatisara as propostas eletr6nicas de precos, desclassificando aquelas que nao estiverem em
consonancia com o estabelecido pelo instrumento convocat6rio.
10.2.1.
A desclassificacao de proposta sera sempre fundamentada e
acompanhamento em tempo real por todas as licitantes.

registrada

no sistema,

com

10.3. A decisao sobre classificacao de propostas sera disponibilizada no sistema eletr6nico para acompanhamento em
tempo real pelas licitantes.
10.4. Classificadas as propostas, iniciar-se-a a fase de lances, na qual os autores das propostas classificadas poderao
oferecer lances, obrigatoriamente por meio do sistema eletr6nico, sem restricoes de quantidade de lances ou de
qualquer ordem classificat6ria ou cronol6gica especifica, MAS SEMPRE INFERIOR A OFERTA INICIAL DA
LICIT ANTE.
10.5. Os lances deverao ser apresentados em valores sucessivos e decrescentes para o lote, considerando-se o
VALOR TOTAL UNITARIO DO LOTE, gerado pelo SIAG no memento do cadastramento da proposta inicial.
10.5.1. 0 valor total unitario do tote a que se refere o subitem acima e o somat6rio dos valores unitarios
dos itens, lancados no momento do preenchimento da proposta eletronica,
10.5.2. Nao serao aceitas cotacoes com valores unitarios com mais de duas casas decimais. Caso ocorra o valor
devera ser arredondado para menor.
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO - Superintendencla de Aqulsicoes Governamentais
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10.6. A cada lance ofertado, o participante conectado sera imediatamente informado de seu recebimento com seu
respective horario de registro e valor. 0 lance vencedor sera identificado pela cor verde.
10.7. Quando houver uma licitante ou uma (mica proposta valida, cabera aoia) pregoeiro(a) verificar a aceitabilidade do
valor ofertado.
10.8. Na hip6tese de haver propostas lancadas inicialmente com valores iguais, o sistema ordenara por ordem de
insercao, e o desempate sera efetivado atraves dos lances franqueados.
10.8.1. Caso, nao haja lances, sera aplicada a regra prevista no art. 45, § 2°, da Lei 8.666/1993.
10.9. As licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observado o horario fixado e as regras de aceitacao dos
mesmos.
10.10. Durante o transcurso da sessao de lances, os participantes serao informados em tempo real, do valor do menor
lance ofertado.
10.11. 0 sistema nao identificara os autores dos lances aota) pregoeiro(a) e demais participantes.
10.12. Por iniciativa do(a) pregoeiro(a), o sistema eletr6nico ernitira aviso de que tera inicio do tempo aleat6rio
(rand6mico) que ficara caracterizado no sistema pela palavra DOU-LHE 1, DOU-LHE 2, DOU-LHE 3 e logo em
seguida a mensagem "inicio do tempo randornico". Findado este tempo, estara automaticamente encerrada a
recepcao de lances. 0 tempo rand6mico vai de O (zero) ate 30 (trinta) minutes. Nesta fase o sistema podera encerrar a
disputa a qualquer memento desse intervalo, sem a possibilidade de intervencao do(a) pregoeiro(a) respeitando o limite
rnaxirno.

10.13. Encerrada a etapa de lances, o(a) pregoeiro(a) podera negociar com a licitante que tenha apresentado o lance de
menor valor, para que seja obtido preco melhor, bem assim decidir sobre sua aceitacao.
10.14. Em face da impossibilidade de determinacao da flnalizacao do tempo aleat6rio/rand6mico recomendam-se as
licitantes estabelecer o valor minimo de lance antes de seu acionamento, evitando assim frustracao por falta de tempo
habil para calcuta-Io e apresenta-lo durante o tempo aleat6rio.
10.15. 0 sistema inforrnara a proposta de menor valor imediatamente ap6s o encerramento da etapa de lances,
devendo as licitantes consultarem regularmente o sistema eletr6nico para verificar o resultado da licitacao.
10.16. No caso de desconexao do(a) pregoeiro(a) no decorrer da eta pa de lances, se o sistema eletr6nico permanecer
acessivel as licitantes, os lances continuarao sendo recebidos sem prejuizo dos atos realizados.
10.17. Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutes, o preqao sera suspense e tera reinicio
somente ap6s COMUNICADO expresso aos participantes por meio do Sistema de Aquisicoes Governamentais no
mesmo local de disponibilizacao do Edita!. Ficando a licitante responsavel pelo acompanhamento.
10.17 .1. Ocorrendo a situacao a que se refere o item anterior, o(a) pregoeiro(a) cornunicara por meio de Aviso no
Dlario Oficial do Estado - DOE/MT.
10.18. Ap6s o encerramento da etapa de lances da sessao publica, o sistema verificara e classificara a licitante que se
enquadrar como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3° da Lei Complementar n° 123, de
14 de dezembro de 2006 e suas alteracoes.
10.19. Erros relatives a operacoes rnatematicas poderao ser corrigidos na eta pa de neqociacao no caso de valores
inferiores ao ja ofertado.
10.20. Caso nao se realizem lances serao verificados a conformidade entre a proposta de menor valor e o valor
estimado da licitacao.
10.21. Todos os avisos de suspensao em decorrencia de horario de expediente ou fates supervenientes serao
disponibilizados no sistema utilizado, sendo de inteira responsabilidade o acompanhamento por parte da licitante.
10.22. Todos e quaisquer avisos pertinentes ao certame serao postados no chat e/ou anexados no campo
"DOCUMENTOS" no sistema. Nao podendo a licitante alegar desconhecimento da lnforrnacao, sob pena de preclusao.

11. DO JOLGAMENTO DAS PROPOSTAS
11.1. No julgamento e classificacao das propostas, sera adotado o CRITERIO DE MENOR PRE90 UNITARIO POR
LOTE, observando os demais requisites estabelecidos neste Edita!.
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11.2. Serao desclassificadas as propostas de precos que nao atenderem as especificacoes e exiqencias do presente
Edital e de seus Anexos e que apresentem ornissoes, irregularidades ou defeitos insanaveis capazes de dificultar o
julgamento.
11.3. Devera ser apresentada proposta que atenda todas as especificacoes solicitadas nao podendo ser alteradas, sob
pena de desclassificacao;
11.4. Erros meramente formais poderao, ap6s analise, serem sanadas pelo(a) pregoeiro(a),
caracterizem tratamento diferenciado em relacao as demais licitantes.

desde que nao

11.5. Se a proposta ou lance de menor valor, nao for aceltavel, ou se a licitante desatender as exiqencias habilitat6rias,
o(a) pregoeiro(a) exarninara a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua
habilitacao, na ordem de classificacao, e assim sucessivamente, ate a apuracao de uma proposta ou lance que atenda
ao Edital.
11.5.1. Ocorrendo a situacao a que se refere o subitem anterior, o(a) pregoeiro(a) podera por meio do sistema
eletr6nico, negociar com a licitante para que seja obtido o valor desejado.
11.6. Finalizada a sessao publlca nao podera haver desistencia da proposta ou dos lances ofertados,
sujeitando-se a proponente desistente as penalidades constantes na legisla~ao vigente.

12.1. Encerrada a etapa de lances e concluida a neqociacao no sistema, quando houver, a licitante classificada em
primeiro lugar devera encaminhar, para os lotes que sagrar-se vencedora, PROPOSTA DE PRECO REALINHADA ao
menor lance, elaborada de acordo com as especificacoes do Anexo I, bem como os DOCUMENTOS DE
HABILITACAO constantes na secao 13 deste Edital.
12.1.1. Os documentos de habilitacao serao encaminhados somente uma vez, se a licitante veneer mais de um
lote, no prazo rnaxirno de 03 (tres) horas, contado da sotrcitacao do(a) pregoeiro(a) atraves do sistema
eletr6nico, para o e-mail: pregao@gestao.mt.gov
.br, cabendo-lhe a inabilita~ao pelo nao atendimento,
sujeito as penalidades previstas no item 21.3. deste edital, garantido o direito de defesa.
12.1.2. O(A) pregoeiro(a) disponibilizara os documentos de habilitacao da licitante classificada em primeiro lugar,
que forem enviados atraves do email: pregao@gestao.mt.gov.br, no Sistema de lnformacoes para Aquisicoes SIAG, na area publica, junto ao Edital, para analise e apreciacao das demais licitantes, ap6s o prazo estipulado
no subitem 12.1.1.
12.1.3. Serao solicitados os documentos da licitante vencedora, bem como o(a) pregoeiro(a) podera solicitar os
documentos das demais licitantes desde que devidamente classificada na etapa de lances, mantendo a ordem
classificat6ria do menor lance vencedor em diante, na forma do artigo 36, paraqrafo 4° do Decreto Estadual n°
7.217de 14 de rnarco de 2006.
12.2. O(a) pregoeiro(a) examinara a proposta ajustada ao menor lance, quanto a compatibilidade do preco em relacao
ao valor estimado para licitacao.
12.3. Se a proposta realinhada nao for enviada, nae for aceitavel, ou ainda, os documentos nao atenderem as
exiqencias habilitat6rias, o(a) pregoeiro(a) exarninara a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de
classificacao, ate a apuracao de uma proposta que atenda as exiqencias deste Edital.
12.4. Ap6s a neqociacao, havendo aceitacao da proposta classificada em primeiro lugar quanto a compatibilidade de
preco, o(a) pregoeiro(a) ira avaliar as condicoes de habllitacao da licitante, de acordo com os documentos enviados por
email, ficando condicionada a habilitacao definitiva da licitante a apresentacao dos documentos originais que deverao
ser enviados/postados via correios ou entregues pessoalmente na Superintendencia de Aquisicoes
Governamentais/SEGES.
12.5. Todas as declaracoes exigidas na proposta de precos deverao estar devidamente assinadas pelo responsavel
legal da empresa, ou por seu representante legal, desde que detenha tais poderes expressos em instrumento de
mandato, sob pena de desclassiflcacao do certame.

13.1. Encerrada a etapa de lance, o(a) pregoeiro(a) avaliara a necessidade de suspender a sessao para analise da
docurnentacao de habilitacao. Havendo necessidade, sera publicada em Diario Oficial do Estado e no Sistema de
lnforrnacao para Aquisicoes Governamentais - SIAG, a futura data de reabertura da sessao para divulqacao do
resultado da fase de habilitacao e prosseguimento do processo licitat6rio.
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO - Supermtendencia de Aqulsicoes Governamentais
Centro Politico Administrative, R: C - Bloco Ill - CEP: 78049-005- Cuiaba-Mf - Telefone: (65) 3613-3674
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13.2. Os documentos de habilitacao que deverao ser apresentados, de forma numerada, sequencial, sac as seguintes:
13.2.1. Relativos

a Habllltacao

Jurfdica:

a) Cedula de ldentidade ou documento equivalente (com foto), do representante legal;
b) Requerimento de ernpresario, no caso de empresa individual;
c) Ato constitutivo (estatuto ou contrato social) em vigor devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades par acoes, acompanhado de documentos de eleicao de
seus administradores;
c1) Os documentos em apreco deverao estar acompanhados da ultirna alteracao au da consotidacao
respectiva.
d) lnscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio;
e) Decreto de autorizacao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizacao para funcionamento expedido pelo 6rgao competente, quando a
atividade assim o exigir.
13.2.2. Relativos

a

Regularidade Fiscal e Trabalhista

a) Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);
b) Certidao Conjunta de Tributos Federais, Divida Ativa da Uniao e Previdenciaria, a mesma podera ser
retirada no site: www.receita.fazenda.gov.br/Grupo2/Certidoes.htm;
c) Certidao Negativa de Debito Fiscal Estadual (CND) especifica para participar de licitacoes. onde a
mesma podera ser retirada no site: www.sefaz.mt.gov.br, para empresas sediadas no Estado de Mato
Grosso, e para as empresas sediadas em outras Unidades da Federacao trazer a certidao do respectivo
6rgao expedidor;
d) Certidao Negativa de Debitos da Divida Ativa. de competencia da Procuradoria Geral do Estado do
respectivo domicilio tributario ou sede;
d1) Poderao ser apresentadas as respectivas Certid6es descritas nas alineas 'c" e "d", de forma
consolidada, de acordo com a leqistacao do domicilio tributario da licitante, caso no qual sera
necessaria a cornprovacao da possibilidade legal de ernlssao conjunta, podendo ser, caso necessario
diligenciado pelo(a) pregoeiro(a) a confirrnacao da existencia da leqislacao.
e) Certidao Negativa de Debitos Fiscais Municipal, expedida pela Prefeitura do respectivo domicilio
tributario ou sede;
f) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia par Tempo de Servico (FGTS), a mesma pode ser
retirada no site: www.caixa.gov.br;
g) Certldao negativa de debltos trabalhistas (CNDT) emitida pela Justlca do Trabalho no site do
Superior Tribunal do Trabalho - www.tst.jus.br, que comprove a lnexistencia de debltos
inadimplidos, conforme disposto no art. 29, V da lei n° 8.666/1993.
13.2.2.1. Serao aceitas certidoes positivas com efeito de negativas,
regencia, para fins de comprovacoes fiscais e trabalhistas.
13.2.3. Relativos

a Qualificac;ao

nos termos da lei de

Economico-Financeira:

a) Balance patrimonial e dernonstracoes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados
na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua substituicao par
balancetes ou balances provis6rios, conforme segue:
a1) Empresas regidas pela Lein° 6.404/76 (sociedade ancnima):
-publicados em Diario Oficial; ou
-publicados em jornal de grande circulacao: ou
-por fotoc6pia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO - Superintendencia de Aqulslcoes Governamentais
Centro Politico Administrativo, R: C - Bloco Ill - CEP: 78049-005 - Cuiaba-Mf - Telefone: (65) 3613-3674
Portal de Aquisicoes: http://aquisicoes.qestao.mt.qov.br/ - email: pregao@gestao.mt.qov.br
LBS

Erlit:al 0?'-/?01 i:;1c:c:r-c:c

o------ -· ~-~ --- ·-- • -

- ·

~I

SEGES
SECRETARIADE
ESTADODE
GEST/IQ

•

:;c....._ ?NC: Of.

MATO GROSSO
~·;.;;,,.,()I ,.....,

:A'-N:,)/)

SUPERINTENDENCIADE AQUISl(:OES
GOVERNAMENTAIS

Fis.:

COORDENADORIA DE UCITA~OES GOVERNAMENTAIS

Ass.:

SEGES/SAG/CLG

a2) Empresas por cota de responsabilidade limitada (LTOA), Empresa Individual, Eireli, Sociedades

Simples:
- C6pia do Balance Patrimonial e Dernonstracao do Resultado do Exercicio, extraido do Livro Diario
com o Termo de abertura e encerramento com o "Termo de Autenticacao" da Junta Comercial, ou do
Cart6rio, quando for o caso, da sede ou domicilio da licitante; ou
- C6pia do Balance Patrimonial, Oemonstracao de Resultado do Exercicio - DRE registrado na Junta
Comercial, ou do Cart6rio, quando for o caso, da sede ou domicilio da licitante.
a3) Empresas sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar 123/2006 - Estatuto da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte:
-apresentar o Balance Patrimonial conforme item a2.
a4) Empresas criadas no exercicio em curso ou com menos de um ano de abertura:
-fotoc6pia do Balance de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da
sede ou domicilio das licitantes.
aS) 0 balance patrimonial, as dernonstracoes e o balance de abertura deverao estar assinados por

administrador da empresa e por Contador legalmente habilitado.
a6) Os tipos soctetarios obrigados e/ou optantes pela Escrituracao Contabil Digital - ECO, consoante
disposicoes contidas no Decreto n° 6.022/2007, regulamentado atraves da IN n° 1420/2013 da RFB e
alteracoes, apresentarao documentos extraidos do Sistema Publico de Escrituracao Digital - Sped, na
seguinte forma:

I. Recibo de Entrega de Livro Digital transmitido atraves do Sistema Publico de Escrituracao
Digital - Sped, nos termos do decreto 8.683/2016, desde que nao haja indeferimento ou
solicitacao de providencias:
II. Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diario Digital extraidos do Sistema Publico de
Escrituracao Digital - Sped;
Ill. Balance e Dernonstracao do Resultado do Exercicio extraidos do Sistema Publico de
Escrituracao Digital - Sped.
b) A cornprovacao da boa situacao financeira da empresa sera baseada na obtencao de indices de
Liquidez Geral (LG), Solvencia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), obtidos a partir dos dados resultantes
da aplicacao das formulas abaixo, cujos dados serao extraidos das inforrnacoes do balance da empresa,
relative ao ultimo exercicio, ja exigiveis na forma da lei, sendo admitido para qualificacao apenas
resultado igual ou maior que 1,0(um):
Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG - ------------------·-----------------------------------------------Passive Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total
SG - -----------------------------------------------------------------Passive Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Circulante
LC - ------------------------------------------------------------------Passive Circulante
b1) Junto com o balance patrimonial podera ser apresentado o demonstrative de calculo dos indices
acima, assinados pelo profissional contabil responsavel pela empresa.
b2) No caso de empresas cadastradas no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Mato
Grosso, a licitante podera anexar a Certidao de indices, atualizada, emitida pelo site do portal de
aquisicoes da SEGES por meio da pagina eletronica: aguisicoes.gestao.mt.gov.br.

c) Considerando que a presente ucttacao objetiva o registro e preco, sem obrigatoriedade de contratacao,
e os riscos para adrninistracao, as empresas licitantes que apresentarem resultado menor que 1 (um) em
qualquer dos indices referidos no item anterior, deverao comprovar patrim6nio liquido de no minima
10% do valor total de sua proposta de preco (ap6s a fase de lance), o que for menor, e com relacao
a cada lote em que for classificada em primeiro ou segundo lugar, conforme o artigo 31, §§ 2° e 3°, da Lei
n° 8.666/93, sob pena de inabilltacao:
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da sede da mesma.

Docurnentacao Complementar
a) Declaracao de inexistencia de fato superveniente impeditivo de babilitacao, na forma do Art. 32, § 2°,
da Lei 8.666/1993 (conforme modelo anexo IV).
b) Oeclaracao que nao possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 anos, em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condicao
de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituicao Federal, inciso
V, artigo 27 da Lei 8666/1993 (conforme modelo anexo IV).
c) Declaracao da pr6pria Empresa de que nao possui em seu quadro de pessoal, servidor publico do
Poder Executivo Estadual, exercendo funcoes tecnicas, comerciais, de qerencia, adrninistracao ou
tomada de decisao (inciso Ill, do art 9 da Lei 8666/1993 e inciso X, art. 144 da Lei Complementar
Estadual n° 04/1990 (conforme modelo anexo IV).
13.2.4.1. Docurnentacao Complementar, exigivel nos termos da LC 123/2006:
a) Oeclaracao de que nae se encontra em nenhuma das situacoes do § 4°, art. 3°, da Lei
Complementar Federal 123/2006. (conforme modelo anexo V);
b) Certidao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte emitida pela Junta Comercial;
c) Quando optante pelo SIMPLES NACIONAL a licitante devera apresentar Comprovante de opcao
pelo SIMPLES obtido no sitio da Secretaria da Receita Federal;
d) Quando nao optante pelo SIMPLES NACIONAL a licitante devera apresentar Declaracao de
imposto de renda ou balance patrimonial e demonstracao do resultado do exercicio - DRE,
comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do art. 3°
da LC 123/2006.

13.2.5. Relativos

a Qualificac;ao

Tecnica:

a) A licitante devera apresentar atestado(s) de capacidade tecnica, emitido por pessoa juridica de direito
Publico ou Privado em nome da empresa Licitante, que comprove(m) que a mesma tenha fornecido
produto(s) pertinente(s) e compatfvel(is) com o objeto da Licitacao.
a1) Caso o atestado for emitido por pessoa juridica de direito privado obrigatoriamente
reconhecimento de Firma em Cart6rio de Notas;

devera

ter

a2) O(s) atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico deveratao) trazer devidamente
identificado o seu subscritor (nome, cargo, CPF ou matricula);
a3) Nao sera conhecido e nem considerado valido o atestado de capacidade tecnica emitida por
empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial da licitante, sendo considerado como empresa
pertencente ao mesmo grupo da controlada pela licitante, a empresa controladora ou que tenha uma
pessoa fisica ou juridica que seja s6cia da empresa emitente e/ou da licitante.
a4) Alvara de funcionamento ou outro documento, expedido pela Prefeitura Municipal, referente ao
ano de exercicio vigente, que comprove a regularidade de funcionamento da empresa Licitante;
a5) Certificado de Posto Revendedor expedido pela Agencia Nacional de Petr61eo, Gas Natural e
Bicombustivel - (ANP), conforme estabelece a PORTARIA ANP N° 297, DE 18.11.2003
- DOU
20.11.2003, para os Licitantes que concorrerao aos Lotes 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 13.
13.3. As licitantes inscritas no Cadastro Geral de Fomecedores do Estado de Mato Grosso poderao apresentar o
respectivo Certificado de mscricao e a Certidao de indices de qualificacao econ6mico-financeira, em plena validade e
devidamente atualizados, em substituicao aos documentos relativos a habilitac;ao juridica (item 13.2.1), regularidade
fiscal e trabalhista (item 13.2.2) e qualificac;ao economico-financeira (item 13.2.3).
13.4. Os documentos exigidos neste certame que nao foram apresentados no Cadastro Geral de Fornecedores do
Estado de Mato Grosso, inclusive balaco patrimonial no caso de microempresas ou empresas de pequeno porte, bem
como aqueles que foram apresentados, mas estao com a validade expirada, deverao ser encaminhados a
Superintendencia de Aquisic;:6es, nos mesmos pararnetros estabelecidos nos subitens 12.1 e 15.1, respectivamente,
com a validade renovada.
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a habilita!,io

poderao ser apresentados

Ass.:

em original, em c6pia autenticada pol'.

cartorio competente, ou em pubtlcacao da imprensa oficial ou em c6pias simples, desde que acompanhadas
dos originais para conferencla peloja) pregoeiro(a).
13.5.1. Os documentos apresentados pelas licitantes nas propostas de precos e nos documentos de habilitacao,
quando redigidos em lingua estrangeira, so terao validade quando acompanhados
da respectiva traducao
realizada por tradutor juramentado ou consularizado.
13.6. Sob pena de inabilitacao, todos os documentos apresentados para habilitacao deverao estar em nome da licitante
e, em sendo possivel, constar o numero de inscricao no CNPJ e endereco respective, salientando que:
a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos

deverao estar em nome da matriz; ou;

b) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela pr6pria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;
c) Os atestados de capacidade tecnica/responsabilidade
CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante.

tecnica

poderao

ser apresentados

em nome e com

13.7. Os documentos de HABILITACAO
apresentados sem disposicao expressa do 6rgao expedidor
validade, terao o prazo de vencimento de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de sua ernissao.
13. 7 .1. Excetuam-se do prazo acima mencionado, os documentos
dos atestados de capacidade ou responsabilidade tecnica.
13.8. Nao serao aceitos documentos
13.9. O(a) pregoeiro(a)
julgar necessario,

e indeterminada,

cuja validade

quanto a sua

como

e o caso

cujas datas estejam rasuradas.

reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento,

13.10. Nao serao aceitos protocolos de entrega
requeridos no presente Edital e seus Anexos.

ou solicitacoes

de documento

sempre que tiver duvida e

em substituicao

aos documentos

13.11. Se a documentacao de habilitagao nae estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo
deste Edita! e seus Anexos e, observado ainda o disposto no item 22.6, devera o(a) pregoeiro(a) considerar a
proponente inabilitada, salvo as sltuacoes que ensejarem a aplicacao do artigo 4i § 1 ° da Lei Complementar 123/2006.
13.12. Podera o(a) pregoeiro(a) declarar erro formal, desde que nao implique desobediencia a leqisfacao e for evidente
a vantagem para a Adrninistracao, devendo tarnbern, se necessario, promover diligencia para dirimir a duvida.
13.13. Constatando
atraves da diligencia o nao atendimento
proponente inabilitado e prossequira a sessao.

ao estabelecido,

o(a)

pregoeiro(a)

considerara

o

13.14. Somente serao solicitados os documentos de habilitacao da licitante vencedora, no entanto, o(a) pregoeiro(a)
podera solicitar os documentos de habilitacao das demais licitantes quando estes se manifestarem sobre a intencao de
interpor recurses administrativos ou desde que estes estejam implicados na questao,
13.15. Constatado o atendimento das exiqencias de habilitacao fixadas neste edital, a licitante classificada
lugar, sera declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

em primeiro

13.16. Se a licitante detentora da melhor proposta desatender as exiqencias editalicias, o(a) pregoeiro(a) exarninara a
proposta subsequente, na ordem de classificacao, verificando a sua aceitabilidade e, ap6s neqociacao, os documentos
de habilitacao.

a

13.16.1. A regra deste item podera ser aplicada
empresa licitante que nao teve a proposta acolhida nos termos
do subitem 10.1.1., caso todas as demais licitantes que participaram da fase de lances sejam desclassificadas ou
inabilitadas.
13.17. O(A) pregoeiro(a) podera habilitar mais de 01 (uma) licitante por lote, desde que devidamente classificado na
etapa de lances, mantendo a ordem classificat6ria do menor lance vencedor em diante, na forma do artigo 36, paraqrafo
4° do Decreto Estadual n° 7.217de 14 de rnarco de 2006, observado o subitem 12.1.3.

14.1. Para o(s) lote(s) exclusivos,

cota principal

ou cota reservada, a microempresa

e empresa de pequeno porte
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que quiser usufruir dos beneficios concedidos pela LC 123/2006 devera optar, no sistema, ser: <microempresa ou
empresas de pequeno porte>, antes do envio da proposta; e no memento da Habilitacao devera comprovar tal situacao
apresentando todos os documentos solicitados na secao 13 deste edital, bem como aqueles previstos na leqislacao
vigente.
14.1.1. A falta de identificacao no sistema, antes de envio da proposta, conforme estabelecido no item 14.1.,
acarretara em preclusao dos beneficios da Lei Complementar 123/2006.
14.1.1.1. Para participacao do lote de cota reservada e obrigat6rio a idenfificacao no sistema da condicao de
microempresa ou empresa de pequeno porte.
14.1.2. Sera inabilitada a microempresa ou empresa de pequeno porte que se identificar como tal e nao
apresentar os documentos mencionados conforme item 14.1.
14.2. Nos termos do artigo 43 da LC 123/2006, as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverao apresentar
toda a docurnentacao exigida para efeito de cornprovacao de regularidade fiscal, conforme subitem 13.2.2. deste Edital,
mesmo que esta apresente alguma restricao.
14.2.1. Havendo alguma restricao na comprovacao de regularidade fiscal:
14.2.1.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte devera assinalar no respective campo do SIAG, no
memento do credenciamento, conforme item 6.2, alinea "c2" deste Edita!.
14.2.1.2.
Sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momenta em
que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorroqaveis por igual periodo, a criterio da
Adrninistracao Publica, para a reqularizacao da docurnentacao, pagamento ou parcelamento do debito, e
ernlssao de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa. Eventual interposicao
de recurse contra a decisao que declara o vencedor do certame nae suspenders o prazo supracitado.
14.3. A nao reqularizacao da docurnentacao no prazo previsto no subitem 14.2.1.2, irnplicara na preclusao do direito a
contratacao, sem prejuizo das sancoes previstas no art. 81 e 87 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo
facultado a Adrninistracao convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificacao.
14.4. Sera assegurada, como criterio de desempate, preferencia de contratacao para as microempresas e empresas
de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situacoes em que as propostas apresentadas pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou ate 5% (cinco por cento) superiores a proposta melhor
classificada e desde que a melhor oferta inicial nae seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte.
14.5.

Ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:
14.5.1.
A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada sera convocada para apresentar
novo lance no prazo maxima de 05 (cinco) minutes ap6s o encerramento dos lances, sob pena de preclusao;
14.5.1.1.
A microempresa ou empresa de pequeno porte que ofertar nova proposta de preco inferior aquela
considerada vencedora do certame tera adjudicado em seu favor o objeto licitado.
14.5.2. Na hip6tese de nao contratacao nos termos previstos no item 14.4, o procedimento licitat6rio prossegue
com as demais licitantes;

14.6. DA COTA RESERVADA PARA MEE EPP
14.6.1. Nao havendo vencedor para a cota reservada, o objeto podera ser adjudicado ao vencedor da cota
principal, ou diante de sua recusa, a licitante remanescente, de forma sucessiva, desde que pratique o preco
do primeiro colocado.
14.6.2. Se a mesma empresa veneer a Cota Reservada e a Cota Principal, a contratacao devera ocorrer pelo
menor preco ofertado pela empresa
14.6.3. Nao se aplica o disposto nos itens 14.4. e 14.5. aos participantes dos lotes exclusivos e de cota
reservada as microempresas e as empresas de pequeno porte.
15. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA DE P
15.1. A PROPOSTA DE PRECO REALINHADA e os DOCUMENTOS DE HABILITACAO, ja enviadas pore-mail nos
termos da secao 12 deste edital, tarnbern deverao ser encaminhadas pela licitante vencedora, em prazo nae superior a
02 (dois) dias uteis, contado a partir da finalizacao da sessao do preqao ou da convocacao do(a) pregoeiro(a),
conforme a exiqencia contida no Art. 44 do Decreto Estadual n° 7.217/2006, para o seguinte endereco,
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO - Superintendt!!ncia de Aqulsicoes Governamentais
Centro Politico Administrativo, R: C - Bloco Ill - CEP: 78049-005 - Cuiaba-Mf - Telefone: (65) 3613-3674
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Superintendencia de Aguisicoes Governamentais/SEGES, sito a Rua C, Bloco Ill, Centro Politico Admm1strativo1
CEP. 78.049-005, Cuiaba/MT, aos cuidados do(a) pregoeiro(a), em envelopes separados, identificados conforme
abaixo:
a) _O envelope da Proposta de Precos devera ter expresso, em seu exterior, as seguintes inforrnacoes:
ENVELOPE 1 • PROPOSTA DE PRECOS
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO
SUPERINTENDENCIA DE AQUISICOES GOVERNAMENTAIS
PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO N2 025/2016/SEGES
RAZAO SOCIAL E N2 DO C.N.P.J. DA LICITANTE
b) 0 envelope dos Documentos de Habilitacao devera ter expresso, em seu exterior as seguintes inforrnacoes:
ENVELOPE 1 • PROPOSTA DE PRECOS
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO
SUPERINTENDENCIA DE AQUISICOES GOVERNAMENTAIS
PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO N2 025/2016/SEGES
RAZAO SOCIAL E N2 DO C.N.P.J. DA LICITANTE
15.2. Se a licitante nao apresentar proposta atualizada e documentos de habilitacao em prazo nao superior a 02 (dois)
dias uteis, podera o(a) pregoeiro(a) inabilita-Ia e examinar as ofertas subsequentes, bem como a quaiificacao das
licitantes, na ordem de classificacao, e assim sucessivarnente, ate a apuracao de uma que atenda ao edital, sendo a
respectiva licitante declarada vencedora.

a

15.2.1. Nas hip6teses acima, garantida a previa defesa, a Adrninistracao podera aplicar licitante advertencia,
multas, suspensao ou declara-la inid6nea, sendo informado a Secretaria de Estado de Gestao, para providencia
quanta ao registro no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado
15.3. A Adrninistracao nao se responsabilizara por envelopes/pacotes postados pelos correios,
entregues a Equipe de Preqao definida neste Edital;

que nao sejam

15.3.1. Os envelopes poderao ser acondicionados em um unico pacote.
15.3.2. Ap6s postagem pelos correios enviar via email o comprovante de postagem para comprovacao de
cumprimento do prazo estabelecido em Edital.
15.4. Sera declarada vencedora a licitante que apresentar o menor preco, atender aos requisitos das propostas e
cumprir todos os requisitos de habilitacao.

16.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante podera manifestar imediata e motivadamente a intencao de recorrer,
expondo os motivos em campo pr6prio do Sistema Eletr6nico, no prazo de 30 (trinta) minutos, contados da
declaracao de vencedor. Ap6s a manifestacao no sistema, sera concedido o prazo de 03 (tres) dias utels para
apresentacao das raz6es do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar as
contrarraz6es em igual numero de dias, que cornecarao a correr do terrnino do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista dos autos.
16.1.1. As petlcoes de recurso (razoes e contrarrazoes) deverao ser enviadas, devidamente instruidas
(assinatura, enderec;o, razao social, n° do processo, n° do preqao e telefone para contato), para o
enderec;o eletronico
pregao@qestao.mt.gov.br e encaminhados
os documentos
originais
a
Superlntendencia
de Aqulslcoes Governamentais/SEGES, sito Rua C, Bloco Ill, Centro Politico
Administrativo, CEP. 78.049-005 - Cuiaba/MT.
16.1.1.1. Ap6s postagem pelos correios enviar via email o comprovante
comprovacao de cumprimento do prazo estabelecido em Edital.

de postagem

para

16.2. A falta de manifestacao imediata e motivada da licitante irnportara a decadencia do direito de recurso e a
adjudicacao do objeto da licitacao pelo(a) pregoeiro(a) ao vencedor.
16.3 0 provimento de recurso irnportara a invalidacao apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.
16.4. Cabera aota) pregoeiro(a) proceder ao juizo de admissibilidade das intencoes de recurso manifestadas pelas
licitantes na sessao publica, buscando verificar tao somente a presence dos pressupostos recursais, ou seja,
sucumbencia, tempestividade, legitimidade, interesse e motivacao, abstendo-se de analisar, de anternao, o merito do
recurso, nos termos do art. 4°, inciso XVIII, da Lei n° 10.520/2002, c/c art. 11, inciso XVII e do art. 26, caput, do Decreto
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO - Superintendencia de Aquisicoes Governamentais
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n° 5.450/2005 (preqao eletronico).
16.5. Decididos os recurses e constatada a regularidade dos atos procedimentais,
hornoloqara o certame.

a autoridade competente adiudicara e

16.6. Durante os prazos de recurses os autos do processo perrnanecerao com vista franqueada aos interessados
sede da Superintendencia de Aquisicoes Governamentais da Secretaria de Estado de Gestao.
16.7. As Razoes, Contrarrazoes e Decisoes serao disponibilizadas
Governamentais - SIAG, na area publica, junto ao Edital.

no Sistema

de lnforrnacoes

na

para Aquisicoes

16.8. Na ocorrencia de rnanifestacao ou tnterposicao de recurse de carater meramente protelat6rio,
ensejando assim o
retardamento da execucao do certame, a autoridade competente podera, assegurado o contradit6rio ea ampla defesa,
aplicar a pena estabelecida no artigo 7° da Lei n° 10.520/02 e legislac;:ao vigente.

17. DAADJUDICA

AO E HOMOLOGAC.i.O

17.1. Constatado o atendimento das exigencias fixadas no Edital,
sendo-lhe adjudicado o objeto pelo(a) pregoeiro(a), exceto se:

a licitante sera declarada

vencedora

do certame,

I - houver recurse;
II - houver apenas uma proposta valida por lote.
Ill - o valor final ofertado ficar acima do valor estimado pela Adrninistracao.
17.2 Em havendo recurse, e mantida a decisao do(a) pregoeiro(a), a autoridade competente da Secretaria de Estado de
Gestao - SEGES/MT, ap6s deliberar sobre o mesmo e constatada a regularidade dos atos procedimentais, podera
adjudicar o objeto
licitante vencedora, homologando o processo licitat6rio.

a

17.3. Nas hip6teses dos incises II e Ill do item 17.1, o(a) pregoeiro(a) encaminhara os autos do processo para a
autoridade competente, para possivel adiudtcacao
licitante vencedora e hornoloqacao do procedimento licitat6rio.

a

17.4. Nao havendo interposicao de recurse, o(a) pregoeiro(a) encarninhara
competente, para possivel hornoloqacao do procedimento licitat6rio.
__

os autos do processo

para a autoridade

1...,.8. DAATA DE REGISTRO DE PRE~OS

18.1. A empresa licitante vencedora, assim declarada no ato de adjudicac;:ao e homoloqacao
devera comparecer,
quando convocada, no prazo maxima de 02 (dois) dias utels, contados do recebimento da convocacao formal, para
assinatura da Ata de Registro de Precos, cujas clausulas constam na Minuta da Ata de Registro de Precos, parte
integrante deste Edital.
18.1.1 A Ata de Registro de Precos devera ser assinada pelo representante legal da aojudicataria, mediante
apresentacao do contrato social, documento que comprove os poderes expresses para assinatura da Ata de
Registro Prec;:os, e cedula de identidade do representante, caso esses documentos nao constem dos autos do
processo licitat6rio;
18.1.2. A criteria da adrninistracao, o prazo para assinatura da Ata de Registro de Prec;:os podera ser prorrogado,
desde que ocorra motivo justificado, mediante solicitacao formal da adjudicataria e aceito pela SECRETARIA DE
ESTADO DE GESTAO.
18.2. No caso da licitante vencedora se recusar, injustificadamente, a assinar a Ata de Registro de Prec;:os, ou nao
apresentar situacao regular no momento da assinatura da ata, a Secretaria de Estado de Gestao-SEGES, reserva-se no
direito de convocar a licitante subsequente e assim sucessivamente, observada a ordem de classlflcacao.
18.2.1. A licitante convocada, nas condicoes do subitem 18.2, devidamente habilitada, assinara a Ata de Registro
de Precos e sera a nova detentora desta, sem prejuizo da aplicacao das sancoes cabiveis na Lei 8.666/1993,
10.520/2002 e demais disposicoes vigentes a licitante desistente.
18.3.

0

prazo

de validade

da Ata de Registro

de Precos

sera de 12 (doze)

meses,

contados

a partir da sua

Publicacao.
18.4. A Ata de Registro de Prec;:os, a ser assinada pela licitante vencedora, estara disponivel
http://aguisicao.gestao.mt.gov.br.

no site da SEGES,

18.5. A Ata de Registro de Precos podera ser alterada nas hip6teses do art. 92 do Decreto Estadual n. 7.217/2006
art. 65 da Lein. 8.666/1993.
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Durante a vigencia da Ata de Registro de Precos, a empresa reqistrada podera solicitar a revisao ou
repactuacao dos precos para manter o equilibrio econornico-financeiro obtido na licitacao, mediante a
cornprovacao dos fates previstos no art. 65, incise II, alinea 'd', da Lei n. 8.666/1993, inclusive com
dernonstracao em planilhas de custos.
18.5.1.

18.5.2. Os pedidos de reequilibrio economico-financeiro dos precos registrados de que trata o subitem 18.5.1
passarao por analise contabil (se for o caso) e juridica da Superintendencia de Aquisicoes Governamentais,
cabendo ao secretario de Estado de Gestao a decisao sobre o pedido.
18.5.3.
Deferido o pedido pelo secretano de Estado de Gestao, o reequilibrio economico-flnancelro sera
registrado por aditamento a Ata de Registro de Precos.
18.6. Os precos registrados que sofrerem revisao nao poderao ultrapassar os precos praticados no mercado,
mantendo-se a diterenca percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no
mercado a epoca do registro.
18.7. Caso o preco registrado seja superior a media dos precos de mercado, a SEGES solicitara ao fornecedor
siqnatario, mediante correspondencia, reducao do preco registrado, de forma a adequa-lo ao praticado no mercado.
18.8. Fracassada a neqociacao com o fornecedor siqnatario, a SEGES podera convocar, nos termos da leqlslacao
vigente, a empresa ja habilitada pelo(a) pregoeiro(a) e classificada na sequencia no certame para neqociacao, e aditar
a ata desde que pelo preco de mercado.
18.8.1.

Em caso de fracasso na neqociacao cabera a rescisao da ata e nova llcitacao.

18.9. Sarao considerados compativeis com os de mercado os precos registrados que forem iguais ou inferiores
daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de estimativa de precos,

a

media

18.10. A Ata de Registro de Precos podera ser cancelada de pleno direito, nas seguintes sltuacoes:
18.10.1.

Quando o fornecedor siqnatario nao cumprir as obriqacoes constantes no Edital e da Ata de Registro de

Precos;
18.10.2. Quando o fornecedor siqnatario der causa a rescisao administrativa da Nota de Empenho decorrente
deste Registro de Precos, nas hip6teses previstas nos incises de I a XII, XVII e XVIII, do art. 78 da Lei 8.666/93
18.10.3. Em qualquer hip6tese de inexecucao total ou parcial do objeto oriundo da Nota de Empenho decorrente
deste Registro;
18.10.4.

Os precos registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

18.10.5.

Por razoes de interesse publico devidamente demonstradas e justificadas.

18.11. Ocorrendo cancelamento do preco registrado, o fornecedor sera informado por correspondencia, a qual sera
juntada ao processo administrative da Ata de Registro de Precos,
18.12. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o endereco do fornecedor, a cornunicacao sera feita por
publicacao no Diario Oficial, considerando-se cancelado o preco registrado a partir da publicacao,
18.13. A sollcitacao do fornecedor para cancelamento dos precos registrados podera nao ser aceita pelo
6rgao/Entidade, facultando-se a este neste caso, a aplicacao das penalidades previstas em Edital.
18.14. Havendo o cancelamento do preco registrado, cessarao todas as atividades do FORNECEDOR relativas ao
fornecimento de itens, permanecendo mantido o compromisso da garantia dos produtos entregues, anteriormente ao
cancelamento.
18.15. Caso a SEGES nao se utilize da prerrogativa de cancelar a Ata de Registro de Precos, a seu exclusive criterio,
podera suspender a sua execucao, ate que o Fornecedor cumpra integralmente a condicao contratual infringida.
18.16. Todas as alteracoes que se fizerem necessarias serao registradas por interrnedio de lavratura de termo aditivo a
ata de registro de precos.
18.17. E vedado caucionar ou utilizar a ata decorrente do registro de precos para qualquer operacao financeira sem a
previa e expressa autorizacao da Secretaria de Estado de Gestao.
18.18.

0 cancelamento do registro de precos sera comunicado aos 6rgaos e entidades que o utilizam.
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18.19. Os precos registrados rnanter-se-ao inalterados pelo periodo de vigencia da Ata de Registro de Precos, admitida
a revisao no caso de desequilibrio da equacao econornico-financeira inicial deste instrumento a partir de deterrninacao
da Adrninistracao Publica, cabendo-lhe no maxirno o repasse do percentual determinado.

---

18.20. Para as adesoes, serao priorizados os lotes reservados as microempresas e as empresas de pequeno porte,
conforme art. 8°, § 4°, Decreto 8538/2015.
19. DO CONTRATO E DAS OBRIGA_9C>ESDAS PARTES
19.1. Ap6s a hornoloqacao da licitacao, a Adjudicataria tera o prazo de 03 (tres) dias uteis, contados a partir da data
de sua convocacao formal pelo 6rgao/entidade Contratante, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito a
contratacao, sem prejuizo das sancoes previstas neste Edita!.
19.1.1. 0 prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacao justificada
da Adjudicataria e aceita pela Adrnmistracao.
19.2. 0 prazo da contratacao sera de ate 12 (doze) meses, adstrito a vigencia dos respectivos creditos orcarnentarios.
19.3. A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, no prazo rnaxirno de 10 (dez) dias corridos, contado da
data assinatura do contrato, comprovante de prestacao de garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.
19.4.

E vedada a subcontratacao total ou parcial do objeto do contrato.

19.5. As clausulas e condic;oes contratuais, inclusive as sanc;oes por descumprimento das obrigac;oes serao
aquelas previstas no Tenno de Referencia e Minuta do Contrato, anexos a este edital.
20. DA DOTACAO ORCAMENTARIA
20.1. As despesas decorrentes da contratacao, objeto desta Licitacao, correrao a conta dos ORGAOS/ENTIDADES
adesos ao registro de precos,
21. DAS SAN~OES
21.1. A licitante que for convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, nao celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar docurnentacao falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execucao de seu objeto,
nae mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execucao do contrato, comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude
fiscal, ficara impedida de licitar e contratar com a Administracao e sera descredenciada do Cadastro de Fornecedores,
pelo prazo de ate 05 (cinco) a nos, em conformidade com o art. 7° da Lei 10.520/2002 e artigos 137 e 138 do Decreto
Estadual 7.217/2006.
21.1.1. Quern impedir, perturbar ou fraudar, a realizacao de qualquer ato do procedimento licitat6rio, incorrera em
pena de detencao, de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da Lei 8.666/1993,
assegurado o contradit6rio e a ampla defesa.
21.2. Na ocorrencia de irnpuqnacao ou recurso de carater meramente protelat6rio, ensejando assim o retardamento da
execucao do certame, a autoridade competente podera aplicar a sancao estabelecida no artigo 7° da Lei n° 10.520/2002
e leqislacao vigente, assegurado o contradit6rio e a ampla defesa.
21.3. A nao apresentacao da proposta atualizada e documentos de habilitacao sujeita a licitante a aplicacao de
sancoes, suspensao do direito de licitar e contratar, declaracao de inidoneidade com seu respectivo registro no
Cadastro Geral de Fornecedores do Estado, garantido o direito de defesa.
21.4. Constatada a possivel pratica de crime, assim definido na legislac;ao, na execucao da licitac;ao, ata de
registro de precos ou contrato, o fato sera comunicado a autoridade policial competente para apuracao.
21.5. 0 descumprimento injustificado das obriqacoes assumidas nos termos do Edita! e da Ata de Registro de Precos
sujeita a contratada a multas, consoante o caput e § 1°, do art. 86, da Lei 8.666/93, incidentes sobre o valor
homologado para a licitante.
21.5.1. Quante ao atraso para assinatura da Ata, o valor das multas sera calculado nos seguintes percentuais:
I - atraso de ate 02 (dais) dias uteis, multa de 2% (dois por cento) do valor homologado;
II - partir do 32 (terceiro) dia util ate o limite do 1 OQ (decirno) dia util, multa de 4% (quatro por cento) do valor
homologado, caracterizando-se a inexecucao total da obriqacao a partir do 112 (decirno primeiro) dia utit de
atraso.
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO - Superlntendencia de Aquisi,;oes Governamentais
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21.5.2. Quante ao atraso para assinatura do contrato:
I - atraso de ate 02 (dois) dias uteis, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato ou nota de
em penho;
II - A partir do 3° (terceiro) dia util ate o limite do 5° (quinto) dia util, multa de 4% (quatro por cento) sobre o
valor do contrato ou nota de empenho, caracterizando-se a inexecucao total da obriqacao a partir do 6°
(sexto) dia util de atraso.
21.s: As sancoes previstas nesta secao e no Termo de Reterencia, anexo deste Edital, nao eximem a adjudicataria da
reparadao dos eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha causar ao 6RGAO/ENTIDADE.
22. DAS DI POSI OES GERAIS
22.1. E facultada aota) pregoeiro(a) ou autoridade competente, em qualquer fase da licitacao. a prornocao de diligencia
destinada a esclarecer ou complementar a instrucao do processo, vedada a mclusao posterior de documento ou
informacao que deveria constar no ato da sessao publlca.
22.2. A autoridade competente para determinar a contratacao podera revogar a licitacao por razoes de interesse publico
derivado de fate superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo
anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
22.2.1.

A anulacao do procedimento induz a da Ata de Registro de Precos e a do contrato.

22.2.2.
As licitantes nao terao direito a indenizacao em decorrencia da anulacao do procedimento licitat6rio,
ressalvado o direito da contratada de boa-fe de ser ressarcida pelos encargos que tiver suportado no
cumprimento do contrato.
22.3. As proponentes assumem todos os custos de preparacao e apresentacao de sua proposta ao 6RGAO, que nao
sera, em nenhum case, responsavel por esses custos, independentemente da conducao ou do resultado da licitacao.
22.4. As proponentes sao responsaveis pela fidelidade e legitimidade das inforrnacoes e dos documentos apresentados
em qualquer fase da licitacao.
22.5. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fate superveniente que irnpeca a realizacao do certame na data
marcada, a sessao sera redesignada para outro dia e hora e novamente publicados na lmprensa Oficial.
22.6. As normas que disciplinam este preqao serao sempre interpretadas em favor da ampliacao da disputa entre os
interessados, sem comprometimento da sequranca do future contrato.
22.7. 0 aviso sobre este EDITAL, bem come eventuais retificacoes e publicacoes posteriores relativas ao presente
certame, observando o disposto no art. 21 do Decreto 7.217/2006, serao publicadas no Oiario Oficial do Estado de Mato
Grosso - DOE/MT, em jornal de grande circutacao local e sera disponibilizado na internet, no Portal de Aquisicoes da
Secretaria de Estado de Gestao - SEGES, no endereco: http://aguisicoes.gestao.mt.qov.br/.
22. 7.1. serao disponibilizadas no enderec;o: http:/laguisicoes.gestao.mt.gov.br/ (Portal de aquisicoes) todas
as inforrnacoes que o(a) pregoeiro(a) e/ou cornissao de licitacao julgarem importantes, inclusive adendos, avisos,
retificacoes, resposta de esclarecimento e/ou irnpuqnacao.
22.8. Conforme lnstrucao Normativa n° 002/2008, de 02/04/2008, publicada no Diano Oficial de 04/04/2008, devera ser
efetuado o pagamento das c6pias de processes licitat6rios por meio de dep6sito bancario na conta do FUNDESP,
agencia 3834-2, C.C 3040301-4, Banco do Brasil. 0 comprovante de dep6sito sera apresentado junto a esta
Supenntendencia, come condicao para retirar os documentos. Sendo que o valor da c6pia simples e R$ 0,20 (vinte
centavos) e R$ 0,25 (vinte cinco centavos) c6pia autenticada.
22.9. 0 6rgao contratante devera observar e fazer cumprir a legislai;ao estadual sobre o ICMS.
22.10.

A hornoloqacao do resultado desta licitacao nao gera direito a contratacao, mas mera expectativa de direito.

22.11. Aos cases omissos aplicam-se as disposicoes constantes da Lei 10.520/2002,
7.217/2006 e alteracoes.

da Lei 8.666/93 e do Decreto n2

22.12. Havendo alteracoes no instrumento convocat6rio, as mesmas serao aplicadas tambem as minutas de
contrato e ata de Registro.
22.13. Sao partes integrantes deste Edita I:
a) ANEXO I - Especiflcacao;
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b) ANEXO II - Modelo de Proposta de Precos:
c) ANEXO Ill - Termo de Referencia
d) ANEXO IV - Modelo de Oeclaracao;
e) ANEXO V - Modelo de Declaracao de ME e EPP;
f) ANEXO VI - Minuta da Ata de Registro de Precos
g) ANEXO VII - Minuta do Contrato

Cuiaba - MT, 27 de outubro de 2016.
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ANEXO I - ESPECIFICA AO
LOTE 01 - cota principal (75%)
ITEM

~

'

...

.

.1

'

DESCRICAO

UNIDADE

QUANTIDADE

AGUA MINERAL SEM GAS, ACONDICIONADA
EM EMBALAGEM DE
POLIPROPILENO, PROTETOR NA PARTE SUPERIOR E LACRE DE
SEGURAN<;:A PERSONALIZADO PELO FABRICANTE,
SEM AVARIAS,
EMBALAGEM CONTENDO 200 ML. CAIXA COM 48 UNIDADES. CAIXA.

ex

11486

LOTE 02 - cota reservada ME/EPP (25%)
ITEM

DESCRICAO

UNIDADE

QUANTIDADE

1

AGUA MINERAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE
POLIPROPILENO, PROTETOR NA PARTE SUPERIOR E LACRE DE
SEGURAN<;:A PERSONALIZADO PELO FABRICANTE, SEM AVARIAS,
EMBALAGEM CONTENDO 200 ML. CAIXA COM 48 UNIDADES. CAIXA.

ex

3829

LOTE 03 - cota principal (75%)
ITEM

DESCRICAO

UNIDADE

QUANTIDADE

1

GARRAFAO VAZIO, PARA ACONDICIONAMENTO DE AGUA MINERAL, EM
POLIPROPILENO, NOVO, SEM AVARIAS E SEM FISSURAS, CAPACIDADE
DE 20 LITROS. UNIDADE.

UN

7875

LOTE 04 - cota reservada ME/EPP (25%)
ITEM

DESCRICAO

UNIDADE

QUANTIDADE

1

GARRAFAO VAZIO, PARA ACONDICIONAMENTO DE AGUA MINERAL, EM
POLIPROPILENO, NOVO, SEM AVARIAS E SEM FISSURAS, CAPACIDADE
DE 20 LITROS. UNIDADE.

UN

2625

LOTE 05 - cota principal (75%)
ITEM

DESCRICAO

UNIDADE

QUANTIDADE

1

AGUA MINERAL, NATURAL, SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAO
DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA 20 (VINTE) LITROS; SEM
VASILHAME, EMBALAGEM COM PROTETOR SUPERIOR E LACRE DE
SEGURAN<;:A PERSONALIZADO PELO FABRICANTE, SEM AVARIAS,
PRAZO DE VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 01 ANO. 0 PRODUTO
DEVERA TER REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E ATENDER AS
NORMAS VIGENTES. UNIDADE.

UN

254723

LOTE 06 - cota reservada ME/EPP (25%)
ITEM

DESCRICAO

UNIDADE

QUANTIDADE

1

AGUA MINERAL, NATURAL, SEM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFAO
DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA 20 (VINTE) LITROS; SEM
VASILHAME, EMBALAGEM COM PROTETOR SUPERIOR E LACRE DE
SEGURAN<;:A PERSONALIZADO PELO FABRICANTE, SEM AVARIAS,
PRAZO DE VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 01 ANO. 0 PRODUTO
DEVERA TER REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E ATENDER AS
NORMAS VIGENTES. UNIDADE.

UN

84908
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LOTE 07 - cota principal (75%)
ITEM

DESCRl<;AO

UNIDADE

QUANTIDADE

1

GAS DE COZINHA 13KG, COM TROCA DE VASILHAME VAZIO,
ALTAMENTE TOXICO E INFLAMAVEL, ACONDICIONADO EM BOTIJAO, DE
ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DA ANP E CNPQ. UNIDADE.

UN

6339

LOTE 08 - cota reservada ME/EPP (25%)
ITEM

DESCRl<;AO

UNI DADE

QUANTIDADE

1

GAS DE COZINHA 13KG, COM TROCA DE VASILHAME VAZIO,
ALTAMENTE TOXICO E INFLAMAVEL, ACONDICIONADO EM BOTIJAO, DE
ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DA ANP E CNPQ. UNI DADE.

UN

2113

LOTE 09 - cota principal (75%)
ITEM

DESCRl<;Ao

UNI DADE

QUANTIDADE

1

GAS DE COZINHA 45KG, ACONDICIONADO EM BOTIJAO, ALTAMENTE
TOXICO E INFLAMAVEL. BOTIJAO COM GAS. UNIDADE.

UN

2005

LOTE 10 - cota reservada ME/EPP (25%)
ITEM

DESCRICAO

UNI DADE

QUANTIDADE

1

GAS DE COZINHA 45KG, ACONDICIONADO EM BOTIJAO, ALTAMENTE
TOXICO E INFLAMAVEL. BOTIJAO COM GAS. UNIDADE.

UN

668

UNIDADE

QUANTIDADE

UN

530

LOTE 11- cota principal
ITEM
1

(75%)

DESCRl<;Ao
VASILHAME DE GAS DE COZINHA 13KG VAZIO, DE ACORDO COM AS
NORMAS VIGENTES DA ANP E CNPQ. UNIDADE
LOTE 12- cota reservada ME/EPP (25%)

ITEM

DESCRl<;AO

UNIDADE

QUANTIDADE

1

VASILHAME DE GAS DE COZINHA 13KG VAZIO, DE ACORDO COM AS
NORMAS VIGENTES DA ANP E CNPQ. UNI DADE

UN

177

LOTE 13 - EXCLUSIVO ME/EPP
ITEM

DESCRl<;AO

UNI DADE

QUANTIDADE

1

VASILHAME DE GAS DE COZINHA 45KG VAZIO, DE ACORDO COM AS
NORMAS VIGENTES DA ANP E CNPQ. UNIDADE.

UN

88
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PRE«;OS
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA
Proposta de Precos
Licltacao: N° 025/2016/SEGES Modalidade: PREGAO ELETRLlNICO. Tipo: MENOR PRE<;O UNITARIO POR LOTE
Licitante:
C.N.P.J.: --------Tel Fax: (___)
E-mail:
Tel Celular:(__J
_
Enderec;o:
_
Conta Corrente:

Agencia:

Banco: --------

(PREENCHER COM: AMPLA CONCORRENCIA OU COTA PRINCIPAL OU COTA RESERVADA OU EXCLUSIVA PARA
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ITEM

ESPECIFICACAO

1

(reproduzir especificacao constante no ANEXO I)

UNID.

QUANT.

MARCA/
FABRICANTE/
MODELO

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

2
TOTAL
VALOR TOTAL UNIT ARIO DO ITEM - R$ (VALOR POR EXTENSO)
VALOR TOT AL LOTE R$ (VALOR POR EXTENSO)

Estamos de acordo com os termos do ato convocat6rio e com a legislac;ao nele indicada, propomos os valores
acima, sendo:
1.
2.
3.
4.

0 prazo de eficacia da proposta, 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de sessao pubtica;
Declaro expressamente que os precos cotados incluem todos os custos e despesas necessaries ao
cumprimento integral das obriqacoes decorrentes da licitacao.
Para forrnulacao desta Proposta de Preco, foram observados o Termo de Referencia - Anexo Ill do Edital,
principalmente os itens que influenciam na formacao do preco:
Pagamento atraves do banco: ---------Agencia N.0 ----CIC N.0 --------Cidade: ---------

Cidade- UF, __

.

de 2016.

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE
LEGAL DA EMPRESA
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ANEXO Ill

TERMO DE REFERENCIA
I - INFORMA<;:OES PRIMARIAS SOBRE A DESPESA
1 - ORGAO: SEGES

2 - TERMO DE REFERENCIA n° 005/2016/FT/SAG/SEGES

3 - Numero da Unidade Orcarnentaria: 11.101

4 - Descricao de Categoria de lnvestimento:
(

) Capacitacao

(

) Equipamento de Apoio

(

) Equipamento de Tl

(

) Consultoria/Auditoria/Assessoria

( x ) Despesa de Custeio
(

) Bens Permanentes

5 - Unidade Administrativa Solicitante: SAG/SEGES

II - FUNDAMENTA<;:Ao MINIMA PARA AQUISl<;:Ao DE BENS
1. OBJETO SINTETICO
Registro de Preco para futura e eventual contratacao de empresa especializada em fornecimento de agua mineral, gas
de cozinha e vasilhames de acondicionamento, em atendimento a demanda dos orqaos/entidades do Poder Executivo
do Estado de Mato Grosso. de acordo com as especificacces deste Termo de Referencia.
2. ELENCO DOS ITENS DA CATEGORIA DE INVESTIMENTO
2.1 Conforme Anexo I do Edital.
3. JUSTIFICATIVA TECNICA PARA A CONTRATA<;:AO
Faz-se necessaria a contratacao de empresa especializada para fornecimento de aqua mineral e gas de cozinha para
atender as necessidades diarias de consumo por parte de servidores, colaboradores e visitantes. A aqua, por ser
essencial a vida, e o gas de cozinha para ser utilizado em foqoes existentes nas copas e refeit6rios, onde sac
preparados cafes, chas e lanches, pelos services continuados de copeiragem contratados pelos 6rgaos/Entidades do
Poder Executive Estadual, cujo contrato nao contempla fornecimento de materiais.
A aquisicao de qarrafoes plasticos vazios de 20 litres que servirao para o acondicionamento de aqua mineral a ser
fornecida, se faz necessario para a substituicao daqueles que estao danificados e/ou desgastados em razao do uso.
E a aquisicao de vasilhames de gas se faz necessario para atendimento de eventuais novas copas, assim como para a
substituicao daqueles que estao danificados e/ou desgastados em razao do uso.
A ata de registro de precos n° 038/2015 para o fornecimento do material objeto desta contratacao vencera em
29/12/2016, porern alguns itens encontram-se esgotados ou por zerar, conforme informacao da Coordenadoria de
Autorizacao e Registro de Precos - CARP, da Secretaria de Estado de Gestao acostada as tis. 02 dos autos, razao pela
qual se faz imprescindivel novo registro de precos para assegurar o fornecimento e acesso continue a aqua mineral
apropriada para consume, gas de cozinha e vasilhames, em unidades que fazem o uso constante.
3.1 Para a adocao do Sistema de Registro de Precos:
Considerando que a contratacao de empresa especializada em fornecimento de aqua mineral, gas de cozinha e
vasilhames de acondicionamento e uma demanda comum e freqOente dos orqaos/entidades do Poder Executive
Estadual, e embora efetuado planejamento, nao e possivel prever o quantitativo exato a ser adquirido, alern de ser mais
conveniente dita contratacao para fins de desempenho de suas atribuicoes, verifica-se presentes as hip6teses
permissivas da utilizacao do Registro de Precos, conforme disposto no artigo 81 do Decreto Estadual n° 7.217/06.
Nesse sentido, o Registro de Precos apresenta-se como ferramenta comprovadamente eficiente na busca por melhores
precos, mantendo-os registrados para uma futura aquisicao, conforme a necessidade e disponibilidade de recurses
orcarnentarios, atendendo assim a necessidade de controle e racionalizacao do gasto publico,
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO - Superintendencia de Aquisicoes Governamentais
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Assirn, a adocao dessa pratica tern como um de seus objetivos o princlpio da Economicidade, que em termos praticos
significa ganhos reais na economia de recurses financeiros, uma vez que a contratacao sera de larga escala, e por isso
a tendencia dos precos e diminuir.
Ademais, proporciona tarnbern economia processual, na medida em que torna prioritaria a racionalizacao de processes
e de reducao dos custos operacionais, ou seja, ao realizar um s6 processo, despende-se o tempo uma (mica vez, e o
service estaria disponivel sempre que necessarto, para atender a todos os orqaos interessados, que por sua vez, se
empenhariam nas contratacoes especificas de sua cornpetencias.
A licitacao sera realizada pela Secretaria de Estado de Gestao, por se tratar de 6rgao central a quern compete gerir a
politica de aquisicoes de bens e contratacoes de services, no arnbito do Poder Executive Estadual, e ainda realizar as
licitacoes por registro de precos, nos termos do previsto nos artigos 6° do Decreto Estadual n° 7.217/06 e 72, Ill do
Decreto n° 449/2016.
A estimativa dos materials/services a serem adquiridos e sua provavel utilizai:;:aofoi baseada em funcao da media dos
anos anteriores, conforme pesquisa de demanda realizada junto aos 6rgaos/Entidades (anexo), acrescido de um
percentual de 20% (vinte por cento) como cota de sequranca para quaisquer eventualidades.
4. DA PARTICIPACAO
4.1. Conforme instituido pelo artigo 48, Ill, da Lei Complementar 123/06, na redacao dada pela Lei Complementar
147/14, fica reservada uma cota do objeto, conforme LOTES 2, 4, 6, 8, 10 e 12 referente a 25% (vinte e cinco por
cento), assegurando a participacao de microempresas e empresas de pequeno porte.
E em obediencia ao incise I do art. 48 da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei
Complementar n° 147/2014, o LOTE 13 e de participacao EXCLUSIVA as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte
definidas no art. 3° da referida Lei.
4.2. Condicoes de Partlcipacao - das Cooperativas e dos Cons6rcios
4.2.1. Sera admitida nesta licitacao a participacao de Cooperativas de Trabalho, conforme previsao disposta na Lei n°
12.690/2012 combinado com disposicao contida no art. 34 da Lein° 11.488/2007.
4.2.2. Nao sera permitida a participacao de cons6rcios, pois nao se trata de objeto complexo e de grandes dirnensoes.
E, dadas as caracteristicas do mercado, as empresas podem, de forma isolada, participar da licitacao, atender as
condicoes e os requisites de habilitacao previstos neste Termo de Referencia, e posteriormente fornecer o objeto. A
vedacao a participacao de cons6rcio, nesta situacao, nao acarretara prejuizo a competitividade do certame, e facilitara a
analise dos documentos de habilitacao, que certamente sao mais complexes em se tratando de empresas reunidas em
cons6rcio.
5. DO JULGAMENTO E COMPOSICAO DA PROPOSTA DE PRECOS
5.1. 0 Julgamento visara o MENOR PRECO UNITARIO POR LOTE.
5.2. Consistira em 13 (treze) LOTES, com cotacoes de valor unitario e valor total para as quantidades solicitadas,
conforme o Item 2 deste Termo de Referencia.
5.3. A proposta da licitante devera center:
5.3.1. CNPJ/MF, endereco complete, telefone, fax para contato, endereco eletronico (e-mail), n° da conta corrente,
aqencia e respective Banco, e assinatura do representante legal da empresa.
5.3.2. 0 prazo de eficacia da proposta, que nao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da
sessao publica.
5.3.3. Precos unitarios e totais.
5.3.4. Marca/modelo/fabricantedo produto cotado.
5.4. As propostas apresentadas pelas licitantes deverao incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e
indiretos, tributes incidentes, taxas, materiais, equipamentos, impostos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais,
comerciais, fretes, seguros, services, treinamento, deslocamentos de pessoal, transporte, garantia, lucre e quaisquer
outros que incidam ou venham a incidir sobre o valor do objeto licitado, constante da proposta, conforme exiqencias
editalicias e contratuais, nao sendo admitido pleito posterior em decorrencia da exclusao de quaisquer despesas
incorridas.
6. DA HABILITACAO
6.1. A Licitante devera apresentar alern da docurnentacao prevista nos artigos 27 a 31 da Lei n° 8.666/93 em plena
validade ou do Certificado de Registro Cadastral vigente/SEGES/MT, sendo condicao para a correta habilltacao
documental, os relacionados na sequencia:
6.2. Quanto a qualiflcacao tecnica, a Licitante devera apresentar:
6.2.1. Atestado(s) de capacidade tecnica, emitido por pessoa juridica de direito Publico ou Privado em nome da
empresa Licitante, que comprove(m) que a mesma tenha fornecido produto(s) pertinente(s) e compativel(is) com o
objeto da Licitacao.
6.2.1.1. Caso o atestado for emitido por pessoa juridica de direito privado obrigatoriamente devera ter reconhecimento
de Firma em Cart6rio de Notas;
6.2.1.2. O(s) atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico deverao trazer devidamente identificado o seu
subscritor (nome, cargo, CPF ou matricula);
6.2.1.3.
Nao sera conhecido e nem considerado valido o atestado de capacidade tecnica emitida por empresa
pertencente ao mesmo grupo empresarial da licitante, sendo considerado como empresa pertencente ao mesmo grupo
da controlada pela licitante, a empresa controladora ou que tenha uma pessoa fisica ou juridica que seja s6cia da
empresa emitente e/ou da licitante.
6.2.2. Alvara de funcionamento ou outro documento, expedido pela Prefeitura Municipal, referente ao ano de exercicio
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viqente, que compreve a regulandade de funcionarnento da empresa Licitante:
6.2.3. Certificado de Posto Revendedor expedido pela Agencia Nacional de Petr61eo, Gas Natural e Bicombustivel (ANP), Conforme estabelece a PORTARIA ANP N° 297, DE 18.11.2003 - DOU 20.11.2003, para OS Licitantes que
concorrerao aos Lotes 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 13.
7. DO FORNECIMENTO
7 .1.
A Contratada para os Lotes 01, 02, 05 e 06 devera fornecer aqua mineral natural obtida diretamente de fontes
naturais ou por extracao de aquas subterraneas, devidamente registradas na Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria ANVISA, satisfazer as exiqencias estabelecidas pela ANVISA por meio da Resolucao (RDC) n° 274 de 22 de setembre
de 2005.
7.1.1 As etapas de producao a serem submetidas a aqua mineral natural e a aqua natural nao devem causar,
desenvolver e ou agregar substancias fisicas, quimicas ou biol6gicas que coloquem em risco a saude do consumidor e
ou alterem a cornposicao original, devendo ser obedecida a legisla9ao vigente de Boas Praticas de Fabricacao.
7.2 A aqua devera ser entregue em vasilhames de acordo com a especiflcacao do lote, plenamente preenchidos,
munidos de lacre de inviolabilidade intactos.
7.3. O prazo de validade da aqua a ser entregue, devera ser igual ou superior a 06 (seis) meses, devidamente
comprovado pelas anotacoes de data de fabricacao e validade, constantes da embalagem.
7.4. Para o transporte, a Contratada devera obedecer a Resolucao da ANVISA - RDC n°. 173 DE 13 de setembre de
2006 que regulamenta o transporte, distribuicao, armazenamento e cornercio de aqua mineral.
7.5 A AGUA MINERAL SEM GAS devera ser de primeira qualidade, com as seguintes caracteristicas:
a) Ser classificada come aqua mineral tradicional ou aqua potavel de mesa, come FLUORETADA, segundo c6digo de
aguas minerais dentro dos padroes estabelecidos pelo Departamento Nacional de Producao Mineral - DNPM e Agencia
Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA;
b) Nao devem apresentar risco a saude do consumidor e devem estar em conformidade com as caracteristicas
microbiol6gicas descritas na Resolucao RDC n° 173, de 13 de setembro de 2006;
c) Nao devem center concentracoes acima dos limites rnaxirnos permitidos das substancias quimicas que representam
risco a saude, descritas na Resolucao RDC n° 274, de 22 de setembro de 2005;
d) Nao deve constar qualquer expressao que atribua ao produto prepriedades medicamentosas e ou terapeuticas.
7.6. Os garrafoes disponibilizados pela CONTRATADA deverao ser pr6prios para o acondicionamento de aqua mineral,
em POLICARBONATO, liso, transparente, ter capacidade de acondicionamento para 20 litres de agua mineral,
resistentes, em excelente estado de conservacao, sem ranhuras e/ou amassados, vir com tampa protetora e lacre de
sequranca, para evitar contarninacoes externas.
7.6.1. No processo de fabricacao, os qarrafoes deverao satisfazer as normas tecnicas da ABNT NBR 14222 e NBR
14328.
7.6.2. 0 r6tulo a ser utilizado no envasamento de aqua mineral devera ser aprovado pelo Departamento Nacional de
Producao Mineral - DNPM conforme disposto na Portaria n.? 470/99 com os seguintes elementos informativos:
I - nome da fonte;
II - local da fonte, Municipio e Estado;
Ill - classificacao da aqua:
IV - composicao quimica, expressa em miligramas por litre, contendo, no minimo, os oito elementos predominantes, sob
a forma ionica:
V - caracteristicas fisico-quimicas na surqencia:
VI - nome do laborat6rio, numero e data da analise da agua;
VII - volume expresso em litres ou mililitres;
VIII - nurnero e data da concessao de lavra, e nurnero do processo seguido do nome "DNPM";
IX - nome da empresa concessionaria e/ou arrendataria, se for o case, com o nurnero de inscricao no Cadastro Nacional
de Pessoa Juridica - CNPJ, do Ministerio da Fazenda;
X - duracao, em meses, do produto, destacando-se a data de envasamento por meio de lrnpressao indelevel na
embalagem, no r6tulo, ou na tampa;
XI - se a aqua for adicionado gas carbonico, as expressoes "gaseificada artificialmente";
XII - as expressoes "lndustria Brasileira";
Paraqrafo unico. Os elementos de informacao referidos nos incises I, II, e IV a XII deste artigo deverao constar do r6tulo
de forma legivel, em destaque, devendo ocupar, no minimo, um quarto da area total do mesmo, sendo os elementos
indicados nos incises I e X impresses em caracteres destacados dos demais.
7.6.3 Os garrafoes devem trazer impresso por meio de irnpressao indelevel a data de fabricacao e de validade que tera
como limite 03 (tres) anos de vida util, conforme estabelece a Portaria N° 387, de 19 de Setembro de 2008.
7.6.4 Os garrafoes entregues deverao ter sido produzidos em ate 12 (doze) meses antes da data do recebimento
previs6rio.
7.6.5 Quando a Contratante possuir qarrafoes vazios, os mesmos poderao ser utilizados pela CONTRATADA,
obrigando-se a mesma, mediante Termo de Responsabilidade, a devolver os mesmos em perfeitas condicoes de uso,
quando findo o contrato de fornecimento.
7. 7 A Contratada, para fornecimento dos lotes 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 13, devera preencher todos os requisites da
Portaria ANP N° 297/2003, que normatiza a autorizacao para o exercicio da atividade de revenda de gas liquefeito de
petr61eo (GLP). alern de satisfazer plenamente todas obriqacoes constantes na Portaria para o Revendedor de GLP e
nas cartilhas expedidas pela ANP;
7.7.1 Os recipientes de gas de cozinha quando transportados cheios devem center lacre e r6tulo da marca comercial
que identifique o distribuidor que envasilhou o produto, telefone do distribuidor e instrucoes de uso;
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO - Superintendencia de Aquisi9oes Governamentais
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7.7.2 Os postos de revenda de GLP para uso dornestico devera dispor de balanca decimal, em perfeito estado de
conservacao e funcionamento, certificada pelo INMETRO para afericao, pela Contratante, do peso do recipiente
transportavel cheio de GLP, conforme estabelecido na Portaria ANP N° 297/2003;
7.7.3 Existencia nos recipientes da data de validade impressa numa especie de "ferradura" colocada em torno da
valvula e, essa data deve corresponder ao ano atual ou posterior;
7.7.4 Caso o(s) recipiente(s) nao possuam a "ferradura", o anode fabricacao deve constar na parte de cima do botijao e
a idade dele nao pode ser superior a 15 (quinze) anos;
·
7.7.5 Nao sera aceito botiiao danificado, amassado ou enferrujado.
7.8,.Para melhor sequranca tanto da Contratada como do Contratante e necessario que a Contratada indique o endereco
do Dep6sito que guarnece a Agua e o Gas, caso haja necessidade de uma visita previa e tarnbern posterior da
FISCALIZACAO.
7.9 A troca da marca da Agua ou Gas a serem fornecidos s6 podera ser alterada com previa autorizacao da
Contratante;
8. DOS PRAZOS, FORMA E LOCAIS DE ENTREGA
8.1 DO PRAZO E HOR.ARIOS
8.1.1.
0 prazo para entrega dos produtos sera de 05 (cinco) dias, contados a partir da ernissao da ordem de
fornecimento.
8.1.2. Os produtos serao entregues de segunda a sextas-feiras, tendo, por regra, o horario das 08:00 as 12:00 horas e
das 14:00 as 18:00 horas. Todavia, deve-se observar o horario de funcionamento dos 6rgaos/Entidades solicitantes,
que sera estipulado na Ordem de Fornecimento.
8.1.2.1.
Nao serao recebidos produtos em horarios diferentes ao determinado nem em feriados e recesso.
8.1.3. Havendo causa impeditiva para o cumprimento dos prazos, a CONTRATADA devera apresentar justificativa por
escrito ao fiscal do contrato indicando o prazo necessario, que por sua vez analisara e tornara as necessaries
providencias para a aceitacao ou nao das justificativas apresentadas.
8.2. DO LOCAL
8.2.1. Os produtos
Contratada.

serao entregues

no perimetro

urbano de Cuiaba

e ou Varzea

Grande,

nas dependencies

da

8.3. DA FORMA DE ENTREGA
8.3.1. A aquisicao dos materiais sera efetivada mediante a necessidade, conveniencia, disponibilidade orcarnentaria e
demanda do 6rgao contratante, podendo ocorrer de forma fracionada considerando o tamanho do espaco fisico do
almoxarifado que recebera os produtos, nao existindo quantitativos mlnimos a ser solicitados por notas de empenho.
8.3.2. 0 material devera ser fornecido, depois de atendidas todas as exiqencias legais do procedimento licitat6rio, com
periodicidade a ser definida pelo 6rgao contratante (semanal, quinzenal ou mensal) no prazo de ate 24 horas ou de ate
01 dia util, a partir do recebimento de cada Nota de Empenho emitida.
8.3.3. A cada fornecimento a contratada devera emitir recibo em papel timbrado da empresa, especificando a data da
entrega, o endereco, CNPJ do contratante ea quantidade entregue, sem rasuras.
8.3.4. 0 descarregamento do produto ficara a cargo da CONTRATADA com sua pr6pria rnao de obra, devendo observar
as regras de transporte, distribuicao e sequranca pertinentes ao produto.

9. DAS

CONDl<;OES DE RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO
9.1. Os produtos serao recebidos conforme a seguir:
a) provisoriamente: o recebimento provis6rio dar-se-a por servidor indicado pelo 6rgao/entidade contratante, no ato da
entrega do(s) produto(s) e, encontrando irregularidade, fixara prazo para correcao, ou, se aprovado, ernitira recibo;
b) definitivamente: ap6s recebimento provis6rio, sera verificada a integridade do(s) produto(s). incluindo qualidade e
quantidade, e sendo aprovados, sera efetivado o recebimento definitivo, com aposicao de assinatura nas vias do
Documento Auxiliar da NF-e (Danfe) ou na Nota Fiscal.
9.1.1. 0 bem podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especiticacoes constantes neste
Termo de Referencia e na proposta da contratada, devendo ser substituldos no prazo rnaxirno de 48 (quarenta e oito
horas), a contar da notificacao do fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacao das
penalidades.
9.2. Na hip6tese de irregularidade nao sanada pela CONTRATADA, o Fiscal do contrato do CONTRATANTE reduzira a
termo os fatos ocorridos e encarninhara
a autoridade superior, para procedimentos
inerentes a aplicacao de
penalidades.
9.3. 0 aceite/aprovacao do(s) produto(s) pelo CONTRATANTE nao exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA
por vicios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades com as especificacoes
estabelecidas,
verificadas, posteriormente, garantindo-se ao Orqao/enttdade CONTRATANTE as faculdades previstas no art. 18 da Lei
n.? 8.078/90.

10. DO CONTRA TO
10.1. Ap6s a hornoloqacao da licitacao, a Adiudicataria tera o prazo de 03 (tres) dias uteis, contados a partir da data
de sua convocacao formal pelo 6rgao/entidade Contratante, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito a
contratacao, sem prejuizo das sancoes previstas neste Termo de Referencia.
10.1.1. 0 prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual perlodo, por solicitacao justificada da
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO - Superintendencla de Aquisicoes Governamentais
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Adjudicataria e aceita pela Adrninistracao.
10.2. 0 prazo da contratacao sera de ate 12 (doze) meses, adstrito a vigencia dos respectivos creditos orcamentarios.
10.3. E vedada a subcontratacao total ou parcial do objeto do contrato.
10.4. DA FISCALIZA<;AO DO CONTRATO
10.4.1. A fiscalizacao sera exercida por servidor designado pelo Contratante, ao qual cornpetira dirimir as duvidas que
surgirem no curse da execucao do presente contrato, conforme art. 67 da Lei n° 8.666/93.
10.4.2. Nao obstante a contratada seja a unica e exclusiva responsavel pela execucao do contrato, a contratante,
reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e
completa fiscalizacao sobre o fornecimento, podendo para isso:
a) Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substitutcao de empregado do contratado que estiver sem uniforme
ou cracha, que ernbaracar ou dificultar a sua fiscalizacao ou cuja perrnanencia na area, a seu exclusive criterio, julgar
inconveniente;
b) Supervisionar as entregas realizadas pela Contratada, observando as normas tecnicas e legais aplicaveis aos
produtos, emitindo mensalmente relat6rio analitico, que deve ser anexado a Nota Fiscal.
10.4.3. A fiscalizacao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, resultante de irnperfeicoes tecnicas. vicios redibit6rios, ou emprego de
material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrencia desta, nao implica co-responsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, conforme preceitua art. 70 da Lein. 8.666/1993.
10.4.4. Sera de responsabilidade do Fiscal do Contrato de cada 6rgao/Entidade Contratante, a salva guarda de
documentos relacionadd a liberacao e fornecimento objeto do termo de referenda.
10.5. DA GARANTIA CONTRATUAL
10.5.1. A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, no prazo maxirno de 10 (dez) dias corridos, contado
da data assinatura do contrato, comprovante de prestacao de garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor do
contrato, mediante a opcao por uma das seguintes modalidades:
a) Caucao em dinheiro ou titulos da divida publica, sendo estes emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liouidacao e de cust6dia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus
credores econornicos, definido pelo Ministerio da Fazenda, conforme orientacao tecnica n. 040/2010/AGE;
a1) A garantia em apreco, quando em dinheiro, devera ser efetuada no Banco do Brasil, em conta especifica, com
correcao rnonetaria, em favor do 6rgao/unidade CONTRATANTE.
b) Seguro-garantia, modalidade "Seguro-garantia do Construtor, do Fornecedor e do Prestador de Service": ou
c) Hanca bancaria.
10.5.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a aplicacao de multa de 0,2% (dois
decirnos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, ate o maxirno de 5% (cinco por cento).
10.5.2.1. 0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Adrninistracao a promover a retencao dos pagamentos
devidos a CONTRATADA, ate o limite de 2% (dois por cento) do valor total do contrato, a titulo de garantia.
10.5.2.2. A retencao efetuada com base no item 10.5.2.1 nao gera direito a nenhum tipo de compensacao financeira a
CONTRATADA.
10.5.3. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir a retencao efetuada com base no item 10.5.2.1 desta
clausula por quaisquer das modalidades de garantia, caucao em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia
ou fianca bancaria.
10.5.4. A garantia contratual devera ter validade durante toda a vigencia do CONTRATO.
10.5.5. Caso o valor ou o prazo da garantia seja insuficiente para garantir o contrato, a contratada providenciara,
compulsoriamente, tantos aditamentos quantos forem necessaries ate o terrnino da vigencia do contrato.
10.5.6. A garantia prestada pela contratada s6 sera liberada ou restituida ap6s o termino da vigencia do contrato, ou
ainda na ocorrencia de outras hip6teses de extincao contratual previstas em Lei.
11. DA GARANTIA DOS PRODUTOS E DA ASSISTENCIA TECNICA
11.1. O(s) produtos(s) deverao ter garantia total pelo prazo minimo de 12 meses, contados a partir da data do
recebimento do objeto, de forma definitiva, pela Administracao, conforme indicado neste termo de referencia,
observadas as condicoes estabelecidas;
11.2. Caso seja detectado defeitos ou falhas sisternaticas em determinados materiais entregues pela CONTRATADA ou
ainda em testes realizados seja considerado em desacordo com as especificacoes tecnicas requeridas, a
CONTRATANTE pode exigir a substituicao, total ou parcial, dos referidos materiais;
11.3. Todas as despesas que ocorrerem no periodo de garantia, tais coma conserto, substituicao de pecas, transporte,
mao de obra e rnanutencao dos materiais, no caso de apresentar imperfei<;ao(6es), correrao por conta da
CONTRATADA, nao cabendo a CONTRATANTE quaisquer onus.
12. OBRIGA<;OES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
12.1. O(s) produto(s) contratado(s) deveratao) ser entregue(s) de acordo com a necessidade da CONTRATANTE;
12.2. 0 fornecimento devera ser executado de forma a garantir os melhores resultados, cabendo a Contratada otimizar
a gestao de seus recurses humanos, com vistas a qualidade do fornecimento e a satisfacao do Contratante;
12.3. Prestar o fornecimento dentro dos pararnetros e retinas estabelecidos, com a observancia as recornendacoes
aceitas pela boa tecnica, normas e legisla<;i::io;
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12.4. Entregar o(s) produto(s) adjudicadots), nos termos, prazos, quanfidades, quahdade e condicoes estabelecidas
neste Termo de Referencia e Edita!, aderidos da Ata de Registro de Precos;
12.5. Retirar a nota de empenho especffica em prazo nao superior a 02 (dais) dias uteis, contados da convocacao
oficial;
12.6. A contratada devera entregar o(s) produto(s) utilizando-se dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
_p.r6prios;
12.7. Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega inclusive o descarregamento dos materiais;
12.8. Os produtos deverao ser acondicionados adequadamente, devendo garantir protecao durante transporte e
estocagem, bem coma constar identiflcacao do produto e demais inforrnacoes exigidas na especificacao e leqislacao em
vigor;
12.9. Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependencias dos Orgaos/entidades
CONTRATANTE;
12.10. Nomear preposto para, durante o periodo de vigencia, representa-lo na execucao do contrato;
12.11. Prover todos os meios necessaries a execucao do contrato, inclusive considerados os casos de greve ou
paralisacao de qualquer natureza;
12.12. lndenizar terceiros e/ou o CONTRATANTE, mesmo em caso de ausencia ou ornissao de flscalizacao de sua
parte, por quaisquer danos ou prejufzos causados, devendo a contratada adotar as medidas preventivas, com fiel
observancia as exiqencias das autoridades competentes e as disposicoes legais vigentes;
12.13. Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer alteracao ocorrida no endereco, conta bancaria e outros
julqaveis necessaries para recebimento de correspondencia:
12.14. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela acao ou
ornissao de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, a
CONTRATANTE ou a terceiros;
12.15. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do fornecimento objeto deste Termo de
Referencia, em conformidade com as normas e determinacoes em vigor;
12.16. E expressamente vedadas a contratada a contratacao de servidor pertencente ao quadro de pessoal dos
Orgaos/entidades CONTRATANTE, durante o periodo de fornecimento;
12.17. Apresentar a contratante, quando for o caso, a relacao nominal dos empregados que adentrarao o 6rgao para a
entrega, os quais devem estar devidamente identificados por meio de cracha:
12.18. Responsabilizar-se por todas as obriqacoes trabalhistas, sociais, previdenciarias. tributarias e as demais
previstas na leqislacao especifica, cuja inadimplencia nao transfere responsabilidade a Adrninistracao;
12.19. Aceitar os acrescirnos ou supressoes que se fizerem necessaries no fornecimento do produto, ate 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, devendo supressoes acima desse limite ser resultantes de
acordo entre as partes;
12.20. A Contratada responsabilizar-se-a integralmente pelo fornecimento contratado, cumprindo as disposicoes legais
que interfiram em sua execucao:
12.21. Dispor-se a toda e qualquer fiscalizacao da Contratante, no tocante ao fornecimento dos materiais, assim coma
ao cumprimento das obriqacoes previstas no Contrato, conforme especificacoes constantes neste Termo de Referencia;
12.22. Manter, durante toda a execucao do contrato, compatibilidade com as obriqacoes assumidas, todas as condicoes
de habilitacao exigidas na licttacao:
12.23. Emitir, mensalmente, documento fiscal, discriminando os produtos entregues no perfodo, de acordo com o(s)
lote(s) descritos neste Termo de referencia:
12.24. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo na execucao do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizacao do Contratante em
seu acompanhamento;
12.25. Reparar, corrigir, remover, substituir as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do presente termo de
referencia. em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucao ou de materiais empregados;
12.26. Substituir os produtos rejeitados, no prazo maxima de 48 (quarenta e oito horas), contados a partir da
comunicacao formal do Fiscal do contrato;
12.27. A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preco registrado, nao podera ser
alegado coma motive de forca maior para atraso, ma execucao ou inexecucao do objeto desta LICITA<;Ao e nae a
eximira da penalidade a que esta sujeita pelo nao cumprimento dos prazos e demais condicoes estabelecidas;
12.28. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, cujas reclarnacoes se obrigam a atender
prontamente, bem coma dar ciencia a Contratante, imediatamente, por escrito, de qualquer anormalidade que verificar
quando da execucao do objeto;
12.29. Nao veicular publicidade ou qualquer outra inforrnacao acerca das atividades contratadas, sem a previa
autorizacao da Contratante;
12.30. Adotar praticas de sustentabilidade ambiental, conforme requisitos constantes na lnstrucao Normativa
SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 201 O;
12.31. Demais obriqacoes e responsabilidades previstas na Lei n°. 8.666/93 e alteracoes, na Lei n", 10.520/2002 e
Decreto Estadual 7.217 /2006 e alteracoes.
12.32. A inobservancia das regras previstas neste Termo de Referencia acarreta descumprimento contratual absoluto,
implicando a possibilidade de rescisao por iniciativa da Adrninistracao Publica.
13. DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
O Estado de Mato Grosso, atraves dos Orgaos/Entidades do Poder Executivo Estadual, obriga-se a:
13.1. Designar, servidor gestor do contrato, ao qual cabera a responsabilidade de acompanhar, fiscalizar e avaliar a
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execucao do contrato, conforme leqislacao vigente.
13.2. Fornecer ao contratado todos os elementos e dados necessaries a perfeita execucao do objeto deste Termo de
Referencia e do Contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da contratada em
suas dependencias, desde que observadas as normas de seguranc;;a.
13.3. Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hara, quantidade, local e demais inforrnacoes que achar
pertinentes para o born cumprimento do objeto.
13.4. Disponibilizar local adequado para a realizacao da entrega.
13.5. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigac;;6es assumidas pela
Contratada.
13.6. Notificar a CONTRATADA e a SEGES de qualquer alteracao ou irregularidade encontrada na execucao do
contrato.
13.7. Efetuar o pagamento a CONTRATADA, nas condicoes estabelecidas neste termo de referencia e em edital.
14. DAS CONDl~OES DE PAGAMENTO
14.1. 0 pagamento sera efetuado pelo CONTRATANTE em favor da CONTRATADA mediante ordem bancaria a ser
depositada em conta corrente, no valor correspondente e data fixada de acordo com a legisla~o para pagamento
vigente no arnbito do Estado do Mato Grosso, ap6s a apresentacao da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo
fiscal do CONTRATANTE;
14.2. A CONTRATADA devera indicar no corpo da Nata Fiscal/Fatura, o nurnero do contrato, o numero e name do
banco, agencia e nurnero da conta onde devera ser feito o pagamento, via ordem bancaria:
14.3. Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais/Faturas, estas serao devolvidas ao fornecedor, para as
necessarias correc;:6es, com as inforrnacoes que motivaram sua rejeicao. contando-se o prazo para pagamento da data
da sua reapresentacao:
14.4. Nenhum pagamento isentara o FORNECEDOR/CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigac;;6es, nem
irnpllcara aceitacao definitiva do fornecimento;
14.5. 0 Contratante nao efetuara pagamento de titulo descontado, ou par meio de cobranca em banco, bem coma, os
que forem negociados com terceiros par intermedio da operacao de "factoring";
14.6. As despesas bancarias decorrentes de transferencia de valores para outras pracas serao de responsabilidade da
Contratada;
14.7. Para as operac;:6es de vendas destinadas a 6rgao Publico da Adrninistracao Federal, Estadual e Municipal,
deverao ser acobertadas por Nata Fiscal Eletronica, conforme Protocolo ICMS42/2009, recepcionado pelo Artiga 198-A5-2 do RICMS. lnforrnacoes atraves do site www.sefaz.mt.qov.br/nfe.
14.8. O pagamento sera efetuado ap6s a Nata Fiscal estar devidamente atestada pela Gerencia responsavel e/ou pela
fiscalizacao do Contrato (nomeada pela autoridade competente) e acompanhada dos certificados de Regularidade
Fiscal descritos nos Decretos Estaduais n°s 7217/06, 8199/06 e 8426/06, obedecendo aos prazos estabelecidos na
lnstrucao Normativa n° 01/2007/SAGP/SEFAZ;
14.9. 0 pagamento sera efetuado a contratada ate o 30° (triqesirno) dia da apresentacao da Nata Fiscal/Fatura,
devidamente atestada pelo seu recebimento;
14.10. Nao serao efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendencia de liquidacao de obriqacoes, em
virtude de penalidades impostas a CONTRATADA, ou inadirnplencia contratual.
15. DAS SAN~OES ADMINISTRATIVAS
15.1.1. A Contratada inadimplente total ou parcialmente estara sujeita a aplicacao das sancoes previstas nos arts. 86,
87 e 88 da Lei Federal n" 8.666/93 combinada com o art. 7° da Lei 10.520/2002, a saber:
15.1.1. Advertencia, nas hip6teses de execucao irregular de que nao resulte prejuizo para o fornecimento;
15.1.2. Multa morat6ria de 0,5% (cinco decirnos por cento) do valor do contrato por dia de atraso injustificado na
providencia necessaria e 1 % (um par cento) par dia ap6s o 30° dia de atraso acumulada com as multas cominat6rias
abaixo:
15.1.2.1.
multa de 5% (cinco par cento) do valor do total do contrato par faltas medias, assim entendidas aquelas que
acarretam transtornos significativos e, na sua reincidencia, esse percentual sera de 10% (dez por cento);
15.1.2.2. multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, nas hip6teses de inexecucao total, com ou sem
prejuizo para o ente publlco contratante;
15.1.3. suspensao ternporaria do direito de participar em licitacao ou impedimenta de contratar com a entidade licitante
e descredenciamento no sistema de cadastro de fornecedores, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, entre outros
comportamentos e em especial quando:
15.1.3.1 Ensejar injustificado retardamento da execucao de seu objeto;
15.1.3.2 Nao mantiver a proposta;
15.1.3.3 Falhar gravemente na execucao do contrato;
15.1.3.4 Na reiteracao excessiva de mesmo comportamento ja punido ou ornissao de providencias para reparacao de
erros;
15.1.3.5. Deixar de entregar ou apresentar docurnentacao falsa exigida para o certame;
15.1.3.6 Comportar-se de modo inid6neo;
15.1.3. 7 Cometer fraude fiscal;
15.1.3.8 Fizer declaracao falsa;
15.1.3.9 Fraudar na execucao do contrato.
15.1.4.
Oeclaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adrninistracao Publica enquanto perdurarem os
motives determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitacao perante a pr6pria autoridade que aplicou a
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penahdade.
15.2 A multa eventualmente imposta a contratada, sera automaticamente descontada da fatura a que fizer jus ou
deduzidos da garantia, acrescida de juros morat6rios de 1 % (um por cento) ao mes;
15.3 Caso a contratada nao tenha nenhum valor a receber do 6rgao/entidade contratante, ou os valores do pagamento
e da garantia forem insuficientes, ser-lhe-a concedido o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados do recebimento de sua
intirnacao, para efetuar o pagamento da multa;
15.4• Esgotados os meios administrativos para cobranca, nao sendo efetuado o pagamento, seus dados serao
-encarninhados ao 6rgao competente para que seja inscrita na divida ativa do Estado, podendo, ainda o
6RGAO/ENTIDADE proceder a cobranca judicial da multa;
15.5 As multas previstas nesta secao nao eximem a Contratada da reparacao dos eventuais danos, perdas ou prejuizos
que s~u ato punivel venha causas ao 6RGAO/ENTIDADE.
1'5.6 Aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrative que assequrara o
contradit6rio ea ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na lei 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei
. Estadual n° 7.692, de 2002.
15. 7 A autoridade competente, na aplicacao das sancoes, levara em consideracao a gravidade da conduta do infrator, o
carater educative da pena, bem como o dano causado a Adrninistracao, observado o principio da proporcionalidade.
16. PUBLICO/CLIENTELA ALVO
16.1. 6rgaos/Entidades participantes que responderam a pesquisa de quantitative n° 264, acostada ao processo
administrative e encerrada no dia 16/06/2016.
16.2. Os 6rgaos/Entidades do Poder Executive Estadual nao participantes e demais, serao adesos na forma prevista no
Decreto federal n° 7.892/2013 e Decreto Estadual n°. 7.217/2006 e alteracoes (Adesao Carona).
17. RESULTADOS ESPERADOS
17.1. Garantir o fornecimento e acesso continue a aqua mineral apropriada para consume e gas de cozinha, visando
atender o consume dos servidores, colaboradores e visitantes, assim como proporcionar o bem-estar dos mesmos
devido as condicoes clirnattcas de Cuiaba,
18. LEGISLA~AO APLICADA AO OBJETO
Lei 8.666/1993 e alteracoes - Normas para l.icitacao;
Lei 10.520/2002 - lnstitui o Preqao;
Decreto Estadual n° 7.217/2006 e alteracoes - Regras para Aquisicao;
Decreto Estadual n° 8.199/2006 e Decreto Estadual n° 011/2015 - Criterio de Pagamento;
Decreto Federal n° 7.892/2013 - Regulamenta RP;
Lei 123/2006 - Normas ME e EPP;
Portaria ANP N° 297/2003 - Normatiza a autorizacao para Revenda de Gas;
Portaria MME n° 470/1999 - Define que o r6tulo a ser utilizado no envasamento de agua mineral e potavel de mesa
devera ser aprovado pelo Departamento Nacional de Producao Mineral - DNPM;
Resolucao - RDC n° 274/2005 - Aprova o "REGULAMENTO TECNICO PARA AGUAS ENVASADAS E GELO";
Resolucao - RDC n° 275/2005 - Aprova o "REGULAMENTO TECNICO DE CARACTERISTICAS MICROBIOL6GICAS
PARA AGUA MINERAL NATURAL E AGUA NATURAL";
Resolucoes da ANVISA n° 105/1999 e n° 51/2010 - Regulamentos Tecnicos e Migrac;ao para Embalagens e
Equipamentos Plasticos destinados a entrar em contato com Alimentos.
19. DISPOSl~OES FINAIS
19.1. E vedado caucionar ou utilizar a ata decorrente do registro de precos para qualquer operacao financeira sem a
previa e expressa autorizacao da Secretaria de Estado de Gestao.
Cuiaba, 29 de agosto de 2016.
Elaborado por:
CINNARA FRISON
Analista Administrative
(original assinado nos autos)
De acordo:
CAMILA RODER SOUZA SILVA
Gerente de Planejamento de Aquisicoes
(original assinado nos autos)
AGEZANDRO COSTA DE ABREU
Superintendente de Aquisicoes Governamentais
(original assinado nos autos)
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TERMO DE ANA.LISE, APROVA
1. DA ANALISE E APROVA<;AO:

Ao E AUTORIZA

1.1 Analisamos e aprovamos o Termo de Referencia n° 005/2016/FT/SAG/SEGES,
sendo constatada a regularidade legal da proposta.

SEGES/SAG/cLG

Lle

('_•l,u

.?.

~
jl

I

- 1-1

Ao.

PLANILHA e PROCESSO INICIAL,

2 - DA AUTORIZA<;AO:

2.1 Analisado e aprovado o Termo de Referencia n°
documentos vinculantes, AUTORIZO os procedimentos
PREGAO ELETRLlNICO para fins de Registro de Precos,
condicoes e termos previstos no presente Termo de
leqislacao vigente.
Data:

005/2016/FT/SAG/SEGES inerente e face aos processes e
legais para realizacao do Certame Licitat6rio na modalidade
cujos ates procedimentais e contratacao devem obediencia as
Referencia supracitado, processo administrative inerente e

/2016.

Ruy Carlos C. da Fonseca
Secretario Adjunto Administrative - SEGES
(original assinado nos autos)
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ANEXOIV

Modelo da Declaracao (Empregador Pessoa Juridica)
(Papel timbrado da empresa)

A
SEGES
Ref.: EDITAL DE LICITA<;Ao NA MODALIDADE PREGAO ELETR6NICO.
N°. 02512016ISEGES TIPO: MENOR PRECO UNIT.A.RIOPOR LOTE

(Nome da Empresa) -----------------------------------, CNPJ N° ------------------------, sediada na Rua -------------------------------------, n° -----------, bairro, -----------------------, CEP-------------- Municipio -------------------------, por seu representante legal
abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edita! de Preqao Eletronico N°. 02512016ISEGES, DECLARA, sob as
penas da lei, que:
Nao possui em seu quadro de pessoal empregados (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condicao de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7 ° da Constituicao Federal e inciso V, art.27, da
Lei 8666/1993, com redacao determinada pela Lein° 9.854/1999.
Nao possui em seu quadro de pessoal servidor publico do Poder Executivo Estadual exercendo funcoes
tecnicas, comerciais, de qerencia, adrninistracao ou tomada de decisao, (inciso Ill, do art 9 da Lei 8666/93 e inciso
X, art. 144 da Lei Complementar Estadual n° 04/1990),
- lnexistencia de fato superveniente impeditivo da habilitacao, na forma do§ 2°, art. 32, da Lein° 8.666/1993;

Local, __

/__

!__

Assinatura do representante legal sob carimbo
RG:
CPF:
CNPJ da empresa
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Modelo da Declaracao para ME e EPP (Empregador Pessoa Juridica)

(Papel timbrado da empresa)
A
SEGES

Ref: EDITAL DE LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO
N°. 025/2016/SEGES

TIPO: MENOR PRECO UNITARIO

POR LOTE

(Nome da Empresa) -----------------------------------, CNPJ N° -----------------------, sediada na Rua -------------------------------------, n° -----------, bairro, ----------------------, CEP-------------- Municipio -------------------------, por seu representante legal
abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edita! de Pregao N°. 025/2016/SEGES, DECLARA, sob as penas da
lei, que nao se encontra em nenhuma das sttuacoes previstas no§ 4° do art. 3° da Lei Complementar 123/2006.

Local, __

/__

/__

Assinatura do representante legal sob carimbo
RG:
CPF:
CNPJ da empresa

.
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COORDENADORIA DE LICITA(:OES GOVERNAMEl\fTAIS

ATA DE REGISTRO DE PRECOS 000/2016/SECRETARIA DE ESTADO DE GEST.AO
ATA DE REGISTRO DE PREc;os: N° 000/0000/SEGES
PROCESSO: ND. 262.756/2016/SEGES.
PREGAO: N° 025/2016/SEGES.
Pelo presente instrumento, o Estado de Mato Grosso, par meio da SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO, situada no
Centro Politico Administrativo, Bloco Ill, CEP: 78049-005, Cuiaba/M]', CNPJ: 03.507.415/0004-97, neste ato
representado pelo
, inscrito no CPF sob n".
e portador
da Cedula de ldentidade sob n°
, RESOLVE REGISTRAR OS PRE<;OS da(s) empresa(s)
relacionadas, quantidades estimadas e indicadas abaixo, de acordo com a classificacao obtida em cada late, atendendo
as condicoes, as especificacoes tecnicas e as propostas ofertadas na licitacao regulamentada pelo edital e anexos do
PREG.A.O ELETRONICO n° 025/2016, do tipo
, PROCESSO ADMINISTRATIVO n° XXX.XXX/2016,
independentemente de transcricoes, constituindo esta ATA DE REGISTRO DE PRE<;OS documento vinculativo e
obrigacional as partes.
EM PRESA
CNPJ
ENDERECO
REPRESENTANTE:
CONTATO (TELEFONE)

Nome:
CPF:
RG:
(XX)

Sujeitam-se as partes as normas constantes da Constituicao Federal de 1988, Lei Federal n° 8666/93 e suas eventuais
alteracoes, Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto Estadual n°. 7217/2006, Lei Complementar n° 123/2006, Lei Estadual
n° 7.696/2002, Decreto Estadual n° 635/2007, sem prejuizo de outras normas aplicaveis.
1. DO OBJETO
1.1. Esta Ata possui o objetivo de registrar precos dos itens abaixo relacionados, no respectivo LOTE, para futura e
eventual contratacao de empresa especializada em fornecimento de agua mineral, gas de cozinhae vasilhames
de acondicionament
o,em atendimentoa demanda dos 6rgaos/entidades do Poder Executivodo Estado de Mato
Grosso, conforme condicoes e especificacoes constantes nesta Ata de Registro de Pre90.
LOTE (XX}
EMPRESA:
Item
I Esoeciflcacao

I

VALOR TOTAL LOTE (XX) R$

I
I

I

Unidade

I
(

Quantidade

I
I

Marca/ Fabricante/ Modelo
)

I
I

Valor Unitario

VALOR TOTAL DO REGISTRO DE PRECOS:
1.2. 0 preco unitario de cada item enqlobara todas as despesas relativas ao objeto, bem como os respectivos custos
diretos e indiretos, incluindo seguro, tributos, remuneracoes, despesas fiscais e financeiras, beneficios e despesas
indiretas (BDI), manuais, transporte, todas as taxas, e quaisquer outras necessarias ao cumprimento do objeto deste
registro e nae sera considerada nenhuma reivindicacao adicional de pagamento ou reajustamento de precos.
2. DA EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO
2.1. Esta Ata de Registro de Pre90 nae gera a obriqacao aos 6rgaos e entidades participantes do Registro de Precos,
de contratar, possuindo caracteristica de futura e eventual contratacao de acordo com os precos, fornecedores
beneficiaries e condicoes relacionadas na licitacao e propostas apresentadas.
2.2. Consideram-se participantes da Ata de Registro de Precos os orqaos e entidades que responderam a pesquisa de
demanda consolidada nos autos, na fase interna da licitacao.
2.3. A utilizacao dos quantitativos registrados nesta Ata, pelos orqaos ou entidades participantes, sera restrita ao
quantitativo informado na pesquisa de demanda, conforme relat6rio de pesquisa anexo ao edital.
2.3.1.
Excepcionalmente a SEGES podera remanejar entre os participantes da Ata de Registro de Precos, os
quantitativos registrados, desde que devidamente justificado pelo 6rgao adeso, conforme o artigo 77, VII do Decreto
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Estadual n° 7.217/2006.
3. DA FORMA DE EXECU<;AO
3.1. A empresa detentora do registro devera realizar a entrega dos produtos e/ou executar os services para atender as
necessidades dos 6rgaos adesos conforme especificado no edital e seus anexos, no termo de referencia e na proposta
de precos.
3.2. Ap6s a publicacao desta Ata no Diano Oficial do Estado, as empresas registradas ficam obrigadas a atender todos
os pedidos feitos pelos orqaos participantes.
4. DAS ADESOES DOS ORGAOS NAO PARTICIPANTES - ADESAO CARONA
4.1. Esta Ata de Registro de Prec;:os, durante sua vigencia, podera ser utilizada por qualquer 6rgao/entidade da
adrnlnistracao publica, nao participante do registro, que manifeste o interesse junto ao Orgao Gerenciador SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO, desde que sejam cumpridas as seguintes condicoes:
I - a Ata ainda esteja vigente e nao tenha esgotado o quantitativo registrado do item solicitado;
II - 0 quantitativo decorrente das adesoes a ata de registro de prec;:os devera ser de, no rnaximo, ate o quintuplo do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de prec;:os para o 6rgao gerenciador e 6rgaos participantes,
independente do numero de 6rgaos nao participantes que aderirem, nos termos do art. 89, VIII do Decreto n°.
7.217/2006.
Ill - o pedido de adesao carona seja instruido com os seguintes documentos:
a) termo de referencia ou piano de trabalho aprovado pela autoridade competente;
b) planilha de bens ou services, com a indica<;:ao do lote, item, valores e quantidades a serem utilizados;
c) cornprovacao de vantajosidade da adesao carona, nos termos da Orientacao Tecnica n° 463/2012 da Controladoria
Geral do Estado de Mato Grosso, com verlflcacao do preco de mercado, inclusive o praticado para a Adrninistracao
Publica em condicoes equivalentes;
d) comprovante de reserva orcamentaria, atraves de pedido de empenho ou equivalente assinado pelo ordenador de
despesas;
e) declaracao da empresa registrada de que aceita o pedido e de que o atendimento a adesao carona nae prejudicara o
fornecimento de materiais ou prestacao do service aos 6rgaos participantes;
f) parecer juridico conclusivo favoravel a contratacao, aprovado pelo Secretario da Pasta ou autoridade equivalente.
4.2. O 6rgao ou entidade nao participante, interessado na adesao carona, devera encaminhar a solicitacao a
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO por oficio assinado pelo seu representante, com todos os documentos
indicados no item anterior.
4.3. Cabera ao fornecedor beneficiario desta Ata de Registro de Prec;:os, observadas as condicoes nela estabelecidas,
optar pela aceitacao ou nao do fornecimento, desde que nao prejudique as obriqacces assumidas com os participantes
desta Ata;
4.4. Cumprida as exigencias para a adesao carona, a SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO ernitira a respectiva
autorizacao.
4.5. A autorizacao de adesao carona tera validade de 90 (noventa) dias, findo o qual sera necessaria nova autorizacao,
atendidas todas as condicoes exigidas anteriormente.
4.6. Caso o 6rgao ou entidade nao possua mais interesse na adesao autorizada, devera enviar a SECRETARIA DE
ESTADO DE GESTAO c6pia da autorlzacao e do pedido de cancelamento, com indicacao do nurnero autorizado.
4.7. Ede exclusiva responsabilidade do 6rgao ou entidade carona o controle sobre a execucao e fiscalizacao contratual,
inclusive quanto ao pagamento e aplicacao de sancoes, observada a legislac;:ao aplicavel, a ampla defesa e o
contradit6rio, informando a SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO as eventuais sancoes aplicadas.
4.8. As contratacoes decorrentes de adesao carona a esta Ata de Registro de Prec;:os nao poderao exceder, por 6rgao
ou entidade, a 100% (cem por cento) do quantitativo do item registrado.
5. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRE(;OS
5.1 0 gerenciamento desta Ata cabera a SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO, por meio da Coordenadoria de
Autorizac;:6es e Registro de Prec;:os, no seu aspecto operacional, ea Coordenadoria Juridica de l.icitacoes, nas questoes
legais, competindo-lhes, ainda:
I - conduzir eventuais renegociac;:6es dos prec;:os registrados;
II - coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento da ata de acordo com as condicoes ajustadas no edital e
anexos;
Ill - aplicar, garantida a ampla defesa e o contradit6rio, as sancoes decorrentes de descumprimento da Ata de Registro
de Prec;:os;
IV - autorizar a adesao de 6rgaos e entidades nao participantes deste Registro de Prec;:os;
V - promover a publicacao desta Ata, ap6s assinatura das empresas vencedoras da licitaceo, de acordo com a ordem
de classiflcacao, e da autoridade competente da SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO;
VI - arquivar a Ata de Registro de Prec;:os em pasta pr6pria e disponibiliza-la em meio eletr6nico.
5.2. Todas as eventuais alteracoes que se fizerem necessarias serao registradas por intermedio de lavratura de termo
aditivo a ata de registro de precos.
6. DA VIGENCIA
6.1. 0 prazo de vigencia desta Ata sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data de circulacao do Diario Oficial do
Estado de Mato Grosso que contern o respectivo extrato da Ata.
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO - Superintendencia de Aqulsicoes Governamentais
Centro Politico Administrative, R: C - Bloco Ill - CEP: 78049-005 - Cuiaba-Mf - Telefone: (65) 3613-3674
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7. DA EFIC.ACIA
7 .1. 0 presente Registro de Prec;:os somente tera eficacia ap6s publicacao do respectivo extrato no Oiario Oficial do
Estado de Mato Grosso, na forma preconizada do paraqrafo unico do Art. 61, da Lei Federal n. 8666/93.
8. PAS REVISOES DOS ,PRECOS REGISTRADOS
8.1. A Ata de Registro de Prec;:os podera ser alterada nas hip6teses do art. 92 do Decreto Estadual n. 7.217/2006 e do
art. 65, inciso II, da Lein. 8.666/1993.
8.2. Durante a vigencia da Ata de Registro de Prec;:os, a empresa registrada podera solicitar a revlsao ou repactuacao
· · · dCIS pre.i;:os para manter o equilibria econornico-flnanceiro obtido na licitacao, mediante a cornprovacao dos fatos
previstos nd art. 65, inciso II, alinea 'd', da Lei n. 8.666/1993, inclusive com dernonstracao em planilhas de custos.
8.3. Os pedidos de reequilibrio econornico-financeiro, de que trata o item 8.2, passarao por anahse contabil (se for o
caso) e juridica da Superintendencia de Aquisicoes Governamentais, cabendo ao secretarto de Estado de Gestao a
decisao sabre o pedido.
8.4. Os prec;:os registrados que sofrerem revisao nao poderao ultrapassar os precos praticados no mercado, mantendose a diferenc;:a percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado a
epoca do registro.
8.5. Caso o prec;:o registrado seja superior a media dos prec;:os de mercado, a SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO
solicitara formalmente a empresa a reducao do prec;:o registrado, de forma a adequa-lo ao praticado no mercado.
8.6. Fracassada a neqociacao com a adjudicataria, a SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO podera rescindir esta
ata e convocar, nos termos da leqlslacao vigente e pelo prec;:o compativel com o de mercado, as demais empresas
classificadas, e habilitadas pelo(a) pregoeiro(a), de acordo com a ordem de classificacao obtida no certame, cabendo
rescisao desta Ata de Registro de Prec;:os e nova licitacao em caso de fracasso nas neqociacoes.
8.7. Serao considerados compativeis com os de mercado os prec;:os registrados que forem iguais ou inferiores a media
daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de estimativa de prec;:os.
8.8. As alteracoes dos prec;:os registrados, oriundos de revisao, serao publicadas no Oiario Oficial do Estado de Mato
Grosso.
8.9. Nos prec;:os registrados estao incluidas todas as despesas relativas ao objeto contratado (tributos, seguros,
encargos sociais, etc).
9. DO CANCELAMENTOOU SUSPENSAO DO REGISTRO DE PRECOS
9.1. A Ata de Registro de Prec;:os podera ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situacoes:
9.1.1. Quando os prec;:os registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e a empresa se recusar a
adequa-los e restar inexistosa a neqociacao com as demais empresas classificadas
9.1.2. Por razoes de interesse publico devidamente demonstradas e justificadas.
9.1.3. Se a empresa perder qualquer condicao de habilitacao ou qualiflcacao tecnica exigida no processo licitat6rio;
9.1.4. Quando a empresa sofrer sancao prevista nos incises 111 ou IV do caput do art. 87 da Lei n° 8.666, de 1993, ou
no art. 7° da Lei n° 10.520, de 2002.
9.1.5. Quando a empresa requerer, desde que mediante justificativa comprovada e aceita pela Adrninistracao.
9.2. 0 cancelamento do registro nas hip6teses previstas, assegurado o contradit6rio ea ampla defesa, sera formalizado
por decisao da SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO.
9.3. Ocorrendo cancelamento do prec;:o registrado, o fornecedor sera informado formalmente, mediante publicacao no
Diario Oficial do Estado de Mato Grosso.
9.4. A solicitacao do fornecedor para cancelamento dos prec;:os registrados sera analisado pelo 6rgao/Entidade,
facultando-se a este a decisao sabre o cancelamento
9.5. Havendo o cancelamento do prec;:o registrado, permanecera o compromisso da garantia e assistencia tecnica dos
itens entregues, anteriormente ao cancelamento.
9.6. Caso a SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO nao se utilize da prerrogativa de cancelar a Ata de Registro de
Prec;:os, a seu exclusive criteria, podera suspender a sua execucao e/ou sustar o pagamento das faturas, ate que o
Fornecedor cumpra integralmente a condicao contratual infringida.
9.7. 0 cancelamento do registro de prec;:os sera comunicado mediante publicacao no Diario Oficial do Estado de Mato
Grosso.
10. DISPOSICOES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
10.1. As contratacoes serao formalizadas pelos 6rgaos e entidades participantes ou os que vierem a aderir, conforme
disposto no artigo 62, da Lei 8.666/93, observadas as disposic;:6esconstantes na minuta de contrato, anexo do edital.
10.2. Por tratar-se de Registro de Prec;:os, os recursos financeiros para fazer face as despesas da contratacao correrao
por conta dos 6rgaos e entidade aderentes, cujo elemento de despesas e nota de empenho constarao nos respectivos
contratos, observado as condicoes estabelecidas nesta Ata de Registro de Prec;:o;
10.3. A adiudicataria devera comparecer quando convocada no prazo maximo de 03 (tres) dias uteis, contados do
recebimento da convocacao formal, para assinatura do instrumento contratual/Ordem de Fornecimento.
11. DAS PENALIDADES
11.1. A licitante vencedora que descumprir quaisquer das condicoes deste instrumento flcara sujeita as penalidades
previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n. 8.666/1993 e artigo 7°, da Lei n. 10520/2002, assegurado o contradit6rio e a
ampla defesa;
11.2. Quante ao atraso para assinatura do contrato:
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO- Superintendencia de Aquislcoes Governamentais
Centro Politico Administrativo, R: C - Bloco Ill - CEP: 78049-005- Oulaba-Mf - Telefone: (65) 3613-3674
Portal de Aquisicoes: http://aguisicoes.gestao.mt.qov.br/
- email: pregao@gestao.mt.gov.br
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a) Atraso de ate 02 (dois) dias uteis, multa de 2 % (dois por cento), sobre o valor da nota de empenho se for entrega
parcelada e sobre o valor do contrato se for entrega (mica;
b) A partir do 3° (terceiro) dia util ate o limite do 5° (quinto) dia util, multa de 4% (quatro por cento), sobre o valor da nota
de empenho se for entrega parcelada e sobre o valor do contrato se for entrega unica, caracterizando-se a inexecucao
total da obriqacao a partir do 6° (sexto) dia util de atraso.
11.3. Pela inexecucao parcial ou total das condicoes estabelecidas nesta Ata de Registro de Precos, poderao ser
aplicadas tarnbern, garantida a previa defesa, as seguintes sancoes:
I - advertencia;
II - multa de ate 10% (dez por cento) sobre o valor registrado, e corrigido monetariamente, recolhida no prazo de 15
(quinze) dias corridos, contados da cornunicacao oficial, sem embargo de indenizacao dos prejuizos porventura
causados a Adrninistracao;
Ill - suspensao ternporaria de participacao em licitacao e impedimento de licitar e contratar com a Adrninistracao, bem
como o cancelamento de seu certificado de registro cadastral pelo prazo nao superior a 02 (dois) anos;
IV - declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adrninistracao Publica. enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabliitacao, perante a pr6pria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos resultantes e
depois de decorrido o prazo da sancao aplicada.
11.4. As multas aplicadas deverao ser pagas no prazo de dez dias uteis a contar da notificacao, e nao sendo recolhidas
nesse prazo, alern de nova penalizacao, serao descontadas dos creditos da empresa CONTRATADA ou cobradas
administrativa ou judicialmente;
11.5. As penalidades previstas acima tern carater de sancao administrativa, consequentemente:
I - a sua aplicacao nao exime a empresa da reparacao das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a
Adrninlstracao:
II - nao exclui a responsabilizacao judicial por atos ilicitos;
Ill - as penalidades sao independentes ea aplicacao de uma nao exclui as demais, quando cabiveis.
11.6. 0 descumprimento da Ata de Registro de Precos sera apurado pela SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO,
sem prejuizo da apuracao do descumprimento dos contratos decorrentes, que devera ser realizada pelos 6rgaos e
entidades aderentes.
12. DAS VEDA<;OES
12.1. E vedado caucionar ou utilizar a ata decorrente do registro de precos para qualquer operacao financeira sem a
previa e expressa autorizacao da Secretaria de Estado de Gestao.
12.2. E vedada a prorroqacao da Ata de Registro de Precos alern do limite de vigencia legalmente estabelecido.
13. DAS DISPOSl<;OES FINAIS
13.1. Mediante decisao escrita e devidamente fundamentada, esta Ata de Registro de Precos sera anulada se ocorrer
ilegalidade em seu processamento ou nas fases que lhe deu origem, suspensa ou revogada por raz6es de interesse
publico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.
13.1.1. A anulacao do procedimento licitat6rio afetara a Ata de Registro de Precos e o Contrato decorrente.
13.2. As clausulas desta Ata de Registro de Precos sornam-se as obriqacoes das partes previstas no Edita! do
PREGAO ELETRCNICO n° 020/2016 e seus anexos, bem como aquelas previstas na minuta do contrato, que esta
disponivel no site da SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO, Portal de Aquisicoes, no mesmo link onde e retirado o
edital.
13.3. Aos casos omissos aplicam-se as disposicoes constantes da Lei Federal n. 10.520/2002, da Lei 8.666/93 e do
Decreto Estadual n.7217/2006;
14. DO FORO
14.1. As partes contratantes elegem o foro de Cuiaba-Mf como competente para dirimir quaisquer quest6es oriundas da
presente Ata de Registro de Preco, inclusive os casos omissos, que nao puderem ser resolvidos pela via administrativa,
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Cuiaba-Mf',

de

SECRETARIO DE ESTADO DE GESTAO

SECRETARIA ADJUNTA DE ESTADO DE GESTAO

REPRESENTANTE DA EM PRESA

REPRESENTANTEDAEMPRESA
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ANEXO VII - DA MINUTA DO CONTRATO
NOTAS EXPLICATIVAS: Os espacos existentes neste modelo de Contrato, bem como os itens ressalvados devem
ser preenchidos ou adotados pelo 6rgao ou entidade publica licitante, de acordo com as peculiaridades do objeto da
licltacao e criterios de oportunidade e conveniencia, cuidando-se para que sejam produzidas as mesmas defini¢es
nos demais instrumentos da licitacao, para que nao conflitem.
Alguns itens recebem notas explicativas destacadas para cornpreensao do agente ou setor responsavel pela
elaboracao das minutas referentes a licitacao, cue deverao ser suorirnidas quando da finalizacao do documento.
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO
DE
AQUISl<;AO
DE
ATRAVES
DE
REGISTRO DE
PRECO,
QUE
ENTRE
SI
FAZEM O
-----EA EMPRESA
_

----

O ESTADO DE MATO GROSSO por meio da(o)
, doravante denominada contratante, com sede no
Centro Politico Administrative - Cuiaba-Ml', inscrita no CNPJ sob n°.
, neste ato representado pelo (a)
_______ , portador do RG.
e do CPF n°.
e de outro lado a
Empresa
, doravante denominada simplesmente Contratada, localizada a
, n° __ ,
inscrita no CNPJ sob o n°
, neste ato representado por
, residente a
_
n° __ , municipio de
, portador do RG n°
e do CPF n°.
,
considerando a autorizacao para aquisicao do objeto de que trata o processo n°
, resolvem celebrar
o presente Contrato, que sera regido pela Lein°. 8666, de 21/06/1993 e suas atteracoes posteriores e, no que couber, a
Lei n° 10.520, de 17/07/2002, a Lein° 8.078/1990 (C6digo de Defesa do Consumidor), assim como, supletivamente,
pelos principios da teoria geral dos contratos, pelas disposicoes de direito privado e pelas clausulas e condicoes a
seguir delineadas:
ClAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.1
0 objeto do presente instrumento refere-se a contratacao de empresa especializada em fornecimento de agua
mineral, gas de cozinha e vasilhames de acondicionamento, em atendimento a demanda dos 6rgaos/entidades
do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, que deriva da adesao a Ata de Registro de Precos n°
_/2016/SEGES, decorrente do Pregao Eletronico n° 025/2016/SEGES, em conformidade com o Termo de Referenda
apresentado e demais anexos, independente de transcricao.
1.2 Vinculam-se ao presente Contrato, independentemente de transcricao, o Edita! do Pregao Eletronico n°
012/2016/SEGES com seus anexos e proposta contratada.
1.3
ITEM

Dlscrirninacao

do objeto:

DESCRl<;AO/
ESPECIFICA<;AO

UNIDADE DE
MEDI DA

QUANTIDADE

MARCA/
FABRICANTE
/MODELO

VALOR
UNIT ARIO

VALOR
TOTAL

1
2
3
Nota: A tabela acima e meramente ilustrativa, devendo compatibilizar-se com aquela prevista no Termo de Referlmcia e
com a proposta vencedora.
CLAUS ULA SEGUNDA - DA VIGENCIA
2.1 O prazo de vigencia deste Termo de Contrato e de
meses, contados da assinatura deste Termo, adstrito
a vigencia dos respectivos creditos orcarnentarios.
Nota: Deve guardar conformidade com o Edital. Fica a criterio do 6rgao Contratante fixar o prazo de vigencia que
atenda a sua necessidade.
CLAUSULA TERCEIRA- DA EXECU<;AO DO CONTRATO
3.1 0 contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com clausulas contratuais e as normas da lei
8.666/93, respondendo cada uma pelas consequencias de sua lnexecucao total ou parcial;
3.2 A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Adrninistracao
especialmente designado, nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93.
SECRETARIA DE ESTADO DE GEST.AO - Superintendencia de Aquisii;oes Governamentais
Centro Politico Administrative, R: C - Bloco Ill - CEP: 78049-005 - Cuiaba-MT - Telefone: (65) 3613-3674
Portal de Aqulslcoes: http://aquisicoes.gestao.mt.qov.br/ - email: pregao@qestao.mt.gov.br
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3.3 A entrega dos objetos ora contratados sera acompanhada e fiscalizada por representante da Contratante, com
atribuicoes especificas.
3.4 A fiscalizacao exercida na entrega dos bens nao exclui a responsabilidade da Contratada, por quaisquer
irregularidades resultantes de irnperfeicoes tecnicas, vicios redibit6rios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorrencia deste, nao implica co-responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e
prepostos.
3.5 DO FORNECIMENTO
3.5.1 A Contratada para os Lotes 01, 02, 05 e 06 do EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 025/2016/SEGES e seus
anexos, devera fornecer aqua mineral natural obtida diretamente de fontes naturais ou por extracao de aquas
subterraneas, devidamente registradas na Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA, satisfazer as exiqencias
estabelecidas pela ANVISA por meio da Resolucao (RDC) n° 274 de 22 de setembro de 2005.
3.5.2 As etapas de producao a serem submetidas a aqua mineral natural e a aqua natural nao devem causar,
desenvolver e ou agregar substancias fisicas, quimicas ou biol6gicas que coloquem em risco a saude do consumidor e
ou alterem a cornposicao original, devendo ser obedecida a leqislacao vigente de Boas Praticas de Fabricacao.
3.5.3 A aqua devera ser entregue em vasilhames de acordo com a especiflcacao do lote, plenamente preenchidos,
munidos de lacre de inviolabilidade intactos.
3.5.4 0 prazo de validade da aqua a ser entregue, devera ser igual ou superior a 06 (seis) meses, devidamente
comprovado pelas anotacoes de data de fabricacao e validade, constantes da embalagem.
3.5.5 Para o transporte, a Contratada devera obedecer a Resolucao da ANVISA - RDC n°. 173 DE 13 de setembro de
2006 que regulamenta o transporte, dlstribuicao, armazenamento e cornercio de aqua mineral.
3.5.6 A AGUA MINERAL SEM GAS devera ser de primeira qualidade, com as seguintes caracteristicas:
a) Ser classificada como aqua mineral tradicional ou aqua potavel de mesa, como FLUORETADA, segundo c6digo de
aquas minerais dentro dos padroes estabelecidos pelo Departamento Nacional de Producao Mineral - DNPM e Agencia
Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA;
b) Nao devem apresentar risco a saude do consumidor e devem estar em conformidade com as caracteristicas
microbiol6gicas descritas na Resolucao RDC n° 173, de 13 de setembro de 2006;
c) Nao devem conter concentracoes acima dos limites rnaxirnos permitidos das substancias quimicas que representam
risco a saude, descritas na Resolucao RDC n° 274, de 22 de setembro de 2005;
d) Nao deve constar qualquer expressao que atribua ao produto propriedades medicamentosas e ou terapeuticas.
3.5.7 Os qarrafoes disponibilizados pela CONTRATADA deverao ser pr6prios para o acondicionamento de aqua
mineral, em POLICARBONATO, liso, transparente, ter capacidade de acondicionamento para 20 litros de aqua mineral,
resistentes, em excelente estado de conservacao, sem ranhuras e/ou amassados, vir com tampa protetora e lacre de
sequranca, para evitar contarninacoes externas.
3.5.8 No processo de fabricacao, os qarrafoes deverao satisfazer as normas tecnicas da ABNT NBR 14222 e NBR
14328.
3.5.9 0 r6tulo a ser utilizado no envasamento de aqua mineral devera ser aprovado pelo Departamento Nacional de
Producao Mineral - DNPM conforme disposto na Portaria n.? 470/99 com os seguintes elementos informativos:
I - nome da fonte;
II - local da fonte, Municipio e Estado;
Ill - classificacao da aqua;
IV - cornposicao quimica, expressa em miligramas por litro, contendo, no minimo, os oito elementos predominantes, sob
a forma i6nica;
V - caracteristicas fisico-quimicas na surqencia;
VI - nome do laborat6rio, numero e data da analise da aqua;
VII - volume expresso em litros ou mililitros;
VIII - nurnero e data da concessao de lavra, e nurnero do processo seguido do nome "DNPM";
IX - nome da empresa concessionarla e/ou arrendataria, se for o caso, com o nurnero de inscricao no Cadastro Nacional
de Pessoa Juridica - CNPJ, do Ministerio da Fazenda;
X - duracao, em meses, do produto, destacando-se a data de envasamento por meio de irnpressao indelevel na
embalagem, no r6tulo, ou na tampa;
XI - se a aqua for adicionado gas carb6nico, as expressoes "gaseificada artificialmente";
XII - as express6es "lndustria Brasileira";
Paraqrafo unico. Os elementos de inforrnacao referidos nos incisos I, II, e IV a XII deste artigo deverao constar do r6tulo
de forma legivel, em destaque, devendo ocupar, no minimo, um quarto da area total do mesmo, sendo os elementos
indicados nos incisos I e X impresses em caracteres destacados dos demais.
3.5.1 o Os qarrafoes devem trazer impresso por meio de irnpressao indelevel a data de fabricacao e de validade que tera
como limite 03 (tres) anos de vida util, conforme estabelece a Portaria N° 387, de 19 de Setembro de 2008.
3.5.11 Os qarrafoes entregues deverao ter sido produzidos em ate 12 (doze) meses antes da data do recebimento
provis6rio.
3.5.12 Quando a Contratante possuir garraf6es vazios, os mesmos poderao ser utilizados pela CONTRATADA,
obrigando-se a mesma, mediante Termo de Responsabilidade, a devolver os mesmos em perfeitas condicoes de uso,
quando findo o contrato de fornecimento.
_
•
3.5.13 A Contratada, para fornecimento dos lotes 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 13 EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N°
025/2016/SEGES e seus anexos, devera preencher todos os requisites da Portaria ANP N° 297/2003, que normatiza a
autorizacao para o exercicio da atividade de revenda de gas liquefeito de petr61eo(GLP), alern de satisfazer plenamente
todas obriqacoes constantes na Portaria para o Revendedor de GLP e nas cartilhas expedidas pela ANP;
3.5.13.1 Os recipientes de gas de cozinha quando transportados cheios devem canter lacre e r6tulo da marca comercial
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO - Superintendencla de Aquislcoes Governamentais
Centro Politico Administrativo, R: C - Bloco Ill - CEP: 78049-005 - Cuiaba-Mf - Telefone: (65) 3613-3674
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que identifique o distribuidor que envasilhou o produto, telefone do distribuidor e instrucoes de uso;
3.5.13.2
Os pastas de revenda de GLP para uso domestico devera dispor de balanca decimal, em perfeito estado de
conservacao e funcionamento,
certificada pelo INMETRO para afericao, pela Contratante, do peso do recipiente
transportavel cheio de GLP, conforme estabelecido na Portaria ANP N° 297/2003;
3.5.13.3
Existencia nos recipientes da data de validade impressa numa especie de "ferradura" colocada em torno da
vpalvula e, essa data deve corresponder ao ano atual ou posterior;
3.5.13.4
Caso o(s) recipiente(s) nao possuam a "ferradura", o ano de fabricacao deve constar na parte de cima do
botijao ea idade dele nae pode ser superior a 15 (quinze) anos;
3.5.13.5
Nao sera aceito botijao danificado, amassado ou enferrujado.
3.5.14
Para melhor sequranca tanto da Contratada coma do Contratante e necessario que a Contratada indique o
endereco do Dep6sito que guarnece a Agua e o Gas, caso haja necessidade de uma visita previa e tambern posterior
da FISCALIZA<;:Ao.
3.5.15
A troca da marca da Agua ou Gas a serem fornecidos s6 podera ser alterada com prevla autorizacao da
Contratante;
3.6.DO PRAZO E HORARIOS
3.6.1
0 prazo para entrega dos produtos sera de 05 (cinco) dias, contados a partir da ernissao da ordem de
fornecimento.
3.6.2 Os produtos serao entregues de segunda a sextas-feiras, tendo, par regra, o horario das 08:00 as 12:00 horas e
das 14:00 as 18:00 horas. Todavia, deve-se observar o horario de funcionamento dos Orqaos/Entidades solicitantes,
que sera estipulado na Ordem de Fornecimento.
3.6.3 Nao serao recebidos produtos em horarios diferentes ao determinado nem em feriados e recesso.
3.6.4 Havendo causa impeditiva para o cumprimento dos prazos, a CONTRATADA devera apresentar justificativa par
escrito ao fiscal do contrato indicando o prazo necessario, que par sua vez analisara e tornara as necessarias
providencias para a aceitacao ou nao das justificativas apresentadas.
3.7 DO LOCAL
3.7.1
Os produtos serao entregues no perimetro urbano de Cuiaba e ou Varzea Grande, nas dependencias da
Contratada.
3.8 DA FORMA DE ENTREGA
3.8.1 A aquisicao dos materiais sera efetivada mediante a necessidade, conveniencia, disponibilidade orcarnentaria e
demanda do 6rgao contratante, podendo ocorrer de forma fracionada considerando o tamanho do espaco fisico do
almoxarifado que recebera os produtos, nae existindo quantitativos minimos a ser solicitados par notas de empenho.
3.8.2 0 material devera ser fornecido, depois de atendidas todas as exiqencias legais do procedimento licitat6rio, com
periodicidade a ser definida pelo 6rgao contratante (semanal, quinzenal ou mensal) no prazo de ate 24 horas ou de ate
01 dia utlt, a partir do recebimento de cada Nata de Empenho emitida.
3.8.3 A cada fornecimento a contratada devera emitir recibo em papel timbrado da empresa, especificando a data da
entrega, o endereco, CNPJ do contratante ea quantidade entregue, sem rasuras.
3.8.4 0 descarregamento do produto ficara a cargo da CONTRATADA com sua pr6pria rnao de obra, devendo observar
as regras de transporte, distribuicao e sequranca pertinentes ao produto.
3.9 DA GARANTIA DOS PRODUTOS E DA ASSISTENCIA TECNICA
3.9.1
O(s) produtos(s) deverao ter garantia total pelo prazo minima de 12 meses, contados a partir da data do
recebimento do objeto, de forma definitiva, pela Administracao, conforme indicado neste contrato, observadas as
condicoes estabelecidas;
3.9.2 Caso seja detectado defeitos ou falhas sistematicas em determinados materiais entregues pela CONTRATADA ou
ainda em testes realizados
seja considerado
em desacordo
com as especificacoes
tecnicas requeridas,
a
CONTRATANTE pode exigir a substituicao, total ou parcial, dos referidos materiais;
3.9.3 Todas as despesas que ocorrerem no perlodo de garantia, tais coma conserto, substituicao de pecas, transporte,
mao de obra e rnanutencao dos materiais, no caso de apresentar irnperfeicaotoes),
correrao par conta da
CONTRATADA, nae cabendo a CONTRATANTE quaisquer onus.

CLAUSULA QUARTA- DA FORMA DE PAGAMENTO
4.1 0 pagamento sera efetuado pelo CONTRATANTE em favor da CONTRATADA mediante ordem bancaria a ser
depositada em conta corrente, no valor correspondente e data fixada de acordo com a leqislacao para pagamento
vigente no arnbito do Estado do Mato Grosso, ap6s a apresentacao da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo
fiscal do CONTRATANTE;
4.2 A CONTRATADA devera indicar no corpo da Nata Fiscal/Fatura, o nurnero do contrato, o numero e name do banco,
aqencia e numero da conta onde devera ser feito o pagamento, via ordem bancaria;
4.3 Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais/Faturas, estas serao devolvidas ao fornecedor, para as
necessaries correcoes, com as inforrnacoes que motivaram sua rejei9ao, contando-se o prazo para pagamento da data
da sua reapresentacao;
4.4 Nenhum pagamento isentara o FORNECEDOR/CONTRATADA
das suas responsabilidades e obriqacoes, nem
implicara aceitacao definitiva do fornecimento;
4.5 0 Contratante nao efetuara pagamento de titulo descontado, ou par meio de cobranca em banco, bem coma, os que
forem negociados com terceiros par intermedio da operacao de "factoring";
4.6 As despesas bancarias decorrentes de transferencia de valores para outras pracas serao de responsabilidade da
Contratada;
4.7 Para as operacoes de vendas destinadas a 6rgao Publico da Adrninistracao Federal, Estadual e Municipal, deverao
ser acobertadas par Nata Fiscal Eletr6nica, conforme Protocolo ICMS42/2009, recepcionado pelo Artiga 198-A-5-2 do
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO - Superlntendencla de Aqulsicoes Governamentais
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RICMS. lnforrnacoes atraves do site www.sefaz.mt.gov.br/nfe.
4.8 0 pagamento sera efetuado ap6s a Nata Fiscal estar devidamente atestada pela Gerencia responsavel e/ou pela
flscalizacao do Contrato (nomeada pela autoridade competente) e acompanhada dos certificados de Regularidade
Fiscal descritos nos Decretos Estaduais n°s 7217/06, 8199/06 e 8426/06, obedecendo aos prazos estabelecidos na
lnstrucao Normativa n° 01/2007/SAGP/SEFAZ;
4.9 0 pagamento sera efetuado a contratada ate o 30° (triqesimo) dia da apresentacao da Nata Fiscal/Fatura,
devidamente atestada pelo seu recebimento;
4.10 Nao serao efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendencia de liquidacao de obriqacoes, em virtude
de penalidades impostas a CONTRATADA, ou inadirnplencla contratual.
4.11 0 pagamento sera realizado de acordo com a entrega dos produtos, mediante ernissao da respectiva Nata Fiscal.
4.12 0 Contratante efetuara o pagamento via ordem bancaria, par interrnedio do Banco do Brasil, para o banco
discriminado na nota fiscal;
4.13 No caso de atraso de pagamento, sera utilizado, para atualizacao do valor devido, o lndice Nacional de Precos ao
Consumidor - INPC/IBGE do periodo compreendido entre a data final do adimplemento e a do efetivo pagamento.
4.14 Havendo acrescirno de quantitative, isto irnpora ajustamento no pagamento, pelos precos unitarios constantes da
proposta de precos, em face dos acrescirnos realizados.
4.15 Nao havera, sob hip6tese alguma, pagamento antecipado.
4.16 Os pagamentos nao realizados dentro do prazo, motivados pela CONTRATADA, nao serao geradores de direito a
reajustamento de precos.
4.17 0 pagamento somente sera efetuado mediante a apresentacao dos seguintes documentos:
I) Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda da sede ou
domicilio do credor;
II) prova de regularidade junta a Divida Ativa do Estado, expedida pela Procuradoria-Geral do Estado da sede ou
domicilio do credor;
Ill) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS), Certidao Negativa de Oebitos Trabalhistas (CNDT) e ao
Fundo de Garantia por Tempo de Service (FGTS), quando o Poder Executivo do Estado de Mato Grosso for solidario na
obriqacao.
CLAUSULA QUINTA- DA DOTA',;AO OR',;AMENTARIA
5.1 Os recursos ara a amento dos rodutos do referido ob· eta sera ao da s se uinte s data ao 6es orcarnentarias:
Projeto Atividade
Natureza de Despesa
Fonte de Recurso
0000.0000

MATERIAL DE CONSUMO

REGISTRO DE PRECO

Nota: A tabela acima e meramente ilustrativa, devendo compatibilizar-se com as especiticacoes do objeto contida no
edital.
CLAUSULA SEXTA- DA GARANTIA CONTRATUAL
6.1 A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, no prazo maxima de 10 (dez) dias corridos, contado da
data assinatura do contrato, comprovante de prestacao de garantia de 5% (cinco par cento) sabre o valor do contrato,
mediante a opcao por uma das seguintes modalidades:
a) Caucao em dinheiro ou titulos da divida pubfica, sendo estes emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidai;:ao e de cust6dia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus
credores economicos, definido pelo Minlsterio da Fazenda, conforme orientacao tecnica n. 040/2010/AGE;
b) A garantia em apreco, quando em dinheiro, devera ser efetuada no Banco do Brasil, em conta especifica, com
correcao rnonetaria, em favor do 6rgao/unidade CONTRATANTE.
c) Seguro-garantia, modalidade "Seguro-garantia do Construtor, do Fornecedor e do Prestador de Service"; ou
d) Fianca bancaria.
6.2 A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a aplicacao de multa de 0,2% (dais
decimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, ate o maxima de 5% (cinco par cento).
6.2.1 0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Adrninistracao a promover a retencao dos pagamentos
devidos a CONTRATADA, ate o limite de 2% (dois par cento) do valor total do contrato, a titulo de garantia.
6.2.2 A retencao efetuada com base no item 6.2.1 nao gera direito a nenhum tipo de cornpensacao financeira a
CONTRATADA.
6.3 A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir a retencao efetuada com base no item 6.2.1 desta clausula
par quaisquer das modalidades de garantia, caucao em dinheiro ou titulos da divida pubfica, seguro-garantia ou fianca
bancaria.
6.4 A garantia contratual devera ter validade durante toda a vigencia do CONTRATO.
6.5 Caso o valor ou o prazo da garantia seja insuficiente para garantir o contrato, a contratada providenciara,
compulsoriamente, tantos aditamentos quantos forem necessaries ate o terrnino da vigencia do contrato.
6.6 A garantia prestada pela contratada s6 sera liberada ou restituida ap6s o terrnino da vigencia do contrato, ou ainda
na ocorrencia de outras hip6teses de extincao contratual previstas em Lei.
Nota: A exigencia de garantia no Termo de Contrato possivel desde que exigida no Edita! e na forma nele estipulada.
Pode ser exigida a comorovacao da prestacao da garantia ap6s a assinatura do Termo de Contrato ou coma condicao
para assinatura deste. Deve ser excluida esta clausula caso nao tenha sido prevista a exigencia no Edital.

e
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Cl.AUSULA SETIMA- DAS OBRIGA~OES DA CONTRATADA
7.1 O(s) produto(s) contratado(s) deveratao) ser entregue(s) de acordo com a necessidade da CONTRATANTE;
7.2 Ofornecimento devera ser executado de forma a garantir os melhores resultados, cabendo a Contratada otimizar a
qestao de seus recurses humanos, com vistas a qualidade do fornecimento e a satisfacao do Contratante;
7.~ Prestar o fornecimento dentro dos pararnetros e retinas estabelecidos, com a observancia as recornendacoes
· aceitas pela boa tecnica, normas e leqislacao:
, : ·7.4 Entregar o(s) produto(s) adjudicado(s), nos termos, prazos, quantidades, qualidade e condicoes estabelecidas neste
~Contrato e Edital, aderidos da Ata de Registro de Precos;
7.5 Retirar a nota de empenho especifica em prazo nao superior a 02 (dois) dias uteis, contados da convocacao oficial;
7.6 A contratada devera entregar o(s) produto(s) utilizando-se dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
pr6prios;
7.7 Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega inclusive o descarregamento dos materiais;
7.8 Os produtos deverao ser acondicionados adequadamente, devendo garantir protecao durante transporte e
estocagem, bem como constar identiflcacao do produto e demais inforrnacoes exigidas na especificacao e leqislacao em
vigor;
7.9 Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependencies dos Orgaos/entidades
CONTRATANTE;
7.10 Nomear preposto para, durante o periodo de vigencia, representa-Io na execucao do contrato;
7 .11 Prover todos os meios necessaries a execucao do contrato, inclusive considerados os ca sos de greve ou
paralisacao de qualquer natureza;
7.12 lndenizar terceiros e/ou o CONTRATANTE, mesmo em caso de ausencia ou ornissao de fiscalizacao de sua parte,
por quaisquer danos ou prejuizos causados, devendo a contratada adotar as medidas preventivas, com fiel observancia
as exiqenclas das autoridades competentes e as disposicoes legais vigentes;
7 .13 Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer alteracao ocorrida no endereco, conta bancaria e outros
jutqaveis necessaries para recebimento de correspondencia;
7 .14 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela acao ou omissao
de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, a CONTRATANTE ou a
terceiros;
7 .15 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do fornecimento objeto deste contrato, em
conformidade com as normas e determinacoes em vigor;
7 .16 E expressamente vedadas a contratada a contratacao de servidor pertencente ao quadro de pessoal dos
Orgaos/entidades CONTRATANTE, durante o periodo de fornecimento;
7 .17 Apresentar a contratante, quando for o caso, a relacao nominal dos empregados que adentrarao o 6rgao para a
entrega, os quais devem estar devidamente identificados por meio de cracha;
7.18 Responsabilizar-se por todas as obriqacoes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributaries e as demais previstas
na leqislacao especifica, cuja inadimplencia nao transfere responsabilidade a Adrninistracao;
7.19 Aceitar os acrescirnos ou supressoes que se fizerem necessarias no fornecimento do produto, ate 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, devendo supressoes acima desse limite ser resultantes de
acordo entre as partes;
7.20 A Contratada responsabilizar-se-a integralmente pelo fornecimento contratado, cumprindo as disposicoes legais
que interfiram em sua execucao:
7.21 Dispor-se a toda e qualquer fiscatizacao da Contratante, no tocante ao fornecimento dos materiais, assim como ao
cumprimento das obriqacoes previstas neste Contrato, conforme especficacoes constantes no Termo de Referencia;
7.22 Manter, durante toda a execucao do contrato, compatibilidade com as obriqacoes assumidas, todas as condicoes
de habllltacao exigidas na licitacao;
7.23 Emitir, mensalmente, documento fiscal, discriminando os produtos entregues no periodo, de acordo com o(s)
lote(s) descritos neste contrato;
7.24 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execucao do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizacao do Contratante em seu
acompanhamento;
7.25 Reparar, corrigir, remover, substituir as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do presente contrato, em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucao ou de materiais empregados;
7.26 Substituir os produtos rejeitados, no prazo rnaximo de 48 (quarenta e oito horas), contados a partir da cornunicacao
formal do Fiscal do contrato;
7.27 A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preco registrado, nao podera ser
alegado como motive de forca maier para atraso, ma execucao ou inexecucao do objeto desta LICITA<;Ao e nao a
exirnira da penalidade a que esta sujeita pelo nao cumprimento dos prazos e demais condicoes estabelecidas;
7.28 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, cujas reclamacoes se obrigam a atender
prontamente, bem como dar ciencia a Contratante, imediatamente, por escrito, de qualquer anormalidade que verificar
quando da execucao do objeto;
7.29 Nao veicular publicidade ou qualquer outra inforrnacao acerca das atividades contratadas, sem a previa
autorizacao da Contratante;
7.30 Adotar praticas de sustentabilidade ambiental, conforme requisitos constantes na lnstrucao Normativa SLTI/MPOG
n" 01, de 19 de janeiro de 201 O;
7.31 Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os onus
decorrentes. Tai fiscalizacao dar-se-a independentemente da que sera exercida pela CONTRATANTE;
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7.32 A inobservancia das regras previstas neste Contrato acarreta descumprimento contratual absoluto, implicando a
possibilidade de rescisao par iniciativa da Adrninistracao Publics.
7.33 Demais obrigac;:6es e responsabilidades previstas na Lei n°. 8.666/93 e alteracoes, na Lei n". 10.520/2002 e
Decreto Estadual 7.217/2006 e alterac;:6es.
Nota: As obrigac;:6esda Contratada sao aquelas previstas no Termo de Referencia, os itens dispostos nesta Clausula
servem de referencia e deverao guardar sintonia com as obriqacoes da Contratada contidas no Termo de Referencia e
no Edita!, devendo ser adicionados as obriqacoes que se fizerem necessaries ao perfeito cumprimento do objeto
pretendido na contratacao,
CLAUS ULA OITAVA - DAS OBRIGA<;OES DO CONTRA TANTE
8.1 Designar, servidor gestor do contrato, ao qual cabera a responsabilidade de acompanhar, fiscalizar e avaliar a
execucao do contrato, conforme legislac;:aovigente.
8.2 Fornecer ao contratado todos os elementos e dados necessaries a perfeita execucao do objeto deste contrato,
inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da contratada em suas dependencies,
desde que observadas as normas de seguranc;:a.
8.3 Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hara, quantidade, local e demais informac;:6es que achar
pertinentes para o born cumprimento do objeto.
8.4 Disponibilizar local adequado para a realizacao da entrega.
8.5 Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigac;:6esassumidas pela Contratada.
8.6 Notificar a CONTRATADA ea SEGES de qualquer alteracao ou irregularidade encontrada na execucao do contrato.
8.7 Efetuar o pagamento a CONTRATADA, nas condic;:6esestabelecidas neste contrato e em edital.
8.8 Aderir ao registro de prec;:os e determinar a execucao do objeto quando houver garantia real da disponibilidade
financeira para a quitacao de seus debitos frente a Contratada, sob pena de ilegalidade dos atos.
8.9 Os produtos/equipamentos poderao ser recusados e devolvidos pela Contratante nas seguintes hip6teses:
a) Apresentem vicio de qualidade ou impropriedade para o uso;
b) Nata fiscal com especificacao e quantidade em desacordo com o Edita!;
c) Entregues em desacordo com as especificac;:6esdos requisitos obrigat6rios no Edita!;
8.10 Fiscalizar a execucao do objeto do contrato.
Nota: As obriga<;6esda Contratante sao aquelas previstas no Termo de Referencia, os itens dispostos nesta Clausuta
servem de referencia e deverao guardar sintonia com as obrigac;:Oes da Contratante contidas no Termo de Referencia e
no Edital, devendo ser adicionados as obrigac;:Oesque se fizerem necessarias ao perfeito cumprimento do objeto
pretendido na contratacao,
CLAUSULA NONA- DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS
9.1 Os produtos serao recebidos conforme a seguir:
a) provisoriamente: o recebimento provis6rio dar-se-a par servidor indicado pelo 6rgao/entidade contratante, no ato da
entrega do(s) produto(s) e, encontrando irregularidade, flxara prazo para correcao, ou, se aprovado, ernitira recibo;
b) definitivamente: ap6s recebimento provis6rio, sera verificada a integridade do(s) produto(s), incluindo qualidade e
quantidade, e sendo aprovados, sera efetivado o recebimento definitivo, com aposicao de assinatura nas vias do
Documento Auxiliar da NF-e (Dante) ou na Nota Fiscal.
9.1.1 0 bem podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacoes constantes neste
contrato e na proposta da contratada, devendo ser substituidos no prazo maxima de 48 (quarenta e oito horas), a contar
da notificacao do fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacao das penalidades.
9.2 Na hip6tese de irregularidade nao sanada pela CONTRATADA, o Fiscal do contrato do CONTRATANTE reduzira a
termo os fatos ocorridos e encarninhara a autoridade superior, para procedimentos inerentes a apticacao de
penalidades.
9.3 0 aceite/aprovacao do(s) produto(s) pelo CONTRATANTE nae exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA par
vicios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades com as especificacoes estabelecidas, verificadas,
posteriormente, garantindo-se ao Orqao/entidade CONTRATANTE as faculdades previstas no art. 18 da Lei n.?
8.078/90.
Nota: A entrega dos materiais devera ser em conformidade com o especificado no Termo de Referencia e Proposta da
Licitante contratada.
CLAUSULA DECIMA - DA ALTERA<;AO DO CONTRA TO
10.1 O contrato podera ser alterado nas hip6teses do art. 65 da Lei n. 8.666/1993.
10.2 Durante a vigencia do contrato a contratada podera solicitar a revisao dos prec;:os para manter a equacao
econornlco-financeira obtida na licitacao, mediante a comprovacao dos fatos previstos no art. 65, inciso II, alinea 'd', da
Lei n. 8.666/1993, inclusive com dernonstracao em planilhas de custos.
10.3 Conforme o art. 3° da Lei n. 10.192/2001, podera ser concedido o reajuste do prec;:o, a requerimento da
CONTRATADA e depois de transcorrido um ano da data limite para apresentacao da proposta atualizada no certame
licitat6rio, de acordo com o indice de correcao rnonetaria geral ou setorial aplicavel, neste caso o INPC-IBGE.
10.4 Os pedidos de reequilibrio econ6mico-financeiro ou reajuste dos prec;:os de contratos baseados em Atas de
Registro de Prec;:os deverao, sob pena de invalidade dos atos, sofrer analise contabil (se for o caso) e juridica pelo
CONTRATANTE, da viabilidade do feito.
10.5 Deferido o pedido, o reequilibrio econ6mico-financeiro sera registrado par aditamento ao contrato, e a reajuste
mediante apostilamento.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANCOES
11.1 A Contratada inadimplente total ou parcialmente estara sujeita aplicacao das sancoes previstas nos arts. 86, 87 e
88 da Lei Federal n° 8.666/93 combinada com o art. 7° da Lei 10.520/2002, a saber:
11.1.1 .Advertencia, nas hip6teses de execucao irregular de que nae resulte prejuizo para o fornecimento;
11.1.2 Multa morat6ria de 0,5% (cinco decirnos por cento) do valor do contrato por dia de atraso injustificado na
providencia necessaria e 1 % (um por cento) por dia ap6s o 30° dia de atraso acumulada com as multas cominat6rias
abaixo:
11.1.2.1
Multa de 5% (cinco por cento) do valor do total do contrato por faltas medias, assim entendidas aquelas que
acarretam transtornos significativos e, na sua reincldencia, esse percentual sera de 10% (dez por cento);
11.1.2.2
Multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, nas hip6teses de inexecucao total, com ou sem
prejulzo para o ente publico contratante;
11.1.3 Suspensao temporaria do direito de participar em licitacao ou impedimenta de contratar com a entidade licitante e
descredenciamento no sistema de cadastro de fornecedores, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, entre outros
comportamentos e em especial quando:
11.1.3.1
Ensejar injustificado retardamento da execucao de seu objeto;
11.1.3.2 Nao mantiver a proposta;
11.1.3.3
Falhar gravemente na execucao do contrato;
11.1.3.4 Na reiteracao excessiva de mesmo comportamento ja punido ou ornissao de providencias para reparacao de
erros;
11.1.3.5 Deixar de entregar ou apresentar docurnentacao falsa exigida para o certame;
11.1.3.6 Comportar-se de modo inid6neo;
11.1.3.7 Cometer fraude fiscal;
11.1.3.8 Fizer declaracao falsa;
11.1.3.9 Fraudar na execucao do contrato.
11.1.4 Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adrninistracao Publica enquanto perdurarem os
motives determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitacao perante a pr6pria autoridade que aplicou a
penalidade.
11.2 A multa eventualmente imposta a contratada, sera automaticamente descontada da fatura a que fizer jus ou
deduzidos da garantia, acrescida de juros morat6rios de 1 % (um por cento) ao mes;
11.3 Caso a contratada nao tenha nenhum valor a receber do 6rgao/entidade contratante, ou os valores do pagamento
e da garantia forem insuficientes, ser-lhe-a concedido o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados do recebimento de sua
intirnacao, para efetuar o pagamento da multa;
11.4 Esgotados os meios administrativos para cobranca, nao sendo efetuado o pagamento, seus dados serao
encaminhados ao 6rgao competente para que seja inscrita na divida ativa do Estado, podendo, ainda o
6RGAO/ENTIDADE proceder a cobranca judicial da multa;
11.5 As multas previstas nesta secao nae eximem a Contratada da reparacao dos eventuais danos, perdas ou prejuizos
que seu ato punivel venha causas ao 6RGAO/ENTIDADE.
11.6 Aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrative que assequrara o
contradit6rio e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na lei 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei
Estadual n° 7.692, de 2002.
11. 7 A autoridade competente, na aplicacao das sancoes, levara em consideracao a gravidade da conduta do infrator, o
carater educative da pena, bem como o dano causado a Adrninistracao, observado o principio da proporcionalidade.

a

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA RESCISAO
12.1 0 presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hip6teses previstas no art. 78 da Lei n° 8.666/93, com as
consequencias indicadas no art. 80 da mesma lei, sem prejuizo das sancoes aplicaveis.
12.2 Tai rescisao podera ocorrer a qualquer tempo mediante comunicacao oficial de no minima 30 (trinta) dias de
antecedencia a outra parte.
12.3 Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados, assegurando-se a contratada o direito a previa e
ampla defesa.
12.4 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao administrativa prevista no art. 77
da Lei n° 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA TERCEi RA - DO DIREITO DE PETICAO
13.1 No tocante a recurses, representacoes e pedidos de reconsideracao, devera ser observado o disposto no Art. 109
da Lein° 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA QUARTA- DA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO
14.1 A fiscalizacao sera exercida por servidor designado pelo Contratante, ao qual cornpetira dirimir as duvidas que
surgirem no curso da execucao do presente contrato, conforme art. 67 da Lei n° 8.666/93.
14.2 Nao obstante a contratada seja a unica e exclusiva responsavet pela execucao do contrato, a contratante, reservase o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e
completa fiscalizacao sobre o fornecimento, podendo para isso:
a) Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituicao de empregado do contratado que estiver sem uniforme
ou cracha, que ernbaracar ou dificultar a sua flscalizacao ou cuja permanencia na area, a seu exclusive criteria, julgar
inconveniente;
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b) Supervisionar as entregas realizadas pela Contratada, observando as normas tecnicas e legais aplicaveis aos
produtos, emitindo mensalmente relat6rio analitico, que deve ser anexado a Nota Fiscal.
14.3 A fiscalizacao de que trata este item nae exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, resultante de imperfeicoes tecnicas, vicios redibit6rios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrencia desta, nao implica co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de
seus agentes e prepostos, conforme preceitua art. 70 da Lei n. 8.666/93.
14.4 Sera de responsabilidade do Fiscal do Contrato de cada 6rgao/Entidade Contratante, a salva guarda de
documentos relacionado a liberacao e fornecimento objeto do contrato.
CLAUSULA DECIMA QUINTA- DOS CASOS OMISSOS
15.1 Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposlcoes contidas na Lei n° 8666/93, na
Lei 10.520/2002 e demais normas estaduais de llcitacoes e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as
disposicoes contidas na Lei n° 8.078/90 - C6digo de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais dos
contratos.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA- DA CLAUSULA ANTICORRUPCAO
16.1 Para a execucao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar a quern quer
que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quern quer que seja, tanto por conta pr6pria quanta por interrnedio
de outrem, qualquer pagamento, doacao, cornpensacao, vantagens financeiras ou beneficios de qualquer especie, seja
de forma direta ou indireta quanta ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nao relacionada, o que deve ser
observado, ainda, pelos prepostos e colaboradores.
CLAUS ULA DECIMA SETI MA - DAS DISPOSICOES GERAIS
17 .1 Este Contrato devera ser executado fielmente pelas partes de acordo com as clausulas avencadas e as normas
previstas na Lei n° 8.666/1993, respondendo etas pelas consequencias de sua inexecucao total ou parcial.
17.2 O Contratante podera revogar este Contrato, por razoes de interesse publico decorrente de fato superveniente,
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-lo por ilegalidade, de oficio
ou por provocacao de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
17.3 A declaracao de nulidade deste Contrato opera retroativamente, impedindo efeitos juridicos que nele,
ordinariamente, devera produzir, alern de desconstituir os que porventura ja tenha produzido.
17.4 A declaracao de nulidade nao exonera o CONTRATANTE do dever de indenizar a CONTRATADA pelo que esta
houver executado, e por outros prejuizos regularmente comprovados contanto que nao lhe seja irnputavel, promovendo
a responsabilidade de quern the deu causa.
17.5 lncumbira ao Contratante, providenciar a publicacao do extrato deste contrato, em conformidade com o disposto no
art. 61, Paraqrafo Onico, da Lei n° 8.666/1993.
CLAUSULA DECIMA OITAVA- DO FORO
18.1 Fica eleito o foro de Cuiaba, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir quaisquer duvidas ou questoes
decorrentes da execucao deste contrato.
E, por se acharem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento na presence das testemunhas
abaixo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos legais.
Cuiaba - MT, _de
CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA2

de 2016.
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TERMO DE ENCERRAMENTO

Este Edital den° 025/2016/SEGES possui 48 (quarenta e oito) folhas numeradas e ordenadas.

Cuiaba - MT, 27 de outubro de 2016.

Narcilene Beatriz Antunes
Coordenadora de Licitacoes Governamentais - SAG/SEGES
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