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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 

REGISTRO DE PREÇOS 

 

MODALIDADE:  PREGÃO PRESENCIAL 

Nº.: 001/2019 

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

DATA DA ABERTURA:  23/10/2019 

HORA DA ABERTURA:  08:00 h – horário oficial de Cuiabá/MT 

LOCAL: Travessa Emmanuel, 63N, Centro, Juína/MT 

 

1. PREÂMBULO 

1.1. O Município de Juína-MT, com sede a na Travessa Emmanuel, 605, centro, pelo seu 
Pregoeiro designado pela Portaria Municipal n.º 546/2019, torna público, que fará realizar 
em sessão pública, no dia, horário e local acima indicados, licitação na modalidade de 
PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, o qual será processado e 
julgado em conformidade com os preceitos da Lei Federal n.º 10.520/2002, de 17.07.2002 
subsidiariamente à Lei Federal n.º 8.666/1993, de 21.06.1993 e suas posteriores 
alterações, Lei Complementar Federal n.º 123/2006 e Decreto Municipal n.º 488/2006, e 
369/2014, além das demais normas pertinentes e das condições estabelecidas no 
presente Edital e seus Anexos. 

1.2. Na hipótese de não haver expediente ou ocorrer qualquer fato superveniente que 

impeça a realização da sessão pública na data prevista, fica a mesma, adiada para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecidos, 

desde que não haja comunicação em contrário. 

2. DAS DEFINIÇÕES 

2.1. Os 02 (dois) envelopes contendo, respectivamente, a Proposta Comercial e a 

documentação de Habilitação, serão recebidos e abertos em sessão pública e deverão 

ser entregues no máximo até às 08:00 horas do dia 23/10/2019, no Departamento de 

Licitações da Administração Pública Municipal de Juina-MT, situado na Travessa 

Emmanuel, nº.605, Centro, na cidade de Juína-MT, onde será procedido o certame. 

2.2. O edital completo poderá ser obtido pelos interessados junto ao Departamento de 

Licitações da Administração Pública Municipal de Juina-MT, situado na Travessa 

Emmanuel, nº.63N, Centro, na cidade de Juina-MT; pelo telefone (66) 3566-8302, de 

segunda a sexta-feira, no horário das 07:00 às 13:00 horas; pelo e-mail: 

licitacao@juina.mt.gov.br ou através do site 

www.juina.mt.gov.br/agenda_licitacao.php. A Administração Municipal não se 

responsabilizará pela falta de informações relativas ao procedimento àqueles 
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interessados que não confirmarem, pelos meios expostos, a retirada do Edital. 

a) Esclarecimento de dúvidas na sala do Departamento de Licitação ou e-mail: 
licitacao@juina.mt.gov.br, desta Prefeitura, até 02 (dois dias) antes da abertura da 
licitação. 
 

3. DO OBJETO 

3.1. O Pregão Presencial tem por objeto: 

PREGÃO PRESENCIAL PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CENSO PREVIDENCIARIO PARA 

APRIMORAMENTO DA GESTÃO PREVIDENCIARIA E DADOS CADASTRAIS, 

FUNCIONAIS E FINANCEIROS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS, 

INATIVOS, PENSIONISTAS, AFASTADOS E EXONERADOS VINCULADOS A PREVI 

JUINA, PREFEITURA MUNICIPAL, CAMARA DE VEREADORES E DAES – 

DEPARTAMENTO DE AGUA. 

3.2. As quantidades descritas são estimativas máximas para fornecimento durante 12 

(doze) meses, com entregas em períodos alternados e quantidades definidas de acordo 

com as necessidades deste Município. 

3.3. Os itens objetos deste edital deverão atender às exigências mínimas de qualidade, 

observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de 

qualidade industrial – ABNT, INMETRO, etc., atentando-se a contratada, principalmente, 

para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do 

Consumidor). 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderão participar deste Pregão as empresas do ramo pertinente aos objetos 

licitados que atenderem a todas as normas legalmente constituídas e que satisfaçam as 

exigências de apresentação de documentos e anexos fixadas neste edital. 

4.2. A participação na licitação implica, automaticamente, aceitação integral dos termos 

deste Edital e seus Anexos e Leis aplicáveis. 

4.3. As empresas licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e 

apresentação de suas propostas, sendo que o Município de Juína/MT não será, em 

nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do 

resultado do processo licitatório. 

4.4. É vedada a participação de empresa: 
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a) declarada inidônea pela Administração Pública de qualquer esfera de Governo da 

Federação e, caso participe do processo licitatório, estará sujeita às penalidades previstas 

no art. 97, parágrafo único da Lei Federal 8.666/93; 

b) suspensa de licitar junto ao Município de Juína/MT; 

c) reunida em consórcio ou coligação; 

d) cujos sócios, diretores, representantes ou procuradores pertençam, simultaneamente, a 

mais de uma empresa licitante; 

e) estrangeiras que não funcionem no País; 

f) que possuam em seu quadro as pessoas de que tratam o artigo 9º da Lei 8.666/93. 

4.5. Os impedimentos, acaso existentes, deverão ser declarados pela empresa 

proponente, sob pena de responsabilidades administrativas e penais cabíveis, conforme 

legislação vigente. 

5. DO CREDENCIAMENTO (FORA DOS ENVELOPES) 

5.1. No dia, horário e local, designados para recebimento dos envelopes, a empresa 

licitante deverá apresentar um representante para credenciamento, MUNIDO DE CÓPIA 

DO ESTATUTO SOCIAL OU CONTRATO SOCIAL, autenticado em cartório ou por 

servidor público designado, em todas as páginas, sendo recomendável sua presença com 

15 (quinze) minutos de antecedência em relação ao horário previsto para a sua abertura, 

nas formas abaixo: 

a) tratando-se de titular, diretor, sócio ou gerente, munido de instrumento que lhe confira 

poderes expressos para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura, devendo identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro 

documento equivalente com foto; 

b) se representante legal, deverá procuração por instrumento público ou particular, da 

qual deverá constar ainda a indicação de amplos poderes para dar lance (s) em licitação 

pública, com firma reconhecida em cartório, acompanhada do ato constitutivo da 

empresa, que comprove a legitimidade do outorgante. Obrigatória a apresentação de 

documento de identidade ou outro documento equivalente com foto. 

5.2. Serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores, desde que seja 

apresentado os documentos relacionados para credenciamento neste edital. A ausência 

desta documentação implicará de imediato, na impossibilidade da formulação de lances 

após a classificação preliminar, bem como na perda do direito de interpor recurso das 

decisões do Pregoeiro, ficando a licitante impedida de se manifestar durante os trabalhos 
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5.3. Declaração, de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno 

porte da empresa junto a Junta Comercial, ou firmada por contador. (quando for o 

caso) 

5.4. Todas as licitantes deverão apresentar perante a Equipe de Apoio, antes da entrega 

dos envelopes, a Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, 

de que conhece e aceita inteiro teor do edital, e se for o caso declarar que a empresa 

está enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, de acordo 

com a Lei Complementar nº. A ausência da declaração constitui motivo para a exclusão 

da licitante do certame. 

DECLARAÇÃO 

Declaro para os devidos fins licitatórios do Pregão ..001/2019, que a 

empresa............................., inscrita no CNPJ (M.F.) sob o nº...................................., 

possui todos os requisitos exigidos para habilitação, quanto às condições de qualificação 

jurídica, técnica, econômico-financeira e regularidade fiscal, que conhece e aceita o inteiro 

teor completo do edital deste Pregão, ressalvado o direito recursal, que recebeu todos os 

documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta 

licitação, DECLARANDO, ainda, estar ciente que a falta de atendimento a qualquer 

exigência para habilitação constante do Edital ensejará aplicação de penalidade à 

declarante. 

Juína/MT, ____ de ____________________________ de 2019 

 

__________________________________________________ 

NOME E ASSINATURA DO DECLARANTE 

RG – CPF DO DECLARANTE 

 

 

OBS. ESTA DECLARAÇÃO SER ENTREGUE NO ATO DO CREDENCIAMENTO 

5.5. Somente as licitantes que tiverem credenciado representante, na forma do subitem 

5.1, terão poderes para usar a palavra na sessão, apresentar lances de preços, 

manifestar após a declaração do vencedor, imediata e motivadamente, a intenção de 

recorrer contra decisões do Pregoeiro, assinar documentos e ata, onde estarão 

registrados todos os atos relevantes da sessão, e praticar todos os demais atos inerentes 

ao certame, em nome da Proponente. 

5.6. Licitante ou representante de licitante que se retirar antes do término da sessão 

considerar-se-á que tenha renunciado ao direito de oferecer lances e recorrer dos atos do 

Pregoeiro. 
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5.7. Cada credenciado, ainda que munido de procuração, poderá representar apenas uma 

empresa licitante, sob pena de exclusão sumária das representadas do certame. 

5.8. O representante credenciado que, por força maior, ausentar-se da sessão do pregão 

poderá nomear outrem com poderes para lhe representar, desde que seu documento de 

credenciamento lhe dê poderes para substabelecer. Uma vez designado seu substituto, 

fica vedado o seu retorno. 

5.9. Quando a licitante não credenciar um representante, ficará excluída da etapa de 

lances verbais e mantido o preço constante da proposta escrita, para efeito de ordenação 

e apuração do menor preço. 

5.10. Declarado encerrado o procedimento de credenciamento, não mais será admitida a 

participação de outras Proponentes. 

6. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

6.1. As licitantes deverão entregar ao Pregoeiro dois envelopes, devidamente fechados e 

indevassáveis, na sessão pública de abertura do certame, com os seguintes dizeres na 

parte externa e frontal: 

ENVELOPE 01: PROPOSTA DE PREÇOS 
Município de Juína/MT 

Pregão nº. 001/2019 – PREVI-JUINA 
(Razão Social da Proponente e CNPJ) 

 
ENVELOPE 02: DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 
Município de Juína/MT 

Pregão nº. 0012019 – PREVI-JUINA 
(Razão Social da Proponente e CNPJ) 

7. DO ENVELOPE “PROPOSTA DE PREÇOS” (ENVELOPE 1) 

7.1. As licitantes devem levar em consideração, na elaboração de sua proposta de 

preços, que a satisfação do objeto desta licitação fica condicionada à emissão de “Nota 

de Empenho” pelo Município de Juína/MT, sendo que, para isso, a licitante é a 

responsável única por todas as despesas de transporte, tributos e quaisquer outras que 

recaírem sobre o objeto, inclusive as posteriores advindas da entrega dos bens objeto 

desta licitação. 

7.2. A proposta deverá ser redigida em 01 (uma) via, (podendo ser usado conforme o 

modelo abaixo), contendo, as quantidades, marcas, discriminação do objeto que 

apresente com precisão as especificações do produto ofertado, prazo de entrega, valor 

unitário e total com preços expressos em moeda corrente nacional, utilizando apenas 

duas casas decimais após a vírgula, em algarismo e por extenso; conter, de forma clara e 

inequívoca, as especificações detalhadas do objeto proposto na conformidade do Anexo I 

e demais especificações que permitam aferir com precisão o solicitado em Edital, estando 

impressa em papel timbrado ou editorada por computador, em língua portuguesa, salvo 
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quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, 

rasuras, acréscimos ou entrelinhas, datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo 

representante legal da proponente, apresentando, ainda, a indicação do número deste 

pregão, dia e hora de sua realização. 

7.2.1. Modelo Sugerido: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019. 
PROPOSTA DE PREÇOS 

Proposta que faz a empresa __________________________________, inscrita no 
CNPJ/CGC (MF) nº ______________________________ e inscrição estadual nº 
_________________________________, estabelecida no endereço (rua, n°, Bairro, 
cidade, Estado, CEP), para atendimento do objeto destinado à município de Juína/MT, 
em conformidade com o Edital de PREGÃO PRESENCIAL nº 000/2019. 
Para tanto, oferecemos a esse órgão o preço para os itens a seguir indicados, 
observadas as especificações de que trata seus ANEXO I: 

ITEM CODIG
O 

DESCRIÇÃO UNID
. 

QTDE
. 

VALOR 
UNIT 

VALOR TOTAL 

       

VALOR TOTAL POR EXTENSO 
A validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da 
abertura da proposta, observado o disposto no caput e parágrafo único do art. 110 da Lei 
nº 8.666/93. 
Entregaremos os produtos conforme as exigências dos Anexos I e minuta da Ata de 
Registro de Preços, bem como as demais condições. 
Informamos, por oportuno, que estão inclusos nos preços todas as despesas e custos 
diretos e indiretos relacionadas à execução do Contrato, inclusive aquelas decorrentes 
de impostos, seguros e encargos sociais. 
Os dados da nossa empresa são: 
a) Fone/Fax: __________________________E-mail: ______________________ 
b) Banco ___________ Agência nº:__________Conta nº:____________________ 
De acordo com a legislação em vigor, eu, ___________________________, CPF/MF nº 
_________________________, declaro estar ciente da responsabilidade que assumo 
pelas informações constantes desta proposta de preços. 

_____________________________, ____ de ______________ de _______.                         
_____________________________________ 

Assinatura e carimbo 
(representante legal) 

7.3. A proponente deverá indicar a Razão Social, CNPJ, endereço completo, telefone, fax 

e endereço eletrônico (e-mail), mencionando o Banco, número da Conta Corrente e da 

Agência no qual serão depositados os pagamentos se a licitante sagrar-se vencedora do 

certame. 

7.4. O prazo de validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias, 

contados da abertura da sessão. Caso o prazo de que trata este subitem não esteja 
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expressamente indicado na proposta, esta será entendida como válida por 60 (sessenta) 

dias. 

7.4.1. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período 

de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do 

Município de Juína/MT, poderá ser solicitada prorrogação geral da validade acima 

referida, por igual prazo, no mínimo. 

7.5. A proposta deverá conter a declaração de que a licitante assume perante o Município 

de Juína/MT o compromisso de entregar o objeto no prazo e condições especificadas no 

Anexo I. 

7.5.1. O prazo previsto para PAGAMENTO é de até 30 (trinta) dias após o atesto 

de servidor(s) responsável(s) pelo recebimento. 

7.6. A proponente adjudicada obriga-se a garantir que o objeto deste edital serão 

fornecidos de acordo com as especificações definidas na proposta, respeitando o 

estabelecido no Edital e isentos de defeitos. 

7.7. No preço ofertado deverão estar incluídas todas as despesas que incidam ou venham 

a incidir sobre o objeto desta licitação, tais como, impostos, taxas, encargos, enfim, todos 

os custos diretos e indiretos necessários à entrega do ora licitado. 

7.8. As propostas que atenderem os requisitos do Edital e seus Anexos serão verificadas 

quanto a erros, os quais poderão ser corrigidos pelo Pregoeiro da seguinte forma: 

a) discrepância entre valor grafado em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por 

extenso; 

b) erros de transcrição das quantidades previstas, mantém-se o preço unitário e corrige-

se a quantidade e o preço total; 

c) erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente, mantém-se o 

preço unitário e a quantidade, retificando o preço total; 

d) erro de adição, mantêm-se as parcelas corretas e retifica-se a soma. 

7.9. O valor total da proposta poderá ser ajustado/retificado pelo Pregoeiro em 

conformidade com os procedimentos acima para correção de erros. O valor resultante 

constituirá o total da proposta. 

7.10. Poderão ser inseridas correções/anotações para esclarecimentos da proposta, 

desde que não configure alteração de condições de pagamento, prazo ou quaisquer 

outras que importem em modificação nos seus termos originais quanto ao mérito. 
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7.11.1. Os itens serão avaliados no ato de cada entrega efetuada pela empresa, através 

de servidor responsável designado para esse fim. 

7.12. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou 

incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos 

pleitos de acréscimos a esse à qualquer título. 

7.13. Verificando-se no curso da análise das propostas o descumprimento de qualquer 

requisito exigido neste edital e seus anexos, e desde que não se possa utilizar o disposto 

no item 7.10 à proposta será desclassificada. 

7.14. A licitante que desejar desistir da proposta apresentada deverá fazê-lo antes da 

etapa de lances, com pedido justificado e decisão motivada do Pregoeiro. 

7.15. O Pregoeiro poderá, caso julgue necessário, solicitar maiores esclarecimentos sobre 

a composição dos preços propostos; 

7. 16. A simples participação neste certame implica em: 

7.16.1. Plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital e 

seus Anexos, bem como no dever de cumpri-las, correndo por conta das empresas 

interessadas todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas 

propostas, não sendo devida nenhuma indenização às licitantes pela realização de tais 

atos; 

7.16.2. Comprometimento da empresa vencedora em fornecer os materiais, objeto desta 

licitação em total conformidade com as especificações do Edital e seus anexos; 

8. DO ENVELOPE “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” (Envelope 2) 

8.1. TODAS AS EMPRESAS DEVERÃO APRESENTAR DENTRO DO ENVELOPE 02 a 

documentação abaixo, relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E OUTRAS, conforme artigo 

30 e 31 da Lei 8.666/1993, bem como: 

a) Declaração de que a empresa licitante cumpre plenamente o inciso XXXIII, do artigo 7°, 

da Constituição Federal, na forma do art. 27, inciso V da Lei 8.666/93, declaração na 

forma do art. 9º, inciso III da Lei 8.666/93, e declaração na forma do art. 32 § 2º da Lei 

8.666/93, conforme o modelo abaixo: 

 

DECLARAÇÃO 
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(Razão Social da LICITANTE) , inscrita no CNPJ sob o nº , sediada à (endereço 

completo), declara, sob as penas da Lei, que não tem, em seu quadro de empregados, 

menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em 

qualquer trabalho menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

14 anos,  que não existe em seu quadro de empregados servidores públicos da 

contratante exercendo funções de gerência, que inexistem fatos impeditivos para a 

sua habilitação no presente Pregão. 

Juína/MT, ___ de ______________ de 2019. 

_______________________________________ 

(nome e assinatura do declarante) 

(número da cédula de identidade do declarante) 

OBS.: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ ESTAR CONTIDA NO ENVELOPE N° 02 – 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

8.2. AS EMPRESAS DEVERÃO APRESENTAR OS DOCUMENTOS RELACIONADOS 

ABAIXO: 

CONFORME DO ARTIGO 27 A 31, DA LEI 8666/93; 

a) RELATIVO À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

Conforme do Artigo 29, da Lei 8666/93; 

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoal Jurídica (CNPJ), podendo ser 

retirada no site www.receita.fazenda.gov.br; 

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal (Alvará ou cadastro 

municipal), relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade 

e compatível com o objeto contratual; 

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal - Conjunta Negativa de Débitos 

(CND) ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa (CPEND) relativa a  

Contribuições Federais e INSS, expedidas pela Secretaria da Receita Federal; podendo 

ser retirada no site www.receita.fazenda.gov.br 

Certidão Negativa de Débito Fiscal Estadual, (Expedida para Fins Gerais ou para 

Participação em Licitações Públicas); podendo ser retirada no site www.sefaz.mt.gov.br 

ou expedida pela Agência Fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda do respectivo 

domicílio tributário; 
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Certidão Negativa de Débito Municipal do domicílio da licitante; 

Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS 

– CRF, podendo ser retirada no site www.caixa.gov.br 

Certidão Negativa de Débito Trabalhista emitida pelo Superior Tribunal do Trabalho, 

podendo ser retirada no site www.tst.jus.brb) RELATIVO À QUALIFICAÇÃO 

ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

Certidão Negativa De Falência E/Ou Recuperação Judicial expedida pelo Cartório 

Distribuidor da sede da pessoa jurídica licitante, com validade de 90 (sessenta) dias após 

a expedição, exceto se houver prazo de validade fixada na respectiva certidão. 

b) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público, 
comprovando a execução satisfatória de contrato compatível com o objeto da presente 
licitação. 

 

8.3. Os documentos exigidos, conforme o artigo 32 da Lei 8.666/1993 deverão ser 

apresentados, em original ou publicação em órgão da imprensa oficial ou por qualquer 

processo de cópia autenticada em cartório competente ou pelo Pregoeiro ou por servidor 

da Equipe de Apoio. 

8.4 Toda a documentação deverá ser apresentada em nome do estabelecimento licitante, 

ou seja, se matriz, documentos da matriz, se filial, documentos da filial, salvo aqueles que 

somente são emitidos em nome da matriz. 

8.5. Os documentos que não tiverem prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor 

somente serão válidos desde que tenham sido expedidos, no máximo, dentro dos 60 

(sessenta) dias anteriores à data fixada para o recebimento dos envelopes, ressalvado o 

item 8.2, “c”, I. 

8.6. Documentos apresentados com a validade expirada, passíveis de obtenção pelos 

meios eletrônicos, o Pregoeiro ou Equipe de Apoio fará a verificação no site oficial do 

respectivo órgão e, se comprovada a regularidade fiscal, será juntado aos autos o 

respectivo documento. 

8.6.1. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 

apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 
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8.7. A regularidade fiscal da microempresa e da empresa de pequeno porte, só será 

exigida para efeito de contratação, que se dará com a emissão da nota de empenho e/ou 

assinatura do contrato, mas a mesma deverá apresentar toda documentação exigida para 

efeito de comprovação da regularidade fiscal na fase de habilitação, mesmo que esta 

apresente restrição. 

8.8. À microempresa ou empresa de pequeno porte que esteja com alguma restrição na 

comprovação da regularidade fiscal na fase de habilitação será assegurado o prazo de 02 

(dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a requerimento da 

interessada e a critério da Administração Pública, para regularização da documentação, 

pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas com efeito de certidão negativa. 

9. DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO 

9.1. Concluída a fase de credenciamento, conforme Item 5 deste, o Pregoeiro não mais 

aceitará participação de novas proponentes, dando-se início à abertura da sessão com o 

recebimento dos envelopes. 

9.2. Estando de posse da relação das licitantes credenciadas, o Pregoeiro fará divulgação 

verbal das interessadas, dando-se início ao recebimento dos envelopes 1 - “Proposta de 

Preços” e 2 - “Documentos de Habilitação”, sendo que as proponentes credenciadas 

poderão ofertar lances durante a sessão do Pregão. 

9.3. A sessão do pregão será contínua, podendo ser suspensa para diligências e/ou 

interrupções que se fizerem necessárias, ficando as licitantes convocadas para reinício da 

sessão no dia e horário subsequente determinado na sessão pelo Pregoeiro. 

10. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

10.1. Abertos os envelopes contendo as propostas de preços, será feita conferência de 

sua conformidade com as exigências do Edital e posterior rubrica pelo Pregoeiro, Equipe 

de Apoio e licitantes. 

10.1.1. A análise das propostas será feita pelo Pregoeiro, subsidiada tecnicamente por 

Equipe Técnica, e visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus 

anexos. 

10.2. Cumprido o subitem 10.1, serão desclassificadas as propostas que: 

a) forem elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e seus Anexos, bem 

como a qualquer dispositivo legal vigente; 
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b) não cumprirem todos os requisitos da Qualificação Técnica; 

c) apresentarem preços totais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

excessivos ou manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não 

venham a ter demonstrado sua viabilidade através de documentação, comprovando que 

os custos são coerentes com os de mercado; 

d) apresentarem proposta alternativa, tendo como opção de preço ou oferta de vantagem 

baseada na proposta das demais licitantes. 

10.3. Para fins de classificação das propostas, será considerado o MENOR PREÇO POR 

LOTE. 

10.4. O Pregoeiro procederá à classificação da proposta de menor preço e aquelas que 

tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente à de 

menor preço para participarem dos lances verbais. 

10.5. Caso não haja pelo menos 03 (três) propostas nas condições definidas no subitem 

10.4, serão classificadas as propostas subsequentes que apresentarem o menor preço, 

até o máximo de 03 (três), já incluída a de menor preço, qualquer que tenham sido os 

valores oferecidos. 

10.6. Na ocorrência de empate dentre as classificadas para participarem dos lances 

verbais conforme subitem 10.5, a ordem de classificação para esses lances será definida 

através de sorteio, independentemente do número de licitantes. 

10.7. Caso ocorra a apresentação de duas ou mais propostas originais de preços iguais, 

observadas as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e 

qualidade definidos no edital, as classificadas se recusarem a dar lances e 

consequentemente persistindo a igualdade de preços será adotado como critério de 

desempate o sorteio, nos termos do artigo 45, §2º, da Lei 8.666/93. 

11. DOS LANCES VERBAIS 

11.1. Às licitantes proclamadas classificadas, será dada oportunidade para disputa, por 

meio de lances verbais e sucessivos, sempre de valores distintos e decrescentes em 

relação a de menor preço, iniciando-se pelo autor da proposta de maior valor, observado 

o subitem 10.4. 

11.2. No intuito de dar celeridade aos lances, evitando-se dispêndio de tempo e diálogo 

protelatório na sessão, todos os representantes serão convidados a permanecer no 

recinto da sessão com seus aparelhos celulares desligados, podendo utilizá-los, a critério 
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do Pregoeiro, somente em caso de contatar com a empresa a qual representa, obedecido 

o subitem 11.3. deste Edital. 

11.3. O tempo para apresentação de lances será de 03 (três) minutos, quando não 

cumprido considerar-se- á, para fim de julgamento, o lance anterior, resultando, desta 

forma, na desistência de ofertar novo lance. 

11.4. A desistência em apresentar lance verbal implicará exclusão da licitante da etapa de 

lances verbais e manutenção do último valor apresentado, para efeito de ordenação das 

propostas. 

11.5. A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das propostas, o 

que definirá a sequencia dos lances seguintes. 

11.6. O Pregoeiro poderá negociar com a licitante excluída da participação da oferta de 

lances verbais, na forma do subitem 11.4, caso a proponente vencedora seja inabilitada, 

observada a ordem de classificação. 

11.7. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente 

desistente às penalidades cabíveis. 

11.8. Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta 

escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, hipótese em que o 

Pregoeiro poderá declarar vencedora e adjudicar a proposta ou encaminhar para decisão 

superior. 

11.9. Caso haja apenas uma proposta válida, o Pregoeiro poderá negociar diretamente 

com a proponente para que seja obtido melhor preço. 

11.10. Após este ato, será encerrada a etapa competitiva. 

11.11. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte será realizado sorteio entre elas para que se identifique 

aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

11.12. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 

apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, 

constante do processo. 

12. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

12.1. No critério de julgamento das propostas, considerar-se-á vencedora aquela que, 

tendo sido classificada, estiver de acordo com os termos deste Edital e seus Anexos, e 

ofertar o MENOR PREÇO POR LOTE. 
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12.2. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentado pela 

primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus Anexos, decidindo 

motivadamente a respeito. 

12.3. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope II, contendo a 

documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das 

suas condições habilitatórias, nos termos da Lei 10.520/2002. 

12.4. Constatado o atendimento pleno das exigências habilitatórias, será adjudicada à 

proponente vencedora o objeto deste Edital pelo Pregoeiro. 

12.5. Se a proposta não for aceita ou se a proponente desatender às exigências 

habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará as subsequentes, na ordem de classificação, e 

assim sucessivamente, até a apuração e declaração daquela que preencha plenamente 

os requisitos do edital. 

12.6. Após declarada a licitante vencedora, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com 

a proponente para obtenção de melhor preço. 

12.7. Os envelopes das demais proponentes ficarão de posse da Administração por um 

período de 30 (trinta) dias, que os disponibilizará após o atendimento do objeto. Após 

esse prazo, caso os referidos envelopes não sejam retirados por seus proprietários, serão 

fragmentados. 

12.8. Da sessão, lavrar-se-á Ata Circunstancial, na qual serão registradas as ocorrências 

relevantes, devendo a mesma, ao final, ser assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio e, 

as licitantes presentes que desejarem fazê-la. 

13. DO DIREITO DE PREFERÊNCIA ÀS ME E EPP 

13.1. Encerrada a etapa de lances, classificando-se em primeiro lugar empresa de grande 

ou médio porte, será observado o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123 

e sua alteração Lei Complementar 147/2014, conforme segue: 

13.1.1. Identificar-se-ão as propostas ofertadas por microempresas ou empresas de 

pequeno porte que se encontrem até 5% (cinco por cento) superiores à primeira 

classificada desde que esta também não seja microempresa ou empresa de pequeno 

porte; 

13.1.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte, enquadrada no subitem 13.1.1, 

mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela classificada 

em primeiro lugar, no prazo de 5 (cinco) minutos, situação em que passará à condição de 

primeira colocada; 
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13.1.3. Não ocorrendo a adjudicação do objeto à microempresa ou empresa de pequeno 

porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes na ordem de 

classificação, que se enquadrem no subitem 13.1.1, para o exercício do mesmo direito; 

13.1.4. Na hipótese de não ser adjudicado o objeto a microempresa ou empresa de 

pequeno porte enquadrada no subitem 13.1.1, o objeto licitado será adjudicado em favor 

da proposta originalmente classificada em primeiro lugar; 

13.2. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 

13.1.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 

poderá apresentar melhor oferta. 

13.3. A regularidade fiscal da microempresa e da empresa de pequeno porte, só será 

exigida para efeito de contratação, que se dará com a emissão da nota de empenho e/ou 

assinatura do contrato, mas a mesma deverá apresentar toda documentação exigida para 

efeito de comprovação da regularidade fiscal na fase de habilitação, mesmo que esta 

apresente restrição. 

13.3.1. À microempresa ou empresa de pequeno porte que esteja com alguma restrição 

na comprovação da regularidade fiscal na fase de habilitação será assegurado o prazo de 

05 (CINCO) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 

for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a requerimento da 

interessada e a critério da Administração Pública, para regularização da documentação, 

pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas com efeito de certidão negativa. 

13.4. A não-regularização no prazo previsto no subitem anterior implicará decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções legais cabíveis, sendo facultado ao 

Município de Juína/MT convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação. 

14. DOS RECURSOS 

14.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante, de imediato e motivadamente, poderá 

manifestar a intenção de recorrer, que será registrada resumidamente em ata, quando lhe 

será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões do recurso, 

ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar as contrarrazões, em 

igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata do processo. A falta de manifestação, na sessão, importará 

decadência do direito de recurso. 

14.2. O recurso deverá ser dirigido ao Pregoeiro oficial do Município de Juína/MT. 
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14.3. A licitante poderá também apresentar as razões de recurso no ato do Pregão, as 

quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando as demais licitantes desde logo 

intimadas a apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três) dias, contados da lavratura da 

ata, sendo-lhes assegurada vista imediata do processo. 

14.4. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo apenas para o item 

sob recurso. 14.5. Se não reconsiderar sua decisão, o Pregoeiro submeterá o recurso 

devidamente informado à consideração do Prefeito Municipal, o qual proferirá no prazo de 

03 (três) dias úteis, decisão definitiva antes da homologação do procedimento. 

14.6. Não serão aceitos recursos enviados por fax ou e-mail e as razões só serão aceitas 

se enviadas por escrito, em original, e protocolada neste Departamento de Licitações, 

com Endereço na Travessa Emmanuel, 605, Centro, Juína/MT, ou registradas 

verbalmente na sessão. 

14.7. O acolhimento do recurso pelo Pregoeiro ou pelo Prefeito Municipal importará 

invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

14.8. Acatado(s) o(s) recurso(s) pelo Pregoeiro, não será procedida a adjudicação do 

objeto à possível proponente vencedora. 

14.9. Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 

autoridade competente adjudicará o objeto à licitante vencedora. 

14.10. A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento às 

interessadas, através de comunicação por escrito, via fax ou e-mail. 

14.11. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados na Comissão 

Permanente de Licitação deste Município. 

15. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

15.1. Decairá do direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste Edital 

aquele que não o fizer até 02 (dois) dias úteis antes da data designado para a abertura 

dos envelopes, apontando de forma clara e objetiva as falhas ou irregularidades que 

entende viciarem o mesmo, cabendo á Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de 

até 24 horas. 

15.1.1. Os pedidos de esclarecimento, providências ou impugnações ao edital, deverão 

ser encaminhados por escrito, devidamente instruídas contendo (assinatura, endereço, 

razão social e telefone para contato, se possível, e-mail), bem como protocoladas no 

Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Juína, localizado na Travessa 

Emmanuel, 605, Centro, Tel.: (66) 3566-8302, no prazo de até 02 (dias) dias úteis, antes 

http://www.juina.mt.gov.br/
mailto:licitacao@juina.mt.gov.br


 

M U N I C Í P I O  D E  J U Í N A  
 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREVI-JUINA 

 

 

Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01 
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57                                  Fone: (66) 3566-8300 

 
Site : www.juina.mt.gov.br    E-mail: licitacao@juina.mt.gov.br  

 

da data fixada para recebimento das propostas, no horário de expediente, de segunda a 

sexta-feira das 7:30 às 11:30 horas na data que trata o item 15.1. 

15.2. Não serão reconhecidas impugnações do Edital por fax ou e-mail, somente por 

escrito, em original, protocolados no Departamento de Licitações, e dentro dos 

respectivos prazos legais. 

15.3. Acolhida a impugnação contra o Edital que implique em alteração do mesmo, capaz 

de afetar a formulação das propostas, será designado nova data para a realização do 

certame, quando será novamente publicado pelos mesmos meios inicialmente divulgados. 

15.4. A impugnação deverá ser dirigida ao Pregoeiro no Departamento de Licitações do 

Município de Juína do Estado de Mato Grosso. 

15.5. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar 

deste pregão até o trânsito em julgado pertinente à decisão. 

15.6. Em qualquer ocasião antecedente à data de entrega das propostas, o Pregoeiro 

poderá, por iniciativa própria ou em consequência de manifestação ou solicitação de 

esclarecimento das licitantes, realizar modificações nos termos do Edital que não 

influenciem na elaboração das propostas de preços. Estas modificações serão feitas 

mediante a emissão de errata. 

16. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

16.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão com recursos do PREVI-

JUINA, consignados no Orçamento do PREVI-JUINA, cuja programação é a seguinte: 

Dotações Orçamentárias pertinentes, constantes do exercício em vigor. 

 

17. DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS 

17.1. As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre a PREVI-JUINA  
e a licitante vencedora, serão formalizadas através de Contrato, observando-se as 
condições estabelecidas neste Edital, seus Anexos, na legislação vigente e na proposta 
do licitante vencedor. 

17.2. A PREVI-JUINA convocará formalmente a licitante vencedora para assinar o 
Contrato, que deverá comparecer dentro do prazo de 03 (três) dias consecutivos, 
contados a partir da convocação. 

17.3. O prazo estipulado no subitem 12.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual 

período, quando solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde que 

ocorra motivo justificado aceito pela Administração. 
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17.4. O Pregoeiro poderá, quando a convocada não assinar o Contrato no prazo e 

condições estabelecidas neste Edital, examinar as ofertas subseqüentes e a qualificação 

dos licitantes na ordem de classificação e, assim sucessivamente, até a apuração de uma 

licitante que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 

17.5. O prazo da contratação de 12 meses após a assinatura do contrato, podendo ser 

prorrogado desde que haja interesse entre as partes e nos termos da Lei Federal n.º 

8.666/93. 

18. DA EMISSÃO DAS REQUISIÇÕES E DO PRAZO DE ATENDIMENTO 

18.1. O Município de Juína/MT, através do ordenador da despesa, respeitada a ordem de 

registro, selecionará os fornecedores para os quais serão emitidas as Requisições, 

quando necessário. 

18.2. O fornecedor convocado que não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de 

Registro de Preços estará sujeito às sanções previstas neste Edital. 

18.3. Quando comprovada a hipótese acima descrita, o Município convocará obedecida a 

ordem de classificação, o próximo fornecedor registrado no SRP. 

18.4. Os serviços deverão ser executados em até 2 (dois) dias após o recebimento da 

ordem de fornecimento (requisição) nas quantidades nela especificadas, salvo se houver 

pedido formal de prorrogação deste, devidamente justificado pelo Fornecedor e acatado 

por esta Prefeitura, sem nenhum custo adicional; 

19. DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

19.1. O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrentes deste edital, caberão 

respectivamente ao gestor do PREVI-JUINA, que determinará o que for necessário para 

regularizar faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e, na sua 

falta ou impedimento, pelo seu substituto legal. 

19.2. Fica reservado à fiscalização, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer 

caso singular, omisso ou duvidoso não previsto neste edital e tudo o mais que se 

relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o Município ou 

modificação na contratação. 

19.3. As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do PREVI-JUINA, deverão 

ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA, à autoridade administrativa 

imediatamente superior ao fiscal, em tempo hábil para a adoção de medidas 

convenientes. 
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19.4. O Fornecedor deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, 

verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe 

todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações de 

que esta necessitar e que forem julgados necessários ao cumprimento do objeto do 

CONTRATO. 

19.5. A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade 

única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto da respectiva 

contratação, às implicações próximas e remotas perante o Município ou perante terceiros, 

do mesmo modo que a ocorrência de irregularidade decorrentes da execução contratual 

não implica em corresponsabilidade do Município ou de seus prepostos, devendo, ainda, 

o Fornecedor, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento 

imediato dos prejuízos apurados e imputados às falhas em suas atividades. 

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

20.1. São obrigações do contratado: 

a) assinar o CONTRATO em até 03 (três) dias corridos, contados da sua notificação; 

b) manter, durante a vigência do CONTRATO, as condições de habilitação exigidas no 

Edital e na presente Ata de Registro de preços; 

c) comunicar ao CONTRATANTE qualquer problema ocorrido na execução do objeto 

CONTRATO; 

d) atender aos chamados do CONTRATANTE, visando efetuar reparos em eventuais 

erros cometidos na execução do objeto da ata de registro de preços; 

e) abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes do CONTRATO sem a 

expressa concordância do CONTRATANTE. 

f) Não subcontratar o objeto da presente licitação, sem o consentimento prévio do 

CONTRATANTE, o qual, caso haja, será dado por escrito. 

g) a adjudicatária responderá, solidariamente, pelos atos praticados pela firma 

subcontratada, relacionados com o objeto deste edital; 

h) promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos a que se julgar 

exposta em vista das responsabilidades que lhe cabem na execução do objeto deste 

edital; 
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i) retirar as Requisições referentes ao objeto do presente Pregão no Município de 

Juína/MT, Departamento de Compras, situado na Travessa Emmanuel, 605, Centro, 

Juína/MT. 

j) aceitar os acréscimos ou supressões do objeto deste edital, nos limites fixados no art. 

65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93; 

l) proceder à entrega do objeto deste edital, com os deveres e garantias constantes nos 

Anexos I deste Edital bem como da Minuta do CONTRATO (Anexo II); 

m) Credenciar junto ao PREVI-JUINA/MT funcionário (s) que atenderá (ão) às solicitações 

dos produtos objeto deste pregão, disponibilizando ao setor competente, telefones, fax, e-

mail e outros meios de contato para atender às requisições; 

n) cumprir todas as demais obrigações impostas por este edital e seus anexos. 

o) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 

resultantes da execução do contrato. A inadimplência da CONTRATADA, referente a 

esses encargos, não transfere à CONTRATANTE responsabilidade por seu pagamento; 

21. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

21.1. São obrigações do órgão gerenciador: 

a) Fiscalizar o CONTRATO: 

b) prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar 

as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas; 

c) emitir pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em especial, quanto ao 

acompanhamento e fiscalização das entregas, à exigência de condições estabelecidas no 

Edital e à proposta de aplicação de sanções; 

d) assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas no contrato, no 

instrumento convocatório e seus anexos; 

e) assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a PREVI-

JUINA, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado; 

f) conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços contratado e 

a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado no CONTRATO; 

g) fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor Registrado; 
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h) a fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a 

responsabilidade do CONTRATADO pela completa e perfeita execução da Ata de 

Registro de Preços. 

22. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

22.1. A licitante vencedora deverá executar os serviços solicitados, em estrita 

conformidade com disposições e especificações do edital da licitação, proposta de preços 

apresentada, nos termos Anexo I, bem como no constante na minuta de Contrato Anexo 

II. 

22.2. Os serviços deverão ser executados em até 2 (dois) dias após o recebimento da 

ordem de fornecimento (requisição) nas quantidades nela especificadas, salvo se houver 

pedido formal de prorrogação deste, devidamente justificado pelo Fornecedor e acatado 

por esta Prefeitura, sem nenhum custo adicional; 

23. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

23.1. É concedido um prazo de 03 (três) dias, contados da data da protocolização da Nota 

Fiscal/Fatura perante ao PREVI-JUINA/MT, para conferência e aprovação do recebimento 

definitivo do objeto deste Edital. 

23.2. Após o prazo de conferência e aprovação do recebimento definitivo do objeto deste 

Edital e comprovada a manutenção das exigências da habilitação, as notas fiscais de 

fatura serão encaminhadas à contabilidade/tesouraria para o efetivo pagamento, no prazo 

de até 30 (trinta) dias, contado da data do atesto de conformidade da nota fiscal. 

23.2.1. Os pagamentos serão creditados em favor da contratada, por meio de depósito 

Bancário/Transferência em conta corrente indicada na proposta, contendo o nome do 

banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o 

crédito. 

23.3. Na ocorrência de rejeição da nota fiscal, motivada por erros ou incorreções, o prazo 

estipulado no subitem anterior passará a ser contado a partir da data da sua 

reapresentação. 

23.4. Para a efetivação do pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar 

comprovante da sua regularidade fiscal, prova de regularidade relativa à Seguridade 

Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e (CNDT) Certidão 

Nacional de Débitos Trabalhistas. 

23.5. Não será concedido reajuste ou correção monetária do valor da ata. 
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23.6. Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial da 

ata, na ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade de sua execução. 

23.7. A licitante vencedora deverá, obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal/Fatura com CNPJ 

idêntico ao apresentado para fins de habilitação no certame e consequentemente lançado 

no instrumento contratual. 

24. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

24.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar 

ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 

execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 

contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de 

licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 

prejuízo das multas previstas em edital e no CONTRATO e das demais cominações 

legais. 

24.2. A PREVI-JUINA poderá ainda, garantida a prévia defesa da licitante vencedora, que 

deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, sem 

prejuízo das responsabilidades penal e civil, aplicar, as seguintes sanções: 

I) advertência por escrito sempre que verificadas pequenas falhas corrigíveis; 

II) multa de 1% (Um por cento) por dia, pelo atraso injustificado no fornecimento, sobre o 

valor da contratação em atraso; 

III) multa compensatória/indenizatória de 5% (cinco por cento) pelo não fornecimento do 

objeto deste Pregão, calculada sobre o valor remanescente do contrato; 

IV) multa de 1% (Um por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer cláusula ou 

obrigação prevista neste Edital e não discriminado nos incisos anteriores, sobre o valor da 

contratação em descumprimento, contada da comunicação da contratante (via internet, 

fax, correio ou outro), até o máximo de 10%; 

V) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com o 

Município de Juína/MT, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

VI) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 

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

reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

VII) após o 10º (décimo) dia de inadimplência, a Administração terá direito de recusar a 

execução da contratação, de acordo com sua conveniência e oportunidade, comunicando 

à adjudicatária a perda de interesse no recebimento da nota fiscal/fatura para pagamento 
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do objeto deste Edital, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste 

Instrumento. 

VIII) a inadimplência da Contratada, independentemente do transcurso do prazo 

estipulado na alínea anterior, em quaisquer dos casos, observado o interesse da 

Contratante e a conclusão dos procedimentos administrativos pertinentes, poderá implicar 

a imediata rescisão unilateral deste Contrato, com a aplicação das penalidades cabíveis; 

IX) ocorrida a rescisão pelo motivo retro citado, a Contratante poderá contratar o 

remanescente mediante dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, XI, da Lei Federal nº 

8.666/93, observada a ordem de classificação da licitação e as mesmas condições 

oferecidas pela licitante vencedora, ou adotar outra medida legal para fornecimento dos 

itens ora contratados; 

X) quando aplicadas as multas previstas, mediante regular processo administrativo, 

poderão elas serem compensadas pelo Departamento Financeiro da Contratante, por 

ocasião do pagamento dos valores devidos, nos termos dos art. 368 a 380 da Lei nº 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil); 

XI) na impossibilidade de compensação, nos termos da alínea anterior ou, inexistindo 

pagamento vincendo a ser realizado pela Contratante, ou, ainda, sendo este insuficiente 

para possibilitar a compensação de valores, a Contratada será notificada a recolher aos 

cofres do Erário a importância remanescente das multas aplicadas, no prazo máximo de 

10 (dez) dias, contado da data do recebimento, pela Contratada, do comunicado formal da 

decisão definitiva de aplicação da penalidade, sem prejuízo das demais sanções legais 

cabíveis. 

XII) As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de 

acordo com a gravidade da infração; 

XIII) O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por 

cento) do valor da contratação; 

XIV) Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por 

motivo de força maior ou caso fortuito. 

XV A multa, aplicada após regular processo administrativo, deverá ser recolhida no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, ou ainda, quando for o caso, será cobrada judicialmente. 

XVI) As sanções previstas nesta CLÁUSULA são autônomas e a aplicação de uma não 

exclui a de outra e nem impede a sobreposição de outras sanções previstas na Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações. 
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XVII) As penalidades serão aplicadas, garantido sempre o exercício do direito de defesa, 

após notificação endereçada à Contratada, assegurando-lhe o prazo de 5 (cinco) dias 

úteis para manifestação e posterior decisão da Autoridade Superior, nos termos da lei. 

25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

25.1. É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da 

sessão pública, nos termos do § 3º do Art. 43, da Lei Federal n° 8.666/93. 

25.2. Fica assegurado ao PREVI-JUINA/MT, mediante justificativa motivada, o direito de, 

a qualquer tempo, e no interesse da Administração, revogar a presente licitação no todo 

ou em parte. 

25.3. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 

dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

25.4. Após a finalização da fase de lances não caberá desistência da proposta. 

25.5. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em parte do objeto 

ora licitado, sem expressa anuência do PREVI-JUINA/MT. 

25.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 

dia do início e incluir-se-á o do vencimento, salvo disposição em contrário. Só se iniciam e 

vencem os prazos em dias úteis de expediente do PREVI-JUINA/MT. 

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

de documentação relativa ao presente Pregão. 

25.8. A reunião de abertura da presente licitação poderá ser adiada ou transferida para 

outra data, mediante prévio aviso. 

25.9. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em Ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

25.10. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre as interessadas, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
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25.11. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o 

texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da proposta. 

25.12. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará 

afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata 

compreensão da sua proposta. 

25.13. Exigências formais não essenciais, são aquelas cujo descumprimento não acarrete 

irregularidade no procedimento, em termos processuais, bem como, não importem em 

vantagem a um ou mais licitantes em detrimento das demais. 

25.14. A CONTRATADA é obrigado a aceitar, nas mesmas condições da licitação, 

acréscimos ou supressões devidamente justificadas, nos termos do parágrafo primeiro do 

artigo 65, Lei nº 8.666/93. 

25.15. A PREVI-JUINA poderá, até a assinatura do CONTRATO ou recebimento da Nota 

de Empenho, inabilitar licitante, por despacho fundamentado, sem direito a indenização 

ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se vier a ter conhecimento 

de fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação que desabone a 

habilitação jurídica, as qualificações técnica e econômico financeira e a regularidade fiscal 

da licitante. Neste caso, o Pregoeiro convocará as licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, restabelecendo a sessão para negociar diretamente com a proponente 

melhor classificada e posterior abertura do seu envelope “Documentos de Habilitação”, 

sendo declarada vencedora e a ela será adjudicado o objeto deste Pregão, podendo 

apresentar o(s) documento(s) que vencer(em) seu prazo de validade após o julgamento 

da licitação. 

25.16. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 

substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

25.17. Se a documentação de habilitação não estiver de acordo com as exigências do 

edital ou contrariar qualquer de seus dispositivos e Anexos, o Pregoeiro considerará a 

proponente inabilitada, em qualquer fase do processo. 

25.18. As certidões que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitas com 

data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias, ressalvado o item 8.2, “c”, I do 

presente edital. 

25.19. É permitido a qualquer licitante o conhecimento dos termos do contrato e do 

respectivo processo licitatório e, a qualquer interessado, a obtenção de cópia, mediante o 

pagamento dos emolumentos devidos, conforme art. 63 da Lei, 8.666/1993. 
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25.20. Os termos dispostos neste edital, as cláusulas e condições contratuais e as 

constantes dos demais anexos completam-se entre si, reportando um documento ao outro 

em caso de dúvidas ou omissões. Dessa forma, todos os anexos integram o edital, como 

se nele transcrito fosse, valendo suas condições e estipulações como normas para o 

procedimento e para a execução do objeto contratual. 

25.21. É de responsabilidade da licitante o acompanhamento do processo até a data da 

realização da sessão pública de abertura dos envelopes “Proposta de Preços” e 

“Documentos de Habilitação”. 

25.22. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na 

interpretação do presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito, à 

Pregoeiro, no Departamento de Licitações, com endereço na Travessa Emmanuel, 605, 

Centro, Juína/MT. 

25.23. O PREVI-JUINA, através do Gestor/Diretor, é o responsável pela fiscalização da 

Ata de Registro de Preços resultante dessa licitação. 

25.24. Os casos omissos serão submetidos a parecer da Assessoria Jurídica deste 

Órgão. 

25.25. Após o encerramento das fases procedimentais, os envelopes não abertos ficarão 

à disposição das licitantes, na posse do(a) pregoeiro(a), pelo prazo de 30 (trinta) dias, 

sendo que após esse prazo serão fragmentados. 

25.26. A publicidade de atos pertinentes à licitação e passíveis de divulgação, será 

efetuada mediante publicação Diário oficial de Contas, DOC, em Jornal de Grande 

Circulação e no site www.juina.mt.gov.br, e comunicado via e-mail, quando for o caso. 

25.24. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o Contrato de 

Fornecimento do objeto vinculado a este Pregão, as empresas licitantes devem se 

subordinar ao foro da Justiça Comum, do Foro da Comarca de Juína/MT, com exclusão 

de qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja. 

26. São partes integrantes, indissociáveis e atreladas ao conteúdo deste Edital, os 

seguintes anexos, cujo teor vincula totalmente os licitantes. 

Anexo I – Termo de referencia; 

Anexo II – Minuta da Ata de Registro de Preços; 
  

Juina-MT, 07 de Outubro de 2019 
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Marcio Antonio da Silva 

Pregoeiro Designado 

Poder Executivo – Juína-MT 

 

 

 

 

  O presente Edital do Pregão Presencial Nº 

001-2019 foi devidamente aprovado pela 

Assessoria Jurídica. 

 

 

 

 

 

Fernanda Pontes de Andrade 

OAB/MT 19.429 
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ANEXO I 

Pregão Presencial n.º 001/2019 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

 
A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO REGISTRO DE PREÇOS, POR MEIO DA 
MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL, MENOR PREÇO POR LOTE, PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE CENSO PREVIDENCIARIO PARA APRIMORAMENTO DA GESTÃO 
PREVIDENCIARIA DE DADOS CADASTRAIS, FUNCIONAIS E FINANCEIROS DOS 
SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E 
DEPENDENTES, AFASTADOS  VINCULADOS AO PREVI-JUINA – FUNDO MUNICIPAL DE 
PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUINA A FIM DE ATENDER AS 
NECESSIDADES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE GESTORA.  
  

 

2. DA DESCRIÇÃO E DA ESTIMATIVA DO ITEM: 

LOTE ÚNICO CENSO PREVIDENCIÁRIO 

Item 
Codigo 

Descrição Qnt 
V. 

Unit. 
V. Total 

01 

 

 

 

 

0000640 

SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 

ESPECIALIZADOS SERVICO DE 

PROFISSIONAL TEMPORARIO - DO TIPO 

CENSO PREVIDENCIARIO COM 

ARMAZENAMENTO DE DADOS DOS 

SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS, 

INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS 

DEPENDENTES SEGURADOS 

OBRIGATÓRIO, COM INFORMACOES 

CADASTRAIS, INFORMACOES 

FUNCIONAIS, INFORMACOES 

FINANCEIRAS QUE SERVIRAO PARA UM 

BANCO DE DADOS GERAL E O CADASTRO 

NACIONAL DE INFORMACOES.OS 

SERVICOS COMPREENDERAO EM 

PLANEJAMENTO, RECADASTRAMENTO 

1034 69,00 71.346,00 
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DOS SEGURADOS, DIVULGACAO, 

DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, 

HOMOLOGACAO DOS DADOS INSERIDOS 

NO SISTEMA. 

 

Contratação de empresa especializada para realização de censo previdenciário para 

aprimoramento da gestão previdenciária ao PREVI-JUINA  sendo: Recadastramento de 

Dados Pessoais, Funcionais, Financeiros e coleta de Biometria. Estabelecido o numero 

fixo de vida, caso o numero ultrapasse serão complementados os pagamentos do quantitativo 

excedido ao previsto nesse edital.  

3. DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

A entrega deverá acontecer no prazo de 06 (Meses), após a emissão da Ordem de Compra, nas 
quantidades estipuladas e no local indicado na mesma, sempre acompanhados da Nota Fiscal 
com especificação e quantidade rigorosamente idêntica ao discriminado. 

 

4. DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 

Execução de serviços de RECADATRAMENTO PRESENCIAL  dos segurados efetivos, inativos, 
pensionista do município de Juina/MT utilizando a tecnologia de recadastramento biométrico na 
forma digital de coleta de dados e imagens bem como pesquisa de perfil socioeconômico. 
 
Especificação mínima do software a ser utilizado na execução do censo previdenciário: 
4.1 O software a ser fornecido pela CONTRATADA deve possuir, no mínimo, as seguintes 
características: 
a) Tendo em vista os princípios da economicidade e eficiência o software objeto deste termo 
deverá ser entregue desenvolvido em plataforma JAVA ou Microsoft .NET com linguagem C#, 
para ambiente WEB, banco de dados Microsoft SQL Server, haja vista que são tecnologias já 
amplamente conhecidas pela área de tecnologia do PREVI-JUINA; 
b) O software deverá ser desenvolvido em IDE (Ambiente Integrado de Desenvolvimento) 
compatível com a tecnologia adotada na solução, utilizando exclusivamente codificação 
(programação) direta,  não necessitando do uso de ferramentas automatizadas de geração de 
código para manutenção e evolução de suas funcionalidades; 
c) O sistema deverá tratar o servidor como “pessoa”, permitindo que o mesmo possua mais de 
uma vinculação, conforme o caso; 
d) Permitir registro, atualização e consulta dos dados dos servidores ativos, inativos, pensionistas 
e seus dependentes; 
e) Permitir registro, atualização e consulta dos dados dos órgãos empregadores; 
f)  Permitir registro de histórico, atualização e consulta de cargo ocupado; 
g) Permitir registro de histórico, atualização e consulta de dados do instituidor para pensionistas; 
h) Permitir registro de histórico, atualização e consulta de benefícios para inativos. 
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i)  Permitir registro de histórico, atualização e consulta de tempo anterior de serviço, destacando 
o tempo em RGPS, RPPS e magistério; 
j)  Permitir informar o tipo de declarante que informou os dados do servidor ou beneficiário a ser 
recadastrado. 
k) Permitir incluir, gerenciar e certificar a documentação digitalizada dos servidores (ativos, 
inativos, pensionistas e seus dependentes); 
l)  Digitalizar todos os documentos utilizando o formato Adobe PDF; 
m) Visando a garantia da segurança e inviolabilidade dos documentos digitalizados no 
recadastramento, o software obrigatoriamente deverá certificar digitalmente todos os arquivos 
anexados; 
n) Permitir a manutenção e consulta dos dados pessoais e da ficha funcional e financeira dos 
servidores ativos e inativos; 
o) Permitir a manutenção e consulta dos dados pessoais e financeiros dos pensionistas; 
p) Permitir a inclusão de foto dos ativos, inativos e pensionistas; 
q) Permitir recolhimento de biometria do servidor ( Ativo, inativo e Pensionista) 
r) Permitir ao servidores pré-cadastrarem seus dados pessoais e funcionais em página web a fim 
de agilizar o processo de recadastramento, esta página web ou link deverá ficar no site do 
PREVI-JUINA;  
s) Permitir crítica de pré-cadastro já realizado por CPF; 
t)  Permitir aos servidores realizarem o agendamento do recadastramento presencial selecionado 
data e período do dia; 
u) Permitir emitir o protocolo de agendamento do recadastramento presencial pelo servidor em 
página web; 
w) Permitir que o recenseador tenha acesso aos dados pré cadastrados pelo servidor. 
x) Permitir registro, atualização e consulta de cargos com vínculo aos respectivos órgãos. 
y) Permitir a emissão de Relatório dos recadastramentos agendados; 
z) Permitir a emissão de Relatórios dos recadastramentos efetuados; 
 
4.2 Permitir também a emissão de Relatórios de recadastrados por:  
1-  Sexo; 
2- Permitir a emissão de Relatório por faixa Etária; 
3- Permitir a emissão de Relatório de recadastramentos por órgão;  
4- Permitir a emissão de Relatório por Tipo de Dependência. 
5- Permitir lançamento/Edição/Exclusão da remuneração de contribuição a partir da data de 
admissão; 
6-  A CONTRATADA deverá fazer um levantamento do espaço necessário HD (HARD DISC), 
para 
 armazenamento dos arquivos que serão digitalizados. 
7- O sistema deverá ter layout para importação das informações conforme o sistema RPPS, 
utilizado pelo PREVI-JUINA (CONTRATANTE); 
8- O sistema deverá gerar o backup do banco de dados diariamente; 
 
4.3 O software a ser fornecido pela CONTRATADA deverá possibilitar o Cadastro de servidores, 
contemplando, no mínimo, o registro da atualização e consulta dos dados conforme segue: 
Dados Pessoais: 
1- Permitir informar Nome; 
2- Permitir informar Sexo: a) masculino; e b) feminino; 3- Permitir informar Número do CPF; 
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4- Permitir informar Nome da mãe;  
5- Permitir informar nome do pai; 
6- Permitir informar data de nascimento; 
7- Permitir informar local de nascimento: a) UF; b) Cidade; 
8- Permitir   selecionar   estado   civil:   a)   solteiro;   b)   Casado;   c)   Separado   (judicial   ou   
extra judicialmente); d) Divorciado; e) Viúvo; 
9- Permitir informar nacionalidade; 
10- Necessidades Especiais: a) Sim; b) Não; 
11- Permitir inserir foto (Coleta através de webcam); 
12- Permitir informar número do RG, Órgão expedidor, UF e data de emissão; 
13- Permitir informar número do título de eleitor, zona eleitoral, seção e UF;  
14- Permitir informar número da CTPS, série, UF e data de emissão; 
15- Permitir informar Carteira profissional 16- Permitir informar número do PIS/PASEP; 
17- Permitir informar número Reservista, CNH, Número de registro no conselho profissional/UF; 
18- Permitir informar CEP; 
19- Permitir informar Endereço;  
20- Permitir informar Bairro; 
21- Permitir informar Número; 
22- Permitir informar UF e Cidade; 
23- Permitir informar Complemento de Endereço; 
24- Permitir informar Telefone: a) Fone Residencial; b) Fone Celular; c) Fone Comercial  
25- Permitir informar Endereço eletrônico (e-mail); 
26- Permitir informar Observações; 
27- Permitir inserir Impressão digital (Coleta por meio de leitor biométrico);  
28- Permitir efetuar Digitalização de documentos 
 
4.4 Dados Funcionais e Cargos  
1- Permitir informar Matrícula 
2- Permitir informar Cargo ocupado; 
3- Permitir informar Data de admissão/Início de exercício; 
4- Permitir informar Local de Trabalho: a) Órgão; b) Departamento/Setor;  
5- Permitir informar a Data de Concessão do Benefício; 
6- Permitir informar o número de concessão do benefício; 7- Permitir informar o tipo do Benefício; 
 
4.5 Dados de Tempo de Serviço 
1- Permitir informar Data início e Data Fim; 
2- Permitir informar nome da empresa ou ente empregador; 
3- Permitir selecionar Natureza jurídica do empregador: a) Pública; b) II. Privada;  
4- Permitir informar tipo de Vínculo; 
5- Permitir Selecionar o tipo de regime de trabalho; 
6- Permitir selecionar Indicativo de tempo de magistério: a) Sim; b) Não. 
7- Permitir informar Número da CTC – Certidão de Tempo de Contribuição; 
 
4.6 Dados dos Instituidores 
1- Permitir informar Nome do instituidor; 
2- Permitir informar CPF do instituidor; 
3- Permitir informar Sexo do instituidor; 
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4- Permitir informar UF de nascimento do instituidor; 
5- Permitir informar Nacionalidade de nascimento do instituidor;  
6- Permitir informar data de Nascimento do Instituidor; 
7- Permitir informar data de Falecimento do Instituidor; 
 
 4.7 Dados dos Dependentes 
1- Permitir informar Nome do dependente;  
2- Permitir informar CPF do dependente; 
3- Permitir informar Sexo do dependente; 
4- Permitir informar Data de nascimento do dependente;  
5- Permitir informar Nome da mãe do dependente; 
6- Permitir informar nome do Pai; 
7- Permitir informar UF de nascimento do dependente;  
8- Permitir informar Naturalidade do dependente; 
9- Permitir informar Condição/Tipo da dependência; 
10-Permitir informar portador de necessidades especiais; 
11- Permitir informar invalidez para o trabalho; 
 
4.8 Os serviços deverá ser feita em conformidade com este edital e seus anexos, em perfeito 
estado. 
 
4.9. O serviços deverá ser feita exclusivamente nos dias, horários compreendidos entre 
08:00hs as 11:00hs e de 13:00hs às 17:00hs, em endereço estabelecido pela PREVI-JUINA, ou 
em sua sede, salvo em condições adversas. 
 
4.10. Não será admitida, sob hipótese alguma, serviços fracionados dos itens constantes da 
Autorização de Fornecimento (AF). 
 
4.11. Correrá por conta da CONTRATADA toda e qualquer despesa, independente da sua 
natureza, decorrente da realização dos serviços quando estes não corresponderem com os itens 
licitados/autorização compra. 
 
4.12. Quaisquer inconformidades detectadas entre os serviços realizados com àqueles 
aprovados na licitação ensejará no não aceite dos mesmos, que deverá ser oficializado à 
proponente, via e-mail ou correspondência postal, com cópia ao setor de licitações para anexar 
ao processo licitatório. 
 
4.13. É de responsabilidade do  secretário  titular e do Fiscal da Ata de Registro de Preços – 
ARP da secretaria requisitante, durante toda a vigência da ARP, cumprir conforme descritivos e 
quantidades relacionadas. 
 
4.14. O não cumprimento do disposto nos itens 7.13 e sujeitará os responsáveis às medidas 
administrativas cabíveis, incluindo as disposta no Decreto n.º 3.770, de 27 de junho de 2016. 
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5. DA FORMA DO PAGAMENTO 

A Contratada será remunerada pelos serviços prestados, respeitando o percentual estabelecido 
para cada produto e subprodutos, em relação ao valor global do serviço, nos termos abaixo 
definidos. 
O percentual poderá ser subdividido e pago em até 4 parcelas, conforme avaliação e atestado 
da equipe técnica do Previ Juina, sendo: 
1. – Até 40% calculado sobre o item, após 30 dias do início da execução do produto;  
2. - Até 20% calculado sobre o item, após 60 dias do início da execução do produto;  
3. - Até 20% calculado sobre o item, após 90 dias do início da execução do produto;  
4. – Saldo final com a entrega do produto. 
 

 

6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

O atraso injustificado na execução dos serviços contratados implica no pagamento de multa de 
0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, limitada a 5% (cinco por cento), equivalente a 
10 (dez) dias de atraso, calculada sobre o valor total do Contrato, isentando, em consequência, o 
Município de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso. A partir 
do 11º (décimo primeiro) dia de atraso será considerado o abandono do objeto, sendo aplicada, 
cumulativamente com a multa por atraso, aquela correspondente à penalidade por inexecução 
parcial ou total, conforme o caso. 14.2. A penalidade por atraso à que refere esta Cláusula, trata-
se de atraso na entrega de cada um dos Produtos contratados. 14.3. O atraso injustificado no 
início da execução do objeto, implica no pagamento de multa de 0,5% (cinco décimos por cento) 
por dia de atraso, limitado a 05 (cinco) dias de atraso injustificado no início da execução. A partir 
do 11º (décimo primeiro) dia, contados do recebimento da Ordem de Serviço até o limite do 25º 
dia também contados do recebimento da Ordem de Serviço, será aplicada multa de 5% (cinco 
por cento), calculada sobre o valor total do Contrato. 14.4. A partir do 26º dia de atraso 
injustificado no início da execução do objeto, para fins de aplicação de penalidade, será 
considerado inexecução total do Contrato, aplicando-se multa disposta 
A inexecução parcial do ajuste ou execução parcial em desacordo com o presente Contrato 
implica no pagamento de multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do Contrato. 
14.6. A inexecução total do ajuste ou execução total em desacordo com o presente Contrato 
implica no pagamento de multa de 15% (quinze por cento), calculada sobre o valor total do 
Contrato. 14.7. A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar o Contrato, aceitar ou 
retirar a Nota de Empenho, após 05 (cinco) dias da notificação, para efeitos de aplicação de 
multa, equivale à inexecução total da sua obrigação. 14.8. A aplicação de multa, a ser 
determinada pelo Município, após regular procedimento que garanta a prévia defesa da empresa 
inadimplente, não exclui a possibilidade de aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da 
Lei Federal Nº 8.666/1993 e no art. 7º da Lei 10.520/02 e alterações. 14.9. O prazo para 
pagamento das multas será de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da notificação. 
 

 

7. DO REAJUSTE E DA REVISÃO CONTRATUAL 
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Os preços são irreajustáveis, todavia, após a apresentação da proposta, em razão da ocorrência 
de fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual., o preço poderá ser 
revisto, para mais ou para menos. Não será aceita como justificativa para o reequilíbrio 
econômico financeiro apenas a variação cambial do dólar, será necessário comprovar o preço 
equivalente em dólar na época da proposta e o preço atual solicitado por meio de cópias de 
notas fiscais, toda e qualquer comprovação de aumento de custo, deverá ser feita através de 
nota fiscal na data da proposta ou superior, e nota fiscal atual, observado em todos os casos o 
disposto no art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
Para efeitos do processamento do requerimento de revisão contratual, deverá ser observado as 
disposições do Decreto Municipal n.º 088/2017. 
Nos preços deverão estar inclusos todos os custos incidentes sobre o objeto, inclusive, tributos, 
fretes e seguros. 

 

8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA 

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços e Contrato Administrativo será até o término 
do quantitativo dos serviços, ao prazo de 12 (doze) meses.  

 

9. DAS OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

a) gerenciar a Ata de Registro de Preço; 
b) notificar o fornecedor para verificar o seu aceite em caso de fornecimento para órgãos 
aderentes; e, 
c) encaminhar cópia da Ata de Registro de Preço aos órgãos parceiros e aos órgãos aderentes. 

 

10. DAS OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DO FORNECEDOR REGISTRADO 

a) responder as notificações no prazo estabelecido; e, 
b) apresentar representante da empresa, juntamente com e-mail para o qual serão enviadas as 
Ordens de Compra, solicitando os serviços. 

 

11. DO ACOMPANHAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

Os Administradores/Responsáveis pela PREVI-JUINA e Equipe de Apoio são incumbidos de 
fiscalizar os serviços executados, juntamente com Fiscal de contratos da PREVI-JUINA  
 

 

12. DOS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DO PRODUTOS 

NÃO SERÃO ACEITOS QUANDO: 
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a) entregue com especificações diferentes das contidas no presente Termo de Referência; e, 
b) apresentar qualquer irregularidade durante a verificação de conformidade, divergente do 
solicitado na descrição dos serviços. 

 

13. ORGÃO REQUISITANTE 

PREVI-JUINA- Fundo Municipal de Previdência Social  
 
Servidor Responsável pela pesquisa de preços e orçamentos: 
 
 
___________________________ 
         Lucieni Pereira Sotero 
Diretora Administrativa PREVI JUINA 
 
 
 
 
____________________________ 
Marcelo Antonio Alves Garcia 
Gestor da Previ-Juina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.juina.mt.gov.br/
mailto:licitacao@juina.mt.gov.br


 

M U N I C Í P I O  D E  J U Í N A  
 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREVI-JUINA 

 

 

Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01 
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57                                  Fone: (66) 3566-8300 

 
Site : www.juina.mt.gov.br    E-mail: licitacao@juina.mt.gov.br  

 

 ANEXO II 

Pregão Presencial n.º 001/2019 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º ____/2019,  que fazem o FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL - PREVI-JUÍNA e ________________________: 

PREÂMBULO: 

 

O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PREVI-JUÍNA, Pessoa 

Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob o n.º 10.693.863/0001-45, com sede 

administrativa na Travessa Emmanuel, nº 605, Centro, na cidade de Juína -MT, neste ato 

representado Secretario Municipal de Finanças e Administração e Gestor de Recursos da 

Previ-Juina MARCELO ANTONIO ALVES GARCIA, brasileiro, casado, Secretario 

Municipal de Finanças e Administração e Gestor de Recursos, portador da Cédula de 

Identidade 22582681-1 SSP-SP e CPF 157.877.628-78, residente e domiciliado a Avenida 

Gunar Vingren, 462N Bairro Modulo 04, no município de JUINA-MT,  doravante 

denominado CONTRATANTE, e ................... ................................................, pessoa 

jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº ............................., com sede 

a ............................, nº........., no .................., em ..................-...., neste ato representada 

por seu(a) sócio(a) proprietário(a) ............................................, brasileiro(a), solteiro(a), 

portador(a) do RG nº........................... SSP/........ e no CPF/MF ......................., residente e 

domiciliado(a) a Rua .................., nº ............, no bairro ....................., em ................-...., 

abaixo assinado, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato 

Administrativo para FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CENSO PREVIDENCIARIO PARA 

APRIMORAMENTO DA GESTÃO PREVIDENCIARIA E DADOS CADASTRAIS, 

FUNCIONAIS E FINANCEIROS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS, 

INATIVOS, PENSIONISTAS, AFASTADOS E EXONERADOS VINCULADOS A PREVI 

JUINA, PREFEITURA MUNICIPAL, CAMARA DE VEREADORES E DAES – 

DEPARTAMENTO DE AGUA, conforme descrição do Termo de Referência, baseado 

nas Leis Federais n.º10.520/2014 subsidiariamente a lei 8.666, de 21 de junho de 1993, 

bem como pelas disposições da Licitação modalidade Pregão Presencial ..001/2018, que 

se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA 

DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para futura e eventual FUTURA E 

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE 

CENSO PREVIDENCIARIO PARA APRIMORAMENTO DA GESTÃO PREVIDENCIARIA 

E DADOS CADASTRAIS, FUNCIONAIS E FINANCEIROS DOS SERVIDORES 

PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS, AFASTADOS E 

EXONERADOS VINCULADOS A PREVI JUINA, PREFEITURA MUNICIPAL, CAMARA 

DE VEREADORES E DAES – DEPARTAMENTO DE AGUA , Município de Juina, Estado 

de Mato Grosso, especificados nos itens do ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, do 

Pregão Presencial n.º 001/2019, assim como a Proposta vencedora, vencedora, 

independentemente de transcrição, conforme preços, especificações e quantitativos 

constantes da Cláusula Segunda, da presente Ata de Registro de Preços. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, são as que seguem: 

Item 
Codigo 

Descrição Qnt 
V. 

Unit. 
V. Total 

01 

 

 

 

 

0000640 

SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 

ESPECIALIZADOS SERVICO DE 

PROFISSIONAL TEMPORARIO - DO TIPO 

CENSO PREVIDENCIARIO COM 

ARMAZENAMENTO DE DADOS DOS 

SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS, 

INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS 

DEPENDENTES SEGURADOS 

OBRIGATÓRIO, COM INFORMACOES 

CADASTRAIS, INFORMACOES 

FUNCIONAIS, INFORMACOES 

FINANCEIRAS QUE SERVIRAO PARA UM 

BANCO DE DADOS GERAL E O CADASTRO 

NACIONAL DE INFORMACOES.OS 

SERVICOS COMPREENDERAO EM 

PLANEJAMENTO, RECADASTRAMENTO 

1034   
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DOS SEGURADOS, DIVULGACAO, 

DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, 

HOMOLOGACAO DOS DADOS INSERIDOS 

NO SISTEMA. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da data de 

publicação do seu extrato no Diário Oficial de Contas do Tribunal de Contas do Estado de 

Mato Grosso – TCE-MT, não podendo ser prorrogada. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO 

4.1. São obrigações do FORNECEDOR REGISTRADO: 

4.1.1. manter, durante a vigência da presente Ata de Registro de Preço, as condições de 

habilitação exigidas no Edital do Pregão Presencial n.º 001/2019; 

4.1.2. comunicar ao ÓRGÃO GERENCIADOR ou ao Fiscal do Contrato, qualquer 

problema ocorrido na execução do objeto da Ata de registro de preços; 

4.1.3. atender aos chamados do ÓRGÃO GERENCIADOR e/ou do Fiscal do Contrato, 

visando efetuar reparos em eventuais atrasos, paralisações ou defeitos cometidos na 

execução de obras e no fornecimento de serviços, materiais, produtos e equipamentos, 

objeto da presente Ata de Registro de Preços, e dos contratos administrativos dela 

decorrentes; 

4.1.4. abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da presente Ata de 

Registro de Preços sem a expressa concordância do ÓRGÃO GERENCIADOR. 

4.1.5. Não subcontratar o objeto da presente licitação, sem o consentimento prévio do 

ÓRGÃO GERENCIADOR, o qual, caso haja, será dado por escrito. 

4.1.6. responder, solidariamente, pelos atos praticados pela subcontratada, relacionados 

com o objeto do Edital do Pregão Presencial n.º 001/2019 e da presente Ata de Registro 

de Preços, desde que autorizada a subcontratação; 
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4.1.7. promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos a que se julgar 

exposta em vista das responsabilidades que lhe cabem na execução do objeto do Edital 

do Pregão Presencial n.º 001/2019 e da presente Ata de Registro de Preços; 

4.1.8. retirar as requisições referentes ao objeto dos Contratos Administrativos 

decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, junto ao Poder Executivo Municipal, 

precisamente, no Departamento de Departamento de Compras, Materiais e Licitações, 

sito na Travessa Emmanuel, n.º 33N, Bairro Centro, no Município de Juína-MT; 

4.1.9. aceitar os acréscimos ou supressões do objeto desta Ata de Registro de Preços, 

nos limites fixados no art. 65, § 1.º, da Lei Federal n.º 8.666/93; 

4.1.10. proceder à entrega do objeto desta Ata de Registro de Preços e dos Contratos 

Administrativos decorrentes, com os deveres e garantias constantes no ANEXO I - 

TERMO DE REFERÊNCIA, do Edital do Pregão Presencial n.º 001/2019; 

4.1.11. credenciar junto ao Poder Executivo Municipal, precisamente, no Departamento de 

Departamento de Compras, Materiais e Licitações, funcionário ou preposto, que atenderá 

às solicitações dos fornecimento de serviços, materiais, produtos e/ou equipamentos, 

objeto do Edital do Pregão Presencial n.º 001/2019 e da presente Ata de Registro de 

Preços, disponibilizando ao Departamento telefones, fax, e-mail e outros meios de contato 

plenamente disponíveis e diuturnamente em funcionamento; 

4.1.12. fornecer os serviços, materiais, produtos e/ou equipamentos solicitados, em estrita 

conformidade com disposições e especificações do Edital do Pregão Presencial n.º 

001/2019; 

4.1.13. celebrar tantos Contratos Administrativos for necessários e solicitados pelo 

ÓRGÃO GERENCIADOR durante o prazo de vigência da presente Ata de Registro de 

Preços, observado o quantitativo, assim como os acréscimos ou supressões previstos no 

art. 65, § 1.º, da Lei Federal n.º 8.666/93; e, 

4.1.14. cumprir todas as demais obrigações e exigências previstas no Edital do Pregão 

Presencial n.º 001/2019 e seus respectivos ANEXOS. 

 

CLÁUSULA QUINTA 

DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

5.1. São obrigações do ÓRGÃO GERENCIADOR: 

5.1.1. gerenciar a presente Ata de Registro de Preços: 
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5.1.2. prestar, por meio de seu representante as informações necessárias, bem como 

atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas, depois do fornecimento dos 

serviços, materiais, produtos e equipamentos for atestados pelo Fiscal do Contrato; 

5.1.3. emitir pareceres sobre atos relativos à execução da Ata de Registro de Preços, em 

especial, quanto ao acompanhamento e fiscalização das entregas, à exigência de 

condições estabelecidas no Edital do Pregão Presencial n.º 001/2019 e à proposta de 

aplicação de sanções, conforme relatório e fiscalização realizada pelo Fiscal do Contrato; 

5.1.4. assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no 

instrumento convocatório e seus anexos, conforme fiscalização realizada pelo Fiscal do 

Contrato; 

5.1.5. assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a 

Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado, 

ouvido sempre, neste caso, o Fiscal do Contrato; 

5.1.6. conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços 

registrados e a aplicação de sanções por descumprimento do pactuado na Ata de 

Registro de Preços, juntamente, com as informações prestadas pelo Fiscal do Contrato; e, 

5.1.7. fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo FORNECEDOR 

REGISTRADO, por intermédio do Fiscal do Contrato. 

5.2. a fiscalização exercida pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, por intermédio do Fiscal de 

Contrato, não excluirá ou reduzirá a responsabilidade do FORNECEDOR REGISTRADO 

pela completa e perfeita execução da Ata de Registro de Preços. 

5.3. Caberá ao ÓRGÃO GERENCIADOR à análise técnica e a Procuradoria Geral do 

Município a análise jurídica quanto à possibilidade de atender a substituição do serviço, 

material, produto e/ou equipamento registrado. 

 

CLÁUSULA SEXTA 

DA REVISÃO E CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO 

6.1. O Departamento de Compras, Materiais e Licitações do Poder Executivo do Município 

de Juína, Estado de Mato Grosso, poderá realizar pesquisa de mercado periodicamente, 

a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados na presente Ata. 

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 

preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo 

ao órgão gerenciador promover as negociações junto ao FORNECEDOR REGISTRADO, 
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observadas as disposições contidas na alínea "d", do inciso II, do caput, do art. 65, da Lei 

Federal n.º  8.666/1993. 

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 

motivo superveniente, o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará o FORNECEDOR 

REGISTRADO para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado, 

observado o seguinte: 

6.3.1. O FORNECEDOR REGISTRADO que não aceitar reduzir seus preços aos valores 

praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de 

penalidade. 

6.3.2. A ordem de classificação dos FORNECEDORES REGISTRADOS que aceitarem 

reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

6.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

FORNECEDOR REGISTRADO não puder cumprir o compromisso, o ÓRGÃO 

GERENCIADOR poderá: 

6.4.1. Liberar o FORNECEDOR REGISTRADO do compromisso assumido, caso a 

comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento do serviço, material, produto e/ou 

equipamento, e sem aplicação da penalidade se confirmada à veracidade dos motivos e 

comprovantes apresentados; 

6.4.2. Convocar os demais FORNECEDORES REGISTRADOS para assegurar igual 

oportunidade de negociação. 

6.5. Não havendo êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR deverá proceder à 

revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 

contratação mais vantajosa. 

6.6. O registro do FORNECEDOR REGISTRADO será cancelado quando: 

6.6.1. Descumprir as condições da presente Ata de Registro de Preços; 

6.6.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 

pela administração, sem justificativa aceitável; 

6.6.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; 

6.6.4. Sofrer a sanção prevista nos incisos III ou IV, do caput, do art. 87, da Lei Federal 

n.º 8.666/1993, ou no art. 7.º, da Lei Federal n.º 10.520/2002. 
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6.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.6.1., 6.6.2. e 6.6.4. 

da presente Ata, será formalizado por despacho do Prefeito Municipal, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

6.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 

devidamente comprovados e justificados, nos autos de procedimento administrativo: 

6.8.1. Por razão de interesse público; ou, 

6.8.2. A pedido do FORNECEDOR REGISTRADO. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

7.1. Integram a presente Ata de Registro de Preços, como se nela estivessem transcritas, 

as cláusulas e condições estabelecidas no Edital do Pregão Presencial n.º 001/2019, 

realizada pela Previ- Juína, Estado de Mato Grosso. 

 

CLÁUSULA OITAVA 

DAS OMISSÕES E DÚVIDAS DAS CLÁUSULAS E DISPOSIÇÕES 

8.1. Nos casos de omissões e dúvidas, prevalecem às disposições Editalícias do Pregão 

Presencial n.º 001/2019 sobre as da presente Ata de Registro de Preços, salvo se de 

forma diversa for, expressamente, disposto no Edital, e as legais sobre ambas, em 

especial, as constantes da Lei Federal n.º 8.666/1993 e da Lei Federal n.º 10.520/2002, e 

suas alterações posteriores, sendo que as normas e cláusulas do Edital de Licitação e da 

presente da Ata de Registro de Preços, coexistem, completando-se e conformando-se, 

uma a outra, como norma a ser seguida por ambas as partes e serão sempre 

interpretadas em favor do interesse público do ÓRGÃO GERENCIADOR. 

 

CLÁUSULA NONA 

DA PUBLICAÇÃO RESUMIDA DA ATA DE REGISTRO 

9.1. A publicação do extrato resumido da presente Ata de Registro de Preços no Diário 

Oficial de Contas, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE-MT será 

providenciada até o 5.º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, sendo 
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condição indispensável para sua eficácia, a teor do art. 61, Parágrafo Único, da Lei 

Federal n.º 8.666/93, correndo as despesas às custas do ÓRGÃO GERENCIADOR. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA 

DO FORO 

10.1. As partes estabelecem o Foro da Comarca de Juína, Estado de Mato Grosso, para 

dirimir quaisquer questões emergentes ou remanescentes da presente Ata de Registro de 

Preços, que não for possível ser solucionado extrajudicial ou amigavelmente, renunciando 

a qualquer outro por mais privilegiado que seja, até mesmo se houver mudanças de 

domicílio de qualquer das partes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. As condições gerais do fornecimento dos serviços, materiais, produtos e/ou 

equipamentos, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações 

do Poder Executivo Municipal e do FORNECEDOR REGISTRADO, sanções, rescisão e 

demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Edital do Pregão Presencial n.º 

001/2019, em especial, no seu ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, e na Minuta do 

Contrato Administrativo. 

11.2. Os quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços poderão ser objeto de 

acréscimos ou de supressões, nos limites fixados no art. 65, § 1.º, da Lei Federal n.º 

8.666/93. 

11.3. As partes DECLARAM que esta Ata de Registro de Preços corresponde à 

manifestação final, completa e exclusiva do CONSERTO entre elas celebrado, sendo que, 

por estarem de pleno e comum acordo, foi mandado elaborar e digitar o presente 

Instrumento em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para todos os fins de direito, 

juntamente com 02 (duas) testemunhas instrumentárias, revestindo o presente Contrato 

Administrativo com eficácia título executivo extrajudicial nos termos da lei civil e de 

processo civil, bem como da legislação vigente. 
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Juína-MT, ____ de ________ de 20____. 

 

 

      FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA                                      ...............................................................................................  

                       PREVI-JUINA                                                                                  CNPJ/MF N. ...................................... 

             CNPJ:10.693.863/0001-45                                                                                   CONTRATADA  

                    CONTRATANTE                                                                              ............................................................ 

             Marcelo Antonio Alves Garcia                                                                               Representante Legal  

 Secretario Mun. de Finanças e Administração 

        Gestor de Recursos da PREVI-JUINA 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

_______________________________ 

CPF/MF n.º  

 

_______________________________ 

CPF/MF n.º  
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