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EDITAL N.º 022/2018 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 001329/2018 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL “SRP“ Nº.022/2018. 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 03.507.514/0001-26, com sede na Avenida Coronel Botelho, 458, Centro, CEP: 
78.170-000, Nossa Senhora do Livramento – MT, nos termos do que disciplina o Art. 37, XXI da 
Constituição Federal e a Lei 8.666 de 21/06/93 e suas alterações, representada pelo (a) Pregoeiro (a) 
nomeado (a) pela PORTARIA n.º 001/2018, publicada no Jornal da AMM do dia 02 de janeiro de 
2018, torna público que realizará a licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 
022/2018, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS, sendo a presente licitação do TIPO “MENOR 
PREÇO GLOBAL”, conforme previsto neste Edital e seus anexos, com obediência ao disposto na 
Lei n. 10.520, de 18.07.02 e, Lei Complementar n. 123/06 e subsidiariamente, na Lei n. 8.666/93.  
 
EDITAL: O Instrumento Convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis 
para consulta e retirada no endereço eletrônico mencionado e site 
http://www.nossasenhoradolivramento.mt.gov.br/ e Portal de Transparência do município.  
 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Maiores informações e esclarecimentos sobre o 
certame serão prestados pela Pregoeira e Equipe de Apoio na sede da Prefeitura Municipal de Nossa 
Senhora do Livramento-MT, sito à Avenida Coronel Botelho n458 – CEP 78.178.000, Nossa 
Senhora do Livramento - MT, em dias úteis nos horários de 07h00min as 13h00min (Horário de 
Cuiabá/MT), telefone: (65) 3351-1200 site: http://www.nossasenhoradolivramento.mt.gov.br/ ou 
pelo e-mail: licitacao@livramento.mt.gov.br  
 
  A sessão de recepção dos envelopes de “PROPOSTAS DE PRECOS" e “HABILITAÇÃO” 
terá início às 09h00min, do dia 29 de agosto de 2018, com tolerância de 15 (quinze) minutos, no 
prédio da prefeitura Nossa Senhora do Livramento, sito à Rua Coronel Botelho, s/n, ou em outro 
espaço previamente designado pela Administração. 
 
  Se não houver expediente na data acima especificada, a abertura da licitação ficará, 
automaticamente, adiada para o dia útil subseqüente, no mesmo horário e local. 
 
1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1. O Pregão presencial será realizado em sessão pública em todas as suas fases. 

 
1.2. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do 

Livramento, denominado Pregoeiro (a), mediante a inserção e monitoramento de dados gerados 
ou transferidos para o aplicativo/programa SIGESP/TCE/MT”. 
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2 - DO OBJETO 

 
2.1. É objeto do presente certame o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL contratação de serviços de armazenamento, coleta, transporte, tratamento e 
disposição final dos resíduos sólidos e líquidos (lixo hospitalar) dos grupos A, B e  E 
produzidos nas unidades de saúde deste município, hospital municipal, laboratório de 
Analises clinicas Municipal, Farmácia Municipal, PSF Urbano e PSF Rural. 
 
2.3. A descrição dos itens e quantitativos relativos a esta licitação é aquela constante do Termo de 
Referência (ANEXO I deste Edital). 
 
2.4. Foi elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde, o Termo de Referência nº 012/2018, 
constaste às fls. 01 a 30, do Processo Administrativo nº 001329/2018, o qual servirá de base 
para todo o procedimento licitatório. 
 
3. DO SUPORTE LEGAL 
 
3.1. Esta Licitação tem fundamento legal nas Leis n. 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, lei n. 
8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações subsequentes e lei complementar n.123/2006 de 14 de 
dezembro de 2006, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 
 
3.2. Esta licitação foi regularmente autorizada pelo ordenador de Despesas, e submetido a exame e 
aprovação conforme art. 38, Parágrafo Único da Lei nº 8.666/93. 

 
4 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 
4.1. A participação na presente licitação se efetivará mediante a apresentação, na data, hora e local 
expressamente indicado no Preâmbulo deste Edital, da Documentação e da(s) Proposta(s) de Preços, 
endereçadas à Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento. 
 
4.2. Poderão participar da presente licitação toda e qualquer empresa que satisfaça plenamente todas 
as condições do presente Edital e seus anexos e que tenha objeto social compatível com o da 
presente licitação. 
 
4.3. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 

a. Que se encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução ou 
liquidação; 
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b. Reunidas em consórcio, consolidadas ou franqueadas, qualquer que seja sua forma de 
constituição, conforme possibilidade legal de decisão discricionária da autoridade prevista 
no Art. 33 da Lei nº. 8.666 de 21/06/1993; 

 
c. Estrangeiras que não funcionem no País; 

 
d. Suspensas de licitar no âmbito municipal ou que tenha sido declarada inidônea; 

 
e. Possua entre Diretores, Responsáveis Técnicos ou Sócios, funcionário, servidor público ou 

ocupante de cargo comissionado do Governo Municipal. 
 
4.4. A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os termos, 
cláusulas e condições deste Edital e de seus anexos, ressalvado o disposto no parágrafo 3º do Art. 
41, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores. 
 

 
5.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 

poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste 
pregão, devendo protocolizar o pedido junto ao Pregoeiro, cabendo ao mesmo decidir sobre 
o pedido no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 
 

5.2. Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 

 
5.3. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, por falhas ou irregularidades, o 

licitante que não o fizer até o segundo o dia útil que anteceder à data de realização da 
sessão pública do pregão, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
 

5.4. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo 
licitatório. 

 
6 - DO CREDENCIAMENTO 

 
6.1. No início da sessão, cada empresa licitante poderá credenciar apenas um representante, o qual 
deverá identificar-se junto ao Pregoeiro (a) quando solicitado, exibindo os respectivos documentos 
para a prática dos demais atos inerentes ao certame.  
 

6.1.1. Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o 
credenciamento através de:  

5. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
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a) Cópia da cédula de identidade ou documento equivalente do procurador e de 

todos os sócios da empresa; 
 

b) Procuração (com menção expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive 
para formular ofertas e lances de preços, para recebimento de intimações e 
notificações, desistência ou não de recursos, bem como demais atos pertinentes 
ao certame) com firma reconhecida; 
 

c) Cópia do Contrato social da empresa e todas as suas alteração, se for caso, 
devidamente registrados na Junta Comercial, ou contrato social consolidado em 
vigor; 

 
d) Declaração de que a empresa licitante cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação (Anexo III); 
 
e) Certidão Simplificada, somente para as empresas cadastradas como 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e que assim desejarem obter os 
benefícios da Lei Complementar 123/2006, com data de expedição não superior a 
90 (noventa) dias da realização do Pregão. 

 
6.1.2. Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, 

faz-se necessário o credenciamento através de: 
 

a) Copia da cédula de identidade ou documento equivalente do sócio-gerente, 
diretor ou proprietário e de todos os sócios da empresa; 

 
b) Cópia do Contrato social da empresa e todas as suas alteração, se for caso, 

devidamente registrados na Junta Comercial, ou contrato social consolidado em 
vigor; 

 
c) Declaração de que a empresa licitante cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação. (Modelo III); 
 

d) Certidão Simplificada, somente para as empresas cadastradas como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e que assim desejarem obter os 
benefícios da Lei Complementar 123/2006, com data de expedição não superior a 
90 (noventa) dias da realização do Pregão. 

 
6.1.3. Os documentos mencionados nos itens 6.1.1 e 6.1.2 deverão ser apresentados em 

fotocópias autenticadas ou fotocópias simples, acompanhadas dos respectivos originais, para a 
devida autenticação pela Equipe do Pregão. 
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6.2. Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues 

separadamente dos envelopes A e B, ou seja, fora dos envelopes lacrados. 
 
6.3. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante. 
 
6.4. A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 6.1.1 e 6.1.2 não 

implicará a exclusão da empresa em participar do certame, mas impedirá o representante de 
manifestar-se na apresentação de lances verbais e demais fases do procedimento licitatório, 
enquanto não suprida a falta ou sanada a incorreção. 

 
6.5. Na ausência do credenciamento, o proponente ficará sem representante perante a 

Comissão, não podendo fazer consignar em ata suas observações, rubricar documentos, ofertar 
lances, bem como praticar os demais atos de um mandatário, persistindo esta situação até que a 
exigência do credenciamento seja atendida. 

 
6.6. As empresas que apresentarem a declaração que alude o item 6.1.2, “c”, mas não 

apresentarem documentação hábil para credenciarem os seus representantes legais, poderá entregar 
os envelopes e participar com o seu preço original ofertado, mas estarão impedidos de participar da 
etapa de lances. 
 

6.7. Os documentos usados no credenciamento poderão ser usados para fins de 
habilitação, não sendo necessária sua duplicação. 

 
6.8 O responsável legal poderá assinar a declaração na própria sessão para firmar o 

compromisso moral de honestidade e transparência na participação do certame. 
 

7 - DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
 

7.1. No dia, hora e local designados neste edital, na presença dos interessados ou seus 
representantes, devidamente credenciados, em sessão pública, o pregoeiro, que dirigirá os trabalhos, 
receberá os documentos abaixo relacionados, sendo registrados em ata os nomes dos licitantes 
 
 7.1.1. deverá receber os envelopes separados contendo a documentação exigida para 
Proposta de Preço (envelope A) e Habilitação (envelope B), devidamente fechados, sob pena de 
desabilitação.  
 
 7.2. Aberta a sessão não mais serão admitidos novos licitantes.  
 
 7.3. Os documentos relativos à proposta de preço e a habilitação deverão ser entregues 
separadamente, em envelopes fechados, rubricados no fecho e identificados com o nome do 
licitante, o número e objeto da licitação e, respectivamente, os títulos dos conteúdos 
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("Proposta de Preço" e "Documentos de Habilitação"), na forma das alíneas “a” e “b” a 
seguir: 
 
a) envelope contendo os documentos relativos à proposta de preço: 
 
 
 
 
 
b) 

envelope contendo os documentos de habilitação: 
 

7.4. Não será admitida a remessa dos envelopes “A” e “B”- proposta de preço e habilitação, 
por via postal. 

 
7.5. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em 
original, ou por qualquer processo de cópia, autenticados por cartório competente, ou publicação em 
órgão da imprensa oficial, no caso de cópias, desde que acompanhadas dos originais para 
conferência, na sessão, pelo pregoeiro ou sua equipe de apoio. 

 
7.6. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou 
cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou 
catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de preço. 

 
7.7. Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos 
referentes à proposta de preço e à habilitação e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma 
oficial do Brasil, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente. 
 
7.8. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, apresentados em língua 
estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma 
oficial do Brasil por tradutor juramentado. 
 
7.9. O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ - indicado nos documentos da 
proposta de preço e da habilitação deverá ser o mesmo do estabelecimento que efetivamente vai 
fornecer o objeto da presente licitação. 

 

ENVELOPE A – “PROPOSTA DE PREÇOS” 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº XXXX/2018 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 
DATA E HORÁRIO DA ABERTURA

ENVELOPE B – “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº XXXX/2018 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 
DATA E HORÁRIO DA ABERTURA
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7.10. A não-entrega da Declaração exigida no subitem 6.1.2 “c” deste edital implicará no não-
recebimento, por parte do pregoeiro, dos envelopes contendo a documentação da proposta de preço 
e de habilitação e, portanto, a não aceitação do licitante no certame. 
 
7.11. Após a apresentação da proposta, não mais caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

 
8 - DA APRESENTAÇÃO E CONTEÚDO DA PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE “A” 

8.1. Os interessados deverão apresentar as suas propostas em envelope lacrado, identificado como 
Envelope “A”. 
8.2. A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via datilografada/digitada, com a indicação do 
valor unitário de cada item, para forma o total do lote, em moeda nacional, com indicação da marca, 
devidamente datada, rubricada por representante legal, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou 
ressalvas, e deverá conter, além de outras informações de livre disposição, o seguinte: 
 

a) designação do número desta licitação; 
 

b) conter prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contado da data de abertura. 
Na falta de tal informação será considerado proposto o prazo citado nesta alínea; 

 
c) Na proposta escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances 
verbais, estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e 
outros de qualquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita execução do objeto da 
licitação. A Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento não admitirá qualquer 
alegação posterior que vise ao ressarcimento de custos não considerados na proposta feita 
pelo licitante sobre os preços cotados; 

 
8.3. Nos preços deverão estar incluídas todas as despesas com frete, impostos, taxas, tributos, 
seguros e todos os demais encargos necessários ao fornecimento do objeto licitado e entregue nos 
locais solicitados pelo Município de Nossa Senhora do Livramento, sendo que o Proponente será 
responsável por quaisquer ônus decorrentes de marcas, registros e patentes ao objeto cotado. 

 
8.4. A participação na licitação importa em total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes 
às condições deste edital. 

 
8.5. Não serão aceitas propostas abertas ou por via telex, fac-simile ou meio eletrônico. 
 
8.6. Em hipótese alguma serão aceitas alterações nos conteúdos dos envelopes já recebidos pelo(a) 
pregoeiro(a). 
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9. DA HABILITAÇÃO  

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção 
que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos 
seguintes cadastros: 

9.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

9.1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

9.1.3. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 
9.1.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 

sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica 
da qual seja sócio majoritário. 

9.1.5. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta 
de condição de participação. 

 
9.2. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
9.2.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
9.2.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
9.2.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 
9.2.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores; 

9.2.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta 
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a 
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, como determinado pelo 
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC; 

 
b.1. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva. 
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9.3. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 
a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, podendo ser 
retiradas no site: www.receita.fazenda.gov.br; 

 
b. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual. 

 
c. Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União ou Certidão Positiva de 
Débito com Efeito de Negativa, podendo ser retirada no site: www.receita.fazenda.gov.br; 

 
d. Certidão Negativa de Débito - CND ou Certidão Positiva de Débito com Efeito de 
Negativa, emitida pelo INSS podendo ser retirada no site: www.mpas.gov.br; 

 
e. Certidão de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 
emitida pela Caixa Econômica Federal, podendo ser retirada no site: www.caixa.gov.br; 

 
f. Certidão Negativa de Débito Fiscal Estadual (CND) ou Certidão Positiva de Débito 
com Efeito de Negativa específica para participar de licitações, do respectivo domicílio 
tributário, nos termos do Decreto nº 4.397, de 17/11/2004, ou equivalente, na hipótese da 
licitante ser estabelecida em outra Unidade da Federação; no caso de empresas sediadas em 
Mato Grosso podendo ser retirada no site http://www.sefaz.mt.gov.br/; 

 
g. Certidão Negativa de Débito Municipal ou Certidão Positiva de Débito com Efeito de 
Negativa, expedida pela prefeitura do respectivo domicílio tributário;  

 
h. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pela Justiça do Trabalho, de acordo 
com o Art. 29 da Lei 8.666/93 alterada pelo Art. 3º da Lei 12.440 de 7/07/2011. 
http://www.tst.jus.br/certidao. 

 
9.4. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA 

 
9.1.3.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou 
de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou 
de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão 
desta, expedida dentro do prazo de realização deste certame e com validade não superior a 60 
dias; 

9.1.3.2) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
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provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 
3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 
 

a) O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro 
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade; 
b) As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia 
do balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de 
abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento; 

 
b.1) Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser 
acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme 
dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, 
sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão 
fiscalizador; 
 
b.2) A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices 

de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 
(LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas 
abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial ou 
apurados mediante consulta on line, no caso de empresas inscritas no 
SICAF: 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG = 
Ativo Total 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante 
Passivo Circulante

 
9.1.4. As empresas licitantes deverão apresentar também no Envelope B os seguintes 
documentos de habilitação, em plena validade:  

 
a. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação neste 

certame, inclusive na vigência contratual caso venha a ser contratado pela Secretaria, na 
forma do Art. 32, § 2º, da Lei 8.666/93, conforme (ANEXO IV);  
 

b. No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 
123/2006, possuir alguma restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta 
deverá ser mencionada, como ressalva, na supracitada declaração.  
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c. Declaração que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 anos, 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer trabalho, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII, do artigo 
7° da Constituição Federal, inciso V, artigo 27 da Lei 8666/93 (ANEXO V);  

 
d. Declaração da própria Empresa de que não existe em seu quadro de empregados, servidores 

públicos municipais exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão 
(ANEXO V); 

 
9.1.5. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OU CERTIDÃO 
 

9.1.5. Expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove ter a 
licitante ter fornecido produtos compatíveis em características com o objeto desta licitação; em se 
tratando de pessoa jurídica de direito privado, o atestado ou certidão deverá ter firma reconhecida. 

 
9.1.5. O atestado deverá ser fornecido preferencialmente em papel timbrado, contendo razão 
social, CNPJ, endereço e telefone da pessoa jurídica que emitiu o atestado, data de emissão e 
identificação do responsável pela emissão do atestado (nome, cargo e assinatura).  
  
DOCUMENTOS CONFORME EXIGENCIA ANEXO I- TERMO DE REFERENCIA 
9.1.7. Alvará de Licença Ambiental 
9.1.8. Alvará Sanitário 
9.1.9. Licença de Operação para Coleta, Transporte, Tratamento e disposição final dos resíduos sólidos 

doméstico, emitida pelo Órgão Ambiental Estadual da sede da Licitada. 
9.1.10. Documento comprobatório de que a empresa está registrada no Cadastro Técnico de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais do IBAMA, nos termos do art. 17, inciso 
II, da Lei nº 6.938/81. 

 
9.1.11. No caso de não constar prazo de validade nas certidões exigidas por este edital, somente 
serão aceitas aquelas emitidas com até 60 (sessenta dias), contados da data de sua expedição. 
 

 
10.1. No dia, hora e local designados no edital, será realizada sessão pública para recebimento das 
propostas e da documentação de habilitação, devendo o representante legal ou seu procurador 
proceder ao respectivo credenciamento, COMPROVANDO, possuir os necessários poderes para 
formulação de propostas verbais (lance) e para a prática de todos os demais atos inerentes ao 
certame. 

 

10. DA SESSÃO - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO 
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10.2. Aberta a sessão, o representante legal ou seu procurador entregará ao pregoeiro, declaração 
dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme estabelece o 
inciso VII do art. 4° da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 e, em envelopes separados, a proposta e a 
documentação de habilitação. 
 
10.3. O pregoeiro procederá à abertura dos envelopes “A”, contendo as propostas, que deverão ser 
rubricadas por ele e membros da equipe de apoio, conferindo-as quanto à validade e cumprimento 
das exigências contidas no edital, sendo classificadas as propostas dos licitantes de menor preço por 
item e aquelas que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até dez por 
cento, relativamente à de menor preço, para o item licitado. 

 
10.4. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições 
definidas no subitem acima, serão classificadas as melhores propostas subseqüentes, até o máximo 
de três, para que os licitantes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços 
oferecidos nas suas propostas escritas.  
 
10.5. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que 
deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes. Os lances verbais 
serão feitos para o total do lote até o encerramento do julgamento deste. 

 
10.6. O pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a 
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em 
ordem decrescente de valor. 
 
10.7 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a 
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo 
licitante, para efeito de ordenação das propostas. 
 
10.8. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, do valor total do 
item, inferiores à proposta de menor preço. 

 
10.9. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 
menor preço e o valor máximo para a contratação. 
 
10.10. Declarada encerrada a etapa competitiva, ordenadas às propostas o pregoeiro examinará a 
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a 
respeito. 

 
10.11. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação 
de habilitação - “B”- do licitante que a tiver formulado para confirmação das suas condições 
habilita tórias.  
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10.11.1. Na apreciação e no julgamento das propostas não serão consideradas quaisquer ofertas ou 
vantagens não previstas neste instrumento, nem serão permitidas ofertas baseadas nas propostas das 
demais licitantes, obrigando-se o licitante, a executar as condições da proposta apresentada. 
 
10.12. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o(s) lotes(s)/objeto do certame. 

 
10.13. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o 
pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à 
habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele 
adjudicado o(s) lote(s)/objeto do certame. 
 
10.13.1. Serão desclassificadas as propostas que: 

 
a) não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste edital ou imponham 

condições; 
b) apresentem valores manifestamente inexeqüíveis; 
c) sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o 

julgamento. 
 
10.14. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 
dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará o proponente inabilitado, podendo 
instruir o processo com vistas a possíveis penalidades. 
 
10.15. Nas situações previstas nos incisos 10.9., 10.10., e 10.13, o pregoeiro poderá negociar 
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 
 
10.16. Fica assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do previsto no artigo 44, da Lei 
123/2006.  
 
10.16.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à 
proposta mais bem classificada (art. 44, §§ 1o e 2o da Lei Complementar no 123/2006), e essa 
última não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte (art. 45, § 2o da 
Lei Complementar no 123/2006).  
 
10.16.2. Para efeito do disposto no item 10.16, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte 
forma:  
 



 
 
 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Avenida Coronel Botelho, 458 – Centro – CEP: 78.170-000. 
CNPJ: 03.507.514/0001-26 – Fones: (65) 351-1401 / 351-1200. 

 

14

PMNSLTO 

Fls. ______ 

________ 

10.16.2.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior à de menor preço ao final da fase de lances, situação em que, depois de 
cumpridas as demais exigências para sua habilitação, será declarada vencedora do certame e 
adjudicado em seu favor o objeto licitado (art. 45, I da Lei Complementar no 123/2006);  
 
10.16.2.2. não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 
item 10.16.2.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do 
item 10.16.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito (art. 45, II da Lei 
Complementar no 123/2006);  
 
10.16.2.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 10.16.1, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta (art. 45, III 
da Lei Complementar no 123/2006);  
 
10.16.2.4. O sorteio previsto no subitem 10.16.2.3 não se aplica na fase de lances, conforme dispõe 
o art. 5º, § 5º, do Decreto nº 6.204/2007;  

 
10.16.3. No caso de não contratação nos termos previstos no item 10.16.2 e seus subitens, 
prevalecerá a classificação inicial e o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 
originalmente classificada em primeiro lugar (art. 45, § 1o da Lei Complementar no 123/2006), 
cumpridas as demais exigências para sua habilitação. 

 
10.17. O licitante declarado vencedor deverá apresentar ao pregoeiro, no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas após o encerramento deste pregão, nova proposta escrita, acompanhada de 
nova planilha de preços realinhada, observando o disposto no inciso 8.2, em conformidade com o 
anexo deste edital e de acordo com o correspondente lote adjudicado. 

 
10.18. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pela Comissão e licitantes presentes. 
 
10.19. As omissões irrelevantes não ensejarão a desclassificação do licitante vencedor, salvo se 
causarem prejuízo à Administração ou lesem direitos dos demais proponentes. 

 
11. DA HOMOLOGAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

 
11.1. O resultado do julgamento será submetido à autoridade competente, para homologação. 

 
11.2. Após a adjudicação do objeto e a homologação do resultado do certame licitatório, o licitante 
vencedor será notificado, para assinar o instrumento contratual, através de seu representante legal, 
com firma reconhecida, consoante estabelecido em seus atos constitutivos; 
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11.3. É facultado a CONTRATANTE, quando a convocada não comparecer no prazo estipulado no 
subitem anterior, não apresentar situação regular no ato da assinatura do contrato ou, ainda, recusar-
se, injustificadamente, a assinar o contrato ou a devolver devidamente assinado, convocar os 
LICITANTES remanescentes, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções 
previstas na legislação pertinente; 
 
11.4. A Aquisição pretendida deverá ser executada em estrita conformidade com as prescrições 
deste edital e seus anexos, que são dele partes integrantes e inseparáveis.  
 
12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
12.1. O Sistema de Registro de Preços regula-se pelas normas e procedimentos previsto no Decreto 
nº 3.931 de 19 de setembro de 2001, alterado pelo Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2002 e de 
conformidade com o Decreto nº 119/2008 de 28/12/2008 que regulamenta o Registro de Preços no 
município de Nossa Senhora do Livramento. 
 
12.2. A Licitante vencedora deverá comparecer quando convocado no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias após a adjudicação/homologação, contados do recebimento da convocação, para assinatura da 
Ata de Registro de Preços, sob pena de multa de 2% (dois por cento) ao dia, sobre o valor a ela 
adjudicado.  
 
12.3. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.  
 
12.4. Se o licitante vencedor recusar-se a assinar a ata de registro de preços injustificadamente será 
aplicada à regra seguinte:  

12.4.1 convocação do outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o 
contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis na Lei 
8.666/93, 10.520/02 e demais disposições vigentes.  

 
12.5. Na ata de Registro de Preço constarão todas as obrigações, direitos e deveres estabelecidos 
neste edital.  
 
12.6. A minuta da ata de Registro de Preços, a ser assinada pelo licitante vencedor, estará disponível 
no Anexo VIII.  
 
12.7. Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no 
mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da 
proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.  
 
12.8. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura Municipal 
de Nossa Senhora do Livramento solicitará ao fornecedor/consignatária, mediante correspondência, 
redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado.  
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12.9. Fracassada a negociação com o primeiro colocado, a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora 
do Livramento poderá rescindir a ata e convocar, nos termos da legislação vigente e pelo preço do 
1º (primeiro) colocado, as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta ata de 
registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação.  
 
12.10. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais 
ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de estimativa de 
preços. 
  
13. DO CONTRATO 

 
13.1. O Contrato poderá ser substituído pela nota de empenho nos termos do art. 62, da Lei 
8.666/93. 
  
13.2. Comparecer quando convocado no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados do 
recebimento da convocação, para assinatura do instrumento contratual/ordem de fornecimento, sob 
pena de multa 2% (dois por cento) ao dia, sobre o valor contratado.  
 
13.3. Como condição para emissão da Nota de Empenho, o licitante vencedor deverá estar com a 
documentação obrigatória devidamente atualizada perante a Fazenda Federal, Estadual, Municipal, 
à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).  
 
13.4. Constarão do contrato todas as obrigações, direitos e deveres previstos neste edital.  

 
14. DAS SANÇÕES 

14.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a 
Contratada que: 

14.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; 
14.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 
14.1.3. fraudar na execução do contrato; 
14.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 
14.1.5. cometer fraude fiscal; 
14.1.6. não mantiver a proposta. 

14.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

14.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante; 
14.2.2. multa moratória de até 5% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 
valor da parcela inadimplida, até o limite de 2 (dois) dias; 

14.2.2.1. em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da 
garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á multa de 0,07% 
(sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo 
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de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará 
a Administração contratante a promover a rescisão do contrato; 
14.2.2.2. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 
independentes entre si. 
14.2.3. multa compensatória de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, 
no caso de inexecução total do objeto; 
14.2.3.1. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 
14.2.4. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo 
de até dois anos; 
14.2.4.1. impedimento de licitar e contratar com a União com o conseqüente 
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

14.3. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que: 
14.3.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
14.3.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
14.3.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 

14.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na 
Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 
14.5. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 
serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, 
serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

14.5.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 05 
(cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 
competente. 
14.5.2. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

 
15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
15.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de recursos consignados no 
orçamento geral do Município na seguinte dotação orçamentária: 

15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 

Secretaria Recurso 
Projeto 

Atividade 
Reduzido
Dotação 

Natureza de 
Despesa Fonte Valor 
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SAÚDE PRÓPRIO 2067 070033 3.3.90.39 100 - 

 
16. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 

 

16.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e estão previstos no Termo de Referência 
– ANEXO I. 

17. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
17.1. O pagamento será efetuado mensalmente em até cinco dias após a entrega do relatório e Nota Fiscal, 
discriminada de acordo com a Ordem de Compra, e após atestado de execução pelo fiscal do contrato 
indicado pela Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento. A nota deverá ser emitida para cada 
secretaria de acordo com os quantitativos especificados na Ordem de Compra. 
17.2.  O pagamento será creditado em favor do prestador através de ordem bancária, conta em qualquer 
banco indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome, número da agência e o número da 
conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 
17.3. O pagamento será feito com a apresentação da Nota Fiscal correspondente ao valor do serviço prestado, 
pelo preço da proposta adjudicada e homologada, mediante a apresentação do comprovante de regularidade 
referente FGTS e CND Federal e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pela Justiça do 
Trabalho, de acordo com o Art. 29 da Lei 8.666/93 alterada pelo Art. 3° da Lei 12.440 de 7/07/2011. 
17.4. A Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento pagará à contratada, pelo serviço, os preços 
integrantes da proposta aprovada, ressalvada a ocorrência de imprevistos. Fica expressamente estabelecido 
que no preço global estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para o fornecimento, de acordo com as 
condições previstas nas Especificações e nas Normas indicadas neste Edital e demais documentos da 
licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados.  
17.5. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.  
17.6. Não será efetuado o pagamento em nome de terceiros, ou em conta de Poupança, sendo que referido 
pagamento poderá ficar suspenso até que sejam devidamente cumpridas as exigências do Edital.  
17.7. A critério da Administração poderão ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir possíveis 
despesas com multas, indenizações a terceiros, ou outras de responsabilidade da Adjudicada.  
17.8. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária. 
17.9. A Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem 
como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”.  
17.10. Os pagamentos serão efetuados pela tesouraria à vista de Nota Fiscal Eletrônica – NFe, apresentadas, 
que deverão ser enviadas para o serviço de email institucional Prefeitura a seguir:  
nfe@nossasenhoradolivramento.mt.gov.br, e a DANFE deverá ser emitida e acompanhar a mercadoria. 
17.11. Havendo divergência ou erro na emissão da Nota Fiscal Eletrônica-NFe, modelo 55, será interrompida 
a contagem do prazo para fins de pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a regularização da 
referida Nota fiscal Eletrônica - NFe; 
17.12. Caso o término da contagem aconteça em dias sem expediente bancário, o pagamento ocorrerá no 
primeiro dia útil imediatamente subseqüente. 
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18. DA REVOGAÇÃO E OU ANULAÇÃO DO CERTAME 
 

18.1. A Administração, observadas razões de conveniência e oportunidade, devidamente 
justificadas, poderá revogar a qualquer momento o presente procedimento, ou declarar a sua 
nulidade por motivo de ilegalidade, mediante despacho fundamentado. 

 
18.2. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação ou revogação do 
procedimento licitatório. 
 
19. DOS RECURSOS 

 
19.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das 
razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões 
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos. 
 
19.2. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  
 
19.3. A petição poderá ser feita na sessão e será reduzida a termo em Ata. 
 
19.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará em decadência do direito 
de recurso e adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor. 
 
19.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao 
licitante vencedor. 
 
19.6. Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para 
executar o serviço contratado. 

 
20. DOS CASOS OMISSOS 

 
20.1. Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo pregoeiro ou autoridade competente, 
observados os preceitos de direito público e as disposições de Lei n° 8.666/93. 

21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

21.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência 
ANEXO-I. 

22. DA FISCALIZAÇÃO 
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22.1. Os critérios de fiscalização estão previstos no Termo de Referência ANEXO – I.  

23. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

23.1. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
23.2. Reserva-se ao pregoeiro o direito de solicitar, em qualquer época ou oportunidade, 
informações complementares, mediante diligências. 
 
23.3. No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou 
indenização, poderá ser: 
 

a) adiada a data da abertura desta licitação; 
b) alterada as condições do presente edital, com fixação de novo prazo para a sua realização. 

 
23.4. Não será permitido a retirada dos envelopes apresentados ou cancelamento de propostas, pelos 
licitantes, após a sua entrega. 
 
23.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 
licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualificações e as exatas compreensões da 
sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão. 
 
23.6. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 
finalidade e a segurança da contratação. 
 
24. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
9.2. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a 

Contratada que: 
9.2.8. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; 

9.2.9. ensejar o retardamento da execução do objeto; 
9.2.10. fraudar na execução do contrato; 
9.2.11. comportar-se de modo inidôneo; 
9.2.12. cometer fraude fiscal; 
9.2.13. não mantiver a proposta. 

9.3. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

9.3.8. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante; 
9.3.9. multa moratória de até 5% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 
valor da parcela inadimplida, até o limite de 2 (dois) dias; 
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9.3.9.1. em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da 
garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á multa de 0,07% 
(sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo 
de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará 
a Administração contratante a promover a rescisão do contrato; 
9.3.9.2. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 
independentes entre si. 
24.2.3. multa compensatória de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, 
no caso de inexecução total do objeto; 
24.2.3.1. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 
24.2.4. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo 
de até dois anos; 
24.2.4.1. impedimento de licitar e contratar com a União com o conseqüente 
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

9.4. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que: 
9.4.8. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
9.4.9. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
9.4.10. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 

9.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na 
Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 
9.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 
serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, 
serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

9.6.8. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 05 
(cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 
competente. 
9.6.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

 
25 - DOS ANEXOS 

 
25.1. São partes integrantes deste edital os seguintes anexos:  

Anexo I  - Termo de Referencia; 
Anexo II – Credenciamento;  
Anexo III - Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação;  
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Anexo IV - Declaração De Inexistência De Fatos Supervenientes Impeditivos Da 
Qualificação; 
Anexo V – Declaração; 
Anexo VI  - Modelo De Declaração De Elaboração Independente De Proposta;  
Anexo VII – modelo de declaração de microempresa – ME e empresa de pequeno porte – 
EPP; 
Anexo VIII - Minuta Ata de Registro de Preços. 
ANEXO IX – Relação dos itens. 

 
Nossa Senhora do Livramento/MT, 07 de agosto de 2018.  
 
Leonildes Fátima da Silva Benevides 
Pregoeira 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA N° 012/2018 

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
Autorizo: 
 

 
Silmar de Souza Gonçalves 

Prefeito Municipal 

Validação: 
 
 

Rita Aurélia Proença Malaquias 
Sec. Munic. De Saúde 

 
1 - INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS 2 – DESCRIÇÃO DA CATEGORIA DE 

INVESTIMENTO 
Unidade(s) Administrativa(s) Solicitantes(s): 
(  ) Secretaria Municipal de Finanças 
(  ) Secretaria Municipal de Administração e Planejamento 
(  ) Secretaria de Educação, Esporte e Lazer 
(  ) Secretaria de Obras e Infra- estrutura 
(  ) Secretaria de Assistência Social 
(x) Secretaria de Saúde 
(  ) Secretaria de Desenvolvimento Rural 

(    ) Capacitação 
(    ) Equipamento de Apoio 
(    ) Equipamento de TI 
(    ) Consultoria/Auditoria/Assessoria 
( x ) Contratação de Serviços 
(    ) Bens de Consumo 
(    ) Material Permanente 

 
2 - DO OBJETO 

2.1. Contratação de serviços de armazenamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos e 
líquidos (lixo hospitalar) dos GRUPOS A, B e E, produzidos nas unidades de saúde deste município, Hospital 
municipal, Laboratório de Análises clínicas Municipal, Farmácia Municipal, PSF Urbano e PSF Rural.  

 
2.1 – Especificação do serviço a ser contratado 

ITEM 
COD. 

PADRONIZA
DO 

COD. 
FORNECI
MENTO 

QTDE UND ESPECIFICAÇÕES 
PREÇO UNIT 

R$ 
PREÇO 

TOTAL R$ 

1 00010284 3 
2000 
KG 

KG 

Serviços de coleta, armazenamento, 
transporte tratamento e disposição final 
dos resíduos sólidos e líquidos (lixo 
hospitalar) dos GRUPOS A, B e E, 
produzidos nas unidades de saúde deste 
município, Hospital municipal, 
Laboratório de Análises clínicas 
Municipal, Farmácia Municipal, PSF 
Urbano e PSF Rural. 

  

 
3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
 Justifica-se a contratação do serviço de coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos 
sólidos e líquidos das unidades de saúde, justificam-se pela necessidade de destinação adequada dos resíduos 
hospitalares, procedentes do Hospital municipal, Laboratório de Análises clínicas Municipal, Farmácia Municipal, PSF 
Urbano e PSF Rural. Segundo as normas sanitárias, o lixo hospitalar deve ser rigorosamente separado e cada classe 
deve ter um tipo de coleta e destinação. De acordo com as normas, devem ser separadas conforme um sistema de 
classificação que inclui os resíduos infectantes GRUPO A (resíduos com possível risco de infecção), GRUPO B 
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(resíduos com substâncias que possam causa risco à saúde pública ou ao meio ambiente e GRUPO E (materiais perfuro 
cortantes ou escarificantes). A disposição final dos resíduos sólidos hospitalares é particularmente importante para a 
segurança ocupacional dos funcionários que manuseiam e manter a qualidade do meio ambiente. 
      O quantitativo estimado neste processo teve com base os relatórios de coleta simplificado dos últimos seis meses, 
fornecidos pela empresa que atualmente presta o serviço a ser contratado, tendo como média mensal oitenta e cinco 
quilos, deixando uma margem de pesagem caso haja a necessidade de coleta de carcaça de pequenos animais, fato que 
não ocorreu neste mesmo período. 
      A servidora Valéria Aiko Miyashita responsável pela elaboração do preço médio, utilizou como parâmetro os 
valores homologados no site do TCE-MT e de empresa especializada no serviço, através de e-mail. 
      A modalidade de Registro de Preço por Pregão Eletrônico foi escolhida visando a maior competitividade, buscando 
diminuir os custos do serviço a ser contratado e dando maior transparência no processo. 

 
4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271, de 1997, constituindo-se em 
atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de competência legal do órgão licitante, 
não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos. 

4.2. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração, 
vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

 
5. PÚBLICO ALVO: 
5.1. A População de Nossa Senhora do Livramento. 

 
6. LOCAL E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 

6.1. O serviço de coleta será realizado mensalmente no quinto dia útil de cada mês, nas unidades de saúde que 
produzem os resíduos dos GRUPOS A, B e E, sendo elas o Hospital Municipal, Laboratório Municipal, Farmácia 
Municipal, Posto de Saúde Urbano e Rural, entre os horários de 7hs as 15hs. 

6.2. O armazenamento deverá ser em recipientes adequados (bombonas) fornecido pela licitante vencedora conforme 
quantidade e capacidade suficiente para a coleta mensal, devidamente licenciado pelo INMETRO, e de acordo com 
a legislação vigente, para o acondicionamento, transporte dos resíduos e disposição final. Caminhão com 
capacidade mínima de 100 quilos, para o transporte. 

6.3. Deverá ser realizada a pesagem do resíduo coletado na presença do responsável pela unidade ou alguém por este 
designado, com emissão do recibo desta coleta, constando o peso em quilograma, data, horário e o nome do 
funcionário responsável pela coleta, bem como do servidor municipal que acompanhou o serviço, com suas 
respectivas assinaturas. 

6.4. A empresa licitante vencedora deverá cumprir rigorosamente os tratamentos adequados e disposição final para cada 
tipo de lixo e suas subdivisões, conforme a resolução n.º306 da ANVISA. 

6.5. A classificação por cor de bombonas conforme tipo de lixo, ou qualquer caracterização para diferenciar o tipo de 
lixo, ficará a encargo da empresa vencedora, não devendo contemplar ônus para a CONTRATANTE. 

6.6. Os veículos utilizados para coleta e transporte externo dos resíduos de serviços de saúde devem atender às 
exigências legais. 
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7. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO: 

7.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da 
prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do 
ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma 
dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997. 

7.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução 
dos serviços e do contrato. 

7.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste 
Termo de Referência. 

7.4. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que 
compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art. 34 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 
2008, quando for o caso. 

7.5. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda 
da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a 
adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores 
contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

7.6. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o 
documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste 
Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: 
marca, qualidade e forma de uso. 

7.7. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências 
necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 
8.666, de 1993. 

7.8. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a 
aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo 
culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993. 

7.9. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo IV (Guia de Fiscalização dos Contratos 
de Terceirização) da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2008, aplicável no que for pertinente à 
contratação. 

7.10. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou 
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-
responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 
1993. 

7.11. Será designado para fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços, do objeto da presente contratação, o 
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servidor Marcelo Rodrigues Ferreira, que deverá atestar os documentos, quando comprovada a fiel e correta 
entrega para fins de pagamento. 

 
8. DA SUBCONTRATAÇÃO: 

8.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.  

9. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
9.1. . O pagamento será efetuado mensalmente em até cinco dias após a entrega do relatório e Nota Fiscal, discriminada 
de acordo com a Ordem de Compra, e após atestado de execução pelo fiscal do contrato indicado pela Prefeitura 
Municipal de Nossa Senhora do Livramento. A nota deverá ser emitida para cada secretaria de acordo com os 
quantitativos especificados na Ordem de Compra. 
9.2. O pagamento será creditado em favor do prestador através de ordem bancária, conta em qualquer banco indicado na 
proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome, número da agência e o número da conta corrente em que deverá 
ser efetivado o crédito. 
9.3. O pagamento será feito com a apresentação da Nota Fiscal correspondente ao valor do serviço prestado, pelo preço 
da proposta adjudicada e homologada, mediante a apresentação do comprovante de regularidade referente FGTS e CND 
Federal e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pela Justiça do Trabalho, de acordo com o Art. 29 da Lei 
8.666/93 alterada pelo Art. 3° da Lei 12.440 de 7/07/2011. 
9.4. A Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento pagará à contratada, pelo serviço, os preços integrantes da 
proposta aprovada, ressalvada a ocorrência de imprevistos. Fica expressamente estabelecido que no preço global estão 
incluídos todos os custos diretos e indiretos para o fornecimento, de acordo com as condições previstas nas 
Especificações e nas Normas indicadas neste Edital e demais documentos da licitação, constituindo assim sua única 
remuneração pelos trabalhos contratados e executados.  
9.5. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.  
9.6. Não será efetuado o pagamento em nome de terceiros, ou em conta de Poupança, sendo que referido pagamento 
poderá ficar suspenso até que sejam devidamente cumpridas as exigências do Edital.  
8.7. A critério da Administração poderão ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir possíveis despesas com 
multas, indenizações a terceiros, ou outras de responsabilidade da Adjudicada.  
9.8. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. 
Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária. 
9.9. A Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que 
forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”.  
9.10.Os pagamentos serão efetuados pela tesouraria à vista de Nota Fiscal Eletrônica – NFe, apresentadas, que deverão 
ser enviadas para o serviço de email institucional Prefeitura a seguir:  nfe@nossasenhoradolivramento.mt.gov.br, e a 
DANFE deverá ser emitida e acompanhar a mercadoria. 
9.12. Havendo divergência ou erro na emissão da Nota Fiscal Eletrônica-NFe, modelo 55, será interrompida a contagem 
do prazo para fins de pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a regularização da referida Nota fiscal 
Eletrônica - NFe; 
9.13. Caso o término da contagem aconteça em dias sem expediente bancário, o pagamento ocorrerá no primeiro dia útil 
imediatamente subseqüente. 

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 

Secretaria Recurso 
Projeto 

Atividade 
Reduzido
Dotação 

Natureza de 
Despesa Fonte Valor 
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SAÚDE PRÓPRIO 2067 070033 3.3.90.39 100 - 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos 
empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de 
Referência e em sua proposta; 

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do 
contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 
dos materiais empregados; 

11.3. Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração; 
11.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, 

do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da 
garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos 
sofridos; 

11.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade 
com as normas e determinações em vigor; 

11.6. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com 
os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso; 

11.7. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a 
execução do serviço; 

11.8. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas 
na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante; 

11.9. Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal 
do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, 
conforme descrito neste Termo de Referência; 

11.10. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração; 
11.11. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades 

não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, 
a fim de evitar desvio de função; 

11.12. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços; 
11.13. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os 

maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre; 

11.14. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

11.15. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 
11.16. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, 

devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento 
ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 
8.666, de 1993. 

11.17. Constar no quadro de funcionários o profissional Engenheiro Sanitarista e/ou Engenheiro Químico, e/ou 
Engenheiro Civil e/ou Engenheiro ambiental com especialização na área. 
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10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e 

os termos de sua proposta; 
10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, 
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências 
cabíveis; 
10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos 
serviços, fixando prazo para a sua correção; 
10.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no 
Edital e seus anexos; 
10.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada. 

 

11. DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS:   

11.1. CNPJ 
11.2.  Certidão Negativa FGTS 
11.3.  Certidão Conjunta de tributos federais e divida ativa da união; 
11.4.  Certidão Negativa de Debitos Fiscais Estadual (CND); 
11.5.  Certidão Negativa da Divida Ativa do Estado; 
11.6.  Certidão Negativa de INSS; 
11.7.  Certidão Negativa de Debitos Municipal; 
11.8.  Certidão Negativa de Débitos Trabalhista; 
11.9. Alvará de Licença Ambiental 
11.10. Alvará Sanitário 
11.11. Licença de Operação para Coleta, Transporte, Tratamento e disposição final dos resíduos sólidos doméstico, 

emitida pelo Órgão Ambiental Estadual da sede da Licitada. 
11.12.  Documento comprobatório de que a empresa está registrada no Cadastro Técnico de Atividades Potencialmente 

Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais do IBAMA, nos termos do art. 17, inciso II, da Lei nº 6.938/81 
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12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que: 

12.1.8. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 
12.1.9. ensejar o retardamento da execução do objeto; 
12.1.10. fraudar na execução do contrato; 
12.1.11. comportar-se de modo inidôneo; 
12.1.12. cometer fraude fiscal; 
12.1.13. não mantiver a proposta. 

12.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem 
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

12.2.8. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos 
para a Contratante; 
12.2.9. multa moratória de até 5% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 
parcela inadimplida, até o limite de 2 (dois) dias; 

12.2.9.1. em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia (seja para 
reforço ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do 
valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), de modo que o 
atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração contratante a promover a rescisão 
do contrato; 
12.2.9.2. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes 
entre si. 
14.2.3. multa compensatória de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 
inexecução total do objeto; 
14.2.3.1. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 
acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 
14.2.4. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois 
anos; 
14.2.4.1. impedimento de licitar e contratar com a União com o conseqüente descredenciamento no 
SICAF pelo prazo de até cinco anos; 
14.2.4.2. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 
Contratante pelos prejuízos causados; 

12.3. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que: 
12.3.8. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento 
de quaisquer tributos; 
12.3.9. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
12.3.10. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados. 

12.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 
1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 
12.5. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou 
recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida 
Ativa da União e cobrados judicialmente. 

12.5.8. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 
a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

12.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade. 
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13.  DA GARANTIA 
13.1. Os serviços deverão ser prestados com qualidade, dentro dos prazos estabelecidos pela secretaria contratante, e 

oferecer a garantia necessária para manter a coleta de resíduos hospitalares. 

 
16. DA VISTORIA 
16.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante deverá realizar vistoria nas instalações 

do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, 
das 7 horas às 15 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (65) 3351-1058. 

16.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil 
anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 

16.3. Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente identificado. 

 
17. DA VIGÊNCIA: 
17.1. O contrato de prestação de serviço continuado terá vigência por 12 meses. 

 

18. ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
(   ) Confirmo a existência de saldo orçamentário 

(   ) Inexistência de saldo orçamentário (devolver à unidade demandante). 

Data: 

Contador Municipal 
Assinatura e Carimbo 

 
19. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: 

19.1. Registro de Preço por Pregão Eletrônico  

19.2.  Participação de Consorcio (   ) Sim    ( X ) Não  
O presente edital não prevê as condições de participação de empresas reunidas em consórcio, vez que a 

experiência prática demonstra que as licitações que permitem essa participação são aquelas que envolvem serviços de 
grande vulto e/ou de alta complexidade técnica, como o presente modelo de minuta foi elaborado com o foco no dia a dia 
do Laboratório Municipal, consignou-se a vedação a cima. 
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20. DA ELABORAÇÃO DO TR (TERMO DE REFERENCIA)   

20.1. Valéria Aiko Miyashita: _______________________                SETOR: Secretaria de Saúde 

LOCAL E DATA: Nossa Senhora do Livramento – MT., 08 de maio de 2018 

21 - DA APROVAÇÃO DO RESPONSAVÉL PELA UNIDADE SOLICITANTE   

 

Rita Aurélia Proença Malaquias 
Secretária Municipal de Saúde 
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ANEXO II 
 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
A empresa. . .......... . , inscrito no CNPJ nº., com sede à.................., neste ato representada pelo(s) 
diretores ou sócios, com qualificação completa (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, 
profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui,  seu Procurador o 
Senhor (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere amplos 
poderes para  junto ao Município de Nossa Senhora do Livramento, praticar os atos necessários 
com relação à licitação na modalidade de Pregão Presencial n°.________/2018, usando dos 
recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, 
renunciar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, 
substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e 
valioso, e em especial, para esta licitação.  
Local e data _____________, ______/______________/2018. 
___________________________________ 
(Assinatura do representante legal) 
*reconhecer firma 
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ANEXO III 
 
 
 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE COM OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
  
 

(NOME DA EMPRESA)_________________, CNPJ n°. sediada à (endereço 
completo)_______________________,  DECLARA, sob as penas da lei, que conhece todo o 
conteúdo do edital, cumpre  plenamente os requisitos de habilitação no presente Pregão 
Presencial n°.________/2016, que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores, e ainda que possui experiência na execução do objeto contratado. 

  
 
 
Local e data, _______________ , ___ de ____________de 2018. 
 
 
 
___________________________________________ 
(Assinatura do representante legal) 
 
 
 
 
OBS.: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ELABORADA E ASSINADA PELO 
REPRESENTANTE LEGAL E ENTREGUE NO ATO DO CREDENCIAMENTO FORA 
DOS ENVELOPES.  
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ANEXO IV 
 
 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA 
QUALIFICAÇÃO 
 
 
O signatário da presente, em nome da proponente declara para todos os fins de direito, a 
inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade 
da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2º e artigo 97 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 
1993, e suas alterações.  
 
Local e data, _______________ , ___ de ____________de 2018. 
 
 
 
___________________________________ 
(Assinatura do representante legal) 
 
 
 
 
 
 
 
OBS - ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ ESTAR CONTIDA NO ENVELOPE Nº 2 – 
DOCUMENTAÇÃO.  
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ANEXO V 

 
 

DECLARAÇÃO: 
   
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do Processo Licitatório, sob a 
modalidade de Edital de Pregão Presencial sob n. ____/2018, instaurado por esse Município de 
Nossa Senhora do Livramento/MT que se nossa Empresa for Declarada vencedora do Objeto:  
 
a) Por seu representante legal, declara, sob as penas da Lei, que atende ao inciso V, do artigo 27, da 
Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, que se refere ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição 
Federal, de que não possuem em seu quadro de empregados,  trabalhadores menores de dezoito (18) 
anos realizando trabalhos noturnos, perigosos e  insalubres, e de menores de dezesseis (16) anos 
trabalhando em qualquer tipo de função,  salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze (14) 
anos.  
 
b) por seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que não existe em seu quadro de 
empregados, servidores públicos municipais exercendo funções de gerência, administração ou 
tomada de decisão. 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente DECLARAÇÃO.  
   
Local e data, _______________ , ___ de ____________de 2018. 
 
__________________________________________ 
(Assinatura do representante legal) 
 
 
OBS.:  

- ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ ESTAR CONTIDA NO ENVELOPE Nº 2 – 
DOCUMENTAÇÃO. 



 
 
 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Avenida Coronel Botelho, 458 – Centro – CEP: 78.170-000. 
CNPJ: 03.507.514/0001-26 – Fones: (65) 351-1401 / 351-1200. 

 

36

PMNSLTO 

Fls. ______ 

________ 

ANEXO VI  
MODELO DA PROPOSTA 

 
Identificação da CONTRATADA:  
Local e data: xx/xx/2018 ás xx:xx hs  
Identificação do Processo Licitatório: Pregão presencial nº XXX/2018  
DESCRIÇÃO DO OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa para 
........................................................................................... 
 

Especificação do serviço a ser contratado 

ITEM 
COD. 

PADRONIZA
DO 

COD. 
FORNECI
MENTO 

QTDE UND ESPECIFICAÇÕES 
PREÇO UNIT 

R$ 
PREÇO 

TOTAL R$ 

1 00010284 3 
2000 
KG 

KG 

Serviços de coleta, armazenamento, 
transporte tratamento e disposição final 
dos resíduos sólidos e líquidos (lixo 
hospitalar) dos GRUPOS A, B e E, 
produzidos nas unidades de saúde deste 
município, Hospital municipal, 
Laboratório de Análises clínicas 
Municipal, Farmácia Municipal, PSF 
Urbano e PSF Rural. 

  

 
Valor Total: R$ (valor por extenso)  
O prazo de execução do(s) (serviço(s) será de ..........  
Validade da Proposta: ** (por extenso) dias (mínimo: 60 dias)  
Prazo de Garantia: 
Nome do representante legal:  
Assinatura do representante legal e cargo:  
Fone, Fax e/ou e-mail para contato:  
Dados Bancários: _____________  
Esclarecemos que todos os impostos, taxas e encargos, inclusive trabalhista e previdenciário 
incidente sobre os serviços propostos estão incluídos no preço total da proposta.  
Declaramos que temos condições de fornecer o objeto da licitação nos quantitativos constantes no 
ANEXO I do Edital.  
Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, 
observadas as condições do Edital.  
Localidade, aos ___ dias de ___ de ___.  
__(assinatura)___ 
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ANEXO VII 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA – ME E  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP 
 
 
 
Para fins de participação na licitação (indicar o nº registrado no Edital), a (Nome completo da 

Empresa Proponente), CNPJ nº xxxxxx, sediada na (Endereço Completo), DECLARA, sob as penas 

da lei que é (Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme o caso), na forma de Lei 

Complementar Federal nº 123, de 14.12.2006 e que não se encontra em nenhuma das situações do § 

4º do art. 3º da referida Lei.  

 

 
Nome e Identificação do declarante. 
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ANEXO VIII 
MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º ......... 
Vinculada ao Processo XXX/2018, PREGÃO ELETRÔNICO nº XXXX/2018. 
 
O(A)......(órgão ou entidade pública que gerenciará a ata de registro de preços), com sede no(a) 
......, na cidade de ........, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ....., neste ato representado(a) pelo(a) ...... 
(cargo e nome), nomeado(a) pela  Portaria nº ...... de ..... de ...... de 200..., publicada no ....... de ..... 
de ....... de ....., inscrito(a) no CPF sob o nº .............portador(a) da Carteira de Identidade nº ......., 
considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para 
REGISTRO DE PREÇOS nº ......./200..., publicada no ...... de ...../...../200....., processo 
administrativo n.º ........, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e 
qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  
quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às 
normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, 
de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir: 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de 
................................ , especificado(s) no(s) item(ns).......... do .......... Termo de Referência, 
anexo ...... do edital de Pregão nº ........../20..., que é parte integrante desta Ata, assim como a 
proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as 
demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

Razão Social: 
Endereço: 
Contatos: 

Representante: 
Fornecedor : 

 

Item 
Especificação UnidadeQuantidad

e 
Valor Unit Valor Total

      
2.2. Os valores acima poderão eventualmente sofrer revisão (aumento ou decréscimos) nas 
seguintes hipóteses:  

a) Para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial desta Ata, na 
hipótese de sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de 
conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, 
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em caso de força maior caso fortuito, fato do príncipe e fato da administração, nos termos do 
art. 65, II, “d” e § 5º da Lei 8.666/93;  

b) Para menos, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor do mercado, ou, 
ainda, quando ocorrer o fato do príncipe previsto no art. 65, § 5º da Lei 8.666/93.  

2.3. A revisão de preços será feita com fundamento em planilhas de composição de custos e/ou 
preço de mercado;  
2.4. Nos preços supracitados estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado 
(tributos, seguros, encargos sociais, etc.). 

3. VALIDADE DA ATA 
3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir 
do(a)................................, não podendo ser prorrogada. 

4. REVISÃO E CANCELAMENTO 
4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não 
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados 
nesta Ata. 
4.2. 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 à 
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 
4.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 
motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a 
redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 
4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

4.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços 
aos valores de mercado observará a classificação original. 

4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor 
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

4.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 
4.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação. 

4.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 
contratação mais vantajosa. 
4.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

4.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 
4.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
4.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 
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4.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 
4.7.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;  

4.7.6. Por razões de interesse públicas devidamente demonstradas e justificadas;  
 

4.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1, 4.7.2 e 4.7.4 será 
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
4.9. 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: 

4.10. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por 
correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 
4.11. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação 
será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a 
partir da última publicação.  
4.12. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser 
aceita pela Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento, facultando-se a esta neste 
caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.  
a. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades da Contratada, 

relativas ao fornecimento.  
b. Caso a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento não se utilize da prerrogativa 

de cancelar esta Ata, o seu exclusivo critério, poder suspender a sua execução e/ou sustar o 
pagamento das faturas, até que a contratada cumpra integralmente a condição contratual 
infringida.  

 
5. CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

5.1. O gerenciamento deste instrumento caberá as Secretaria Municipal conforme estabelecido no 
TERMO DE REFERENCIA ANEXO I. 
 
6. CLÁUSULA QUARTA – DO (S) LOCAL (IS), PRAZO/EXECUÇÃO, ACEITAÇÃO DO 
OBJETO E CRONOGRAMA DE ENTREGA DO OBJETO 
6.1. Os critérios de recebimento no local, prazo, aceitação e entrega conforme estabelecido no 
TERMO DE REFERENCIA – ANEXO I. 
 
7. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
7.1. A despesa decorrente das contratações oriundas da presente Ata, correrão à conta das seguintes 
dotações orçamentárias, conforme estabelecido no TERMO DE REFERENCIA – ANEXO I. 
 
8. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO  DO OBJETO E GARANTIAS 
8.1. Os critérios de recebimento e garantias conforme estabelecido no TERMO DE REFERENCIA 
– ANEXO I. 
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9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. As obrigações da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência – ANEXO I. 

10. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

10.1. As obrigações da Contratante são as estabelecidas no Termo de Referência – ANEXO I. 

11. DO REAJUSTE DE PREÇOS 

11.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período da vigência da presente Ata, 
admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste 
instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo repasse do percentual 
determinado.  
11.2. Os preços registrados que sofrerem revisão não poderá ultrapassar os preços praticados no 
mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da 
proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.  
11.3. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura Municipal 
de Nossa Senhora do Livramento solicitará ao fornecedor/consignatária, mediante correspondência, 
redução do preço registrado, de forma a adequá-lo a definição do parágrafo único.  
11.4. Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora 
do Livramento poderá rescindir esta ata e convocar, nos termos da legislação vigente, e pelo preço 
da 1ª (primeira), as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro 
de preços e nova licitação em caso de fracasso ou negociação.  
11.5. Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou 
inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento. 
 
12. DA FORMA DE PAGAMENTO 
12.1. O pagamento será efetuado mensalmente em até cinco dias após a entrega do relatório e 

Nota Fiscal, discriminada de acordo com a Ordem de Compra, e após atestado de execução 
pelo fiscal do contrato indicado pela Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento. A 
nota deverá ser emitida para cada secretaria de acordo com os quantitativos especificados na 
Ordem de Compra. 

12.2. O pagamento será creditado em favor do prestador através de ordem bancária, conta em 
qualquer banco indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome, número da 
agência e o número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 

12.3. O pagamento será feito com a apresentação da Nota Fiscal correspondente ao valor do 
serviço prestado, pelo preço da proposta adjudicada e homologada, mediante a apresentação do 
comprovante de regularidade referente FGTS e CND Federal e Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas, expedida pela Justiça do Trabalho, de acordo com o Art. 29 da Lei 8.666/93 
alterada pelo Art. 3° da Lei 12.440 de 7/07/2011. 

12.4. A Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento pagará à contratada, pelo serviço, 
os preços integrantes da proposta aprovada, ressalvada a ocorrência de imprevistos. Fica 
expressamente estabelecido que no preço global estão incluídos todos os custos diretos e 
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indiretos para o fornecimento, de acordo com as condições previstas nas Especificações e nas 
Normas indicadas neste Edital e demais documentos da licitação, constituindo assim sua única 
remuneração pelos trabalhos contratados e executados.  

12.5. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.  
12.6. Não será efetuado o pagamento em nome de terceiros, ou em conta de Poupança, sendo que 

referido pagamento poderá ficar suspenso até que sejam devidamente cumpridas as exigências 
do Edital.  

12.7. A critério da Administração poderão ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir 
possíveis despesas com multas, indenizações a terceiros, ou outras de responsabilidade da 
Adjudicada.  

12.8. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a 
atualização monetária. 

12.9.  A Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em 
banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de 
“factoring”.  

12.10. Os pagamentos serão efetuados pela tesouraria à vista de Nota Fiscal Eletrônica – NFe, 
apresentadas, que deverão ser enviadas para o serviço de email institucional Prefeitura a 
seguir:  nfe@nossasenhoradolivramento.mt.gov.br, e a DANFE deverá ser emitida e 
acompanhar a mercadoria. 

12.11. Havendo divergência ou erro na emissão da Nota Fiscal Eletrônica-NFe, modelo 55, será 
interrompida a contagem do prazo para fins de pagamento, sendo iniciada nova contagem 
somente após a regularização da referida Nota fiscal Eletrônica - NFe; 

12.12. Caso o término da contagem aconteça em dias sem expediente bancário, o pagamento 
ocorrerá no primeiro dia útil imediatamente subseqüente. 

 
13. DAS PENALIDADES 

13.2. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 
2002, a Contratada que: 

13.2.8. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 

13.2.9. ensejar o retardamento da execução do objeto; 
13.2.10. fraudar na execução do contrato; 
13.2.11. comportar-se de modo inidôneo; 
13.2.12. cometer fraude fiscal; 
13.2.13. não mantiver a proposta. 

13.3. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima 
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

13.3.8. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 
prejuízos significativos para a Contratante; 
13.3.9. multa moratória de até 5% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado 
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 2 (dois) dias; 
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13.3.9.1. em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da 
garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á multa de 
0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, 
observado o máximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 25 
(vinte e cinco) dias autorizará a Administração contratante a promover a rescisão 
do contrato; 
13.3.9.2. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão 
consideradas independentes entre si. 
24.2.3. multa compensatória de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do 
contrato, no caso de inexecução total do objeto; 
24.2.3.1. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação 
inadimplida; 
24.2.4. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 
concretamente, pelo prazo de até dois anos; 
24.2.4.1. impedimento de licitar e contratar com a União com o conseqüente 
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos 
prejuízos causados; 

13.4. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada 
que: 

13.4.8. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
13.4.9. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
13.4.10. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados. 

13.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 
13.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores 
a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando 
for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

13.6.8. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela 
autoridade competente. 
13.6.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
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14. DOS ILÍCITOS PENAIS 

14.1. As infrações penais tipificadas na Lei nº 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma 
legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.  
 
15. CONDIÇÕES GERAIS 

15.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento 
do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais 
condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO 
EDITAL. 

15.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, 
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Leinº 8.666/93. 

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
16.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:  
I. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de 
termo aditivo à presente ata de Registro de Preços.  
II. Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de 
Pregão nº XXX/2018 e seus anexos e as propostas das classificadas.  
 
17. DO FORO 

17.1. As partes contratantes elegem o foro de Várzea Grande-MT como competente para dirimir 
quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que não puderem ser 
resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
17.2. E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor 
e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma 
do art. 60 da Lei nº 8.666/93.  
 
Nossa Senhora do Livramento – MT, XXXX de junho de 2018.  
 
CONTRATANTE:  

SILMAR DE SOUZA GONÇALVES 
Prefeito Municipal 

CONTRATADO: 
xxxxxxx 

XXXXXXXXXXXXX 
TESTEMUNHAS:  
Nome:       Nome:  
Identidade nº:      Identidade nº 
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ANEXO X 

MODELO TERMO DE CONTRATO 
 

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº ......../...., 
QUE FAZEM ENTRE SI 
O(A).......................................................... E A 
EMPRESA .............................................................   

 

Pelo presente instrumento, o Município de Nossa Senhora do Livramento, inscrito no CNPJ/MF sob 
o nº 03.507.514/0001-26, com sede na Av. Coronel Botelho, 458– Centro, e denominado de 
CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Carlos Roberto da Costa, 
brasileiro, casado, servidor público estadual aposentado, portador do RG nº 0075420-0 SSP/MT, e 
do CPF nº, 072.295.691-68 residente e domiciliado neste município em pleno exercício de seu 
mandato e funções, e de outro lado a empresa XXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF: 
XXXXXXXXX, situada na XXXXXXXXXX, XXXXX, Bairro XXXXXXXX, município de 
XXXXXXXX, CEP: XXXXXXX, representada (o)  XXXXXXX RG:XXXXXXXX e CPF: 
XXXXXXXXXX, residente e domiciliado na XXXXXXXXXXXXXX, município de 
XXXXXXXXXXXXX, em conformidade com a Lei 8.666/93, e suas alterações, com o Pregão 
Eletrônico nº.xxxx/2016,  com a documentação constante no Processo Administrativo nº 
xxxxxxx/2016, e ainda mediante as seguintes cláusulas e condições a seguir enunciadas: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1 O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de ........................., conforme 
especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão n... identificado no preâmbulo e 
na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição. 

 

1.1. Discriminação do objeto: 

ITE
M 

 

DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 

QUA
TIDA

DE 

MAR
CA 

VALOR 
UNIT (R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$) 

      

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem início na data de ____/____/______ e 
encerramento em ____/____/______, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 
1993. 
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3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............(...............). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 
da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 20...., na classificação abaixo: 

Programa, Projeto/Atividade, Natureza da Despesa, Fonte e Valor. 

Programa 
Origem do 

Recurso 
Projeto/Atividade 

Natureza da 
Despesa 

Fonte 
Valor 
(R$) 

      
VALOR TOTAL ESTIMADO (R$)  

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no ANEXO I ao 
Edital. 

6. CLÁUSULA SEXTA– REAJUSTE E ALTERAÇÕES 

6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 
apresentação das propostas. 

6.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os 
preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o 
índice XXXX exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a 
ocorrência da anualidade. 

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 
1993. 

6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato. 

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

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 
7.1. Conforme previsto no Termo de Referencia – Anexo I. 
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8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de 
Referência. 

9. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO 

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por servidor  designado pela Secretaria 
de Desenvolvimento Rural CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no 
Termo de Referência nº. XXX/2018. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de 
Referência nº. XXX/2018. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO 

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 
78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as conseqüências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem 
prejuízo das sanções aplicáveis. 

12.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 
habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do 
contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da 
Administração à continuidade do contrato. 

12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

12.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, 
conforme o caso: 

12.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

12.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.5.3. Indenizações e multas. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES 

13.1. É vedado à CONTRATADA: 
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13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

13.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS. 

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 
contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de 
licitações e contratos administrativos e,subsidiariamente, segundo as disposições contidas na 
Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos 
contratos. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO 

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, 
no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 
16.1. As partes contratantes elegem o foro de Várzea Grande-MT como competente para dirimir 
quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que não puderem ser 
resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
 
16.2. E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor 
e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma 
do art. 60 da Lei nº 8.666/93.  
...........................................,  .......... de.......................................... de 20..... 

 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATANTE 

 

 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 
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