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PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2021 

 

 

 

Razão Social: 

CNPJ N.º 

Endereço: 

E-mail: 

Cidade:                                                                       Estado: 

Telefone: 

Pessoa para contato: 

 

Recebemos, através do acesso à página www.saaeipiranga.com.br/, link portal de transparência, aba Licitações, 

nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

 

 

Local:__________________ , ____, de __________________ de 2021. 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura 

 

 

Senhor Licitante, 

 

Visando a comunicação futura entre o Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE do Município de Ipiranga do 

Norte e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter ao Setor de 

Licitações por meio do e-mail: licitacao@ipirangadonorte.mt.gov.br. A não remessa do recibo exime ao Setor de 

Licitações da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de 

quaisquer informações adicionais. 

 

 

Ipiranga do Norte/MT, 23 de Novembro de 2021. 

 

 

 

___________________________ 

Ane Kelly Ribeiro Pitteri 

Pregoeira Municipal 
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PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2021 

TIPO: Menor Preço por Item 

INTERESSADA: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE DO MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO 

NORTE. 

OBJETO: “Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Hipoclorito de Sódio Utilizado no 

Tratamento de Água Municipal”, conforme Termo de Referência em anexo. 

 

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CNPJ n.º 07.221.747/0001-19, localizado na Rua das Rosas, s/n, 

Quadra 89, lote 09, Centro, na Cidade de Ipiranga do Norte – MT, por intermédio da Pregoeira Municipal, a Sra. Ane 

Kelly Ribeiro Pitteri, conforme portarias n.º 152/2021 e Termo de Cooperação Técnica n.° 004/2021, torna público, a 

todos os interessados do ramo, que fará realizar licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR 

PREÇO POR ITEM, de acordo com o descrito neste Edital e seus Anexos o qual será processado e julgado de 

conformidade com os preceitos da Lei Federal n.º 10.520/2002, de 17.07.2002 subsidiariamente à Lei n.º 8.666/1993, 

de 21.06.1993 e suas posteriores alterações, Lei Complementar 123/2006 e alterações e Decreto Municipal n.º 

03/2010, de 04 de Janeiro de 2010, com a finalidade de selecionar proposta mais vantajosa para administração, 

tendo por objeto o “Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Hipoclorito de Sódio Utilizado no 

Tratamento de Água Municipal”, conforme Termo de Referência em anexo. 

 

Os envelopes contendo, a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação definidos no objeto deste edital e 

seus Anexos deverão ser entregues á Pregoeira até as 07:30 horas, horário local, do dia 03 de Dezembro de 

2021, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte, localizada na Rua dos Girassóis, n.° 387, 

Centro, na Cidade de Ipiranga do Norte - MT. 

 

Havendo a necessidade da sessão pública se prorrogar, a mesma se fará nos dias subsequentes à data de abertura, 

sempre obedecendo aos horários de funcionamento de expediente do Paço Municipal. 

 

1. DO OBJETO E DO FORNECIMENTO 

1.1 “Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Hipoclorito de Sódio Utilizado no Tratamento de 

Água Municipal”, conforme termo de referência em anexo. 

1.2 Os itens registrados eventualmente serão adquiridos de acordo com a necessidade do SAAE do Município de 

Ipiranga do Norte – MT. 

1.3 Os produtos, nas quantidades requisitadas deverão ser entregues no local solicitado pelo SAAE. 

1.4 Os produtos serão recebidos e conferidos por funcionário devidamente habilitado que procederá criteriosa 

conferência dos mesmos, recusando no todo ou em parte aqueles que não estiverem de acordo com as 

especificações requeridas. 

 

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

2.1. As despesas relativas a este processo licitatório durante sua execução correrão por conta de recursos previstos 
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no Orçamento do SAAE do Município de Ipiranga do Norte – MT.  

2.2. A dotação orçamentaria não será indicada no presente processo de licitação, conforme determina o Art. 7°, § 2º, 

do Decreto n.° 7.892/2013, o qual dispõe: “na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação 

orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil”. 

 

3. DA PARTICIPAÇÃO: 

3.1. Poderão participar do certame somente pessoas jurídicas do ramo de atividade pertinente ao objeto da 

contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste edital. 

3.1.1. No ato constitutivo deverá estar contemplada, dentre os objetivos sociais, a execução de atividades de 

natureza compatível ao objeto de licitação. 

3.1.2. Para verificação da compatibilidade entre as atividades da licitante e o objeto licitado, servirão para análise o 

código CNAE, ou as atividades descritas no Contrato Social, desde que sejam semelhantes ao objeto do certame. 

3.2. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas em quaisquer das hipóteses a 

seguir elencadas: 

a) Empresas que possuam entre seus sócios, servidor deste Município. 

b) Que se encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 

c) Estrangeiras que não funcionem no País; 

d) Empresas, que por qualquer motivo, estejam declaradas inidôneas perante a Administração Pública, Direta ou 

Indireta, Federal, estadual ou Municipal, ou que tenham sido punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar, 

desde que o ato tenha sido publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo Órgão que o 

praticou; 

e) Empresas de propriedade de servidor público ou agente político, ou com parentesco até o terceiro grau destes 

que for detentor de poder de influência sobre o resultado do certame, considerado todo aquele que participa, direta 

ou indiretamente, das etapas do processo de licitação, nos termos da Resolução de Consulta nº 05/2016 do TCE-

MT;  

f)  Empresas do mesmo grupo econômico ou com sócios comuns; 

3.3. Não poderão participar do presente certame empresas que estejam incluídas, como inidôneas, em um dos 

cadastros abaixo: 

3.3.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS da Controladoria Geral da União 

3.3.2. Cadastro de Licitantes Inidôneos do Tribunal de Contas da União.  

3.3.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Improbidade Administrativa do Conselho Nacional de Justiça.  

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

aplicáveis. 

 

4. DO CREDENCIAMENTO: 

4.1 No dia, hora e local designado para o recebimento dos envelopes, cada licitante deverão se apresentar junto ao 

Pregoeiro e à Equipe de Apoio. 

4.2. O credenciamento do representante junto ao Pregoeiro precederá ao ato de entrega, dos envelopes contendo a 

proposta de preços e documentação de habilitação. 
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4.3 CREDENCIAMENTO PESSOA JURÍDICA: 

4.3.1. O representante legal da empresa licitante participante deverá apresentar em mãos, os seguintes documentos: 

a) Documento de Identificação, com foto e em vigor, de todos os sócios da empresa, do signatário da proposta caso 

não seja sócio, em cópia autenticada ou documento original e cópia para autenticação pelo Pregoeiro; 

a.1) Entende-se como documento de identificação pessoal: Cédula de Identidade acompanhada do CPF, Carteira 

Nacional de Habilitação, Carteira de Trabalho, Carteira Profissional e Passaporte; 

b) Registro comercial, no caso de Empresa Individual ou, Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhados de documentos de eleição de seus administradores ou, Inscrição do ato constitutivo no caso de 

sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício ou, Decreto de autorização, em se tratando de 

empresa e sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir, obedecendo ao art. 28 da Lei n° 8.666/93, ou, 

Certificado de Condição de Micro Empreendedor Individual (CCMEI); 

c) Termo de Credenciamento Assinado pelo Sócio Administrador da Empresa (Modelo ANEXO IV do Edital) em via 

original ou procuração, publica ou particular, com poderes para ofertar lances; (todos os documentos apresentados 

deverão ser em cópia autenticada ou simples desde que junto esteja o original); 

c.1) Todos os documentos apresentados deverão ser em cópia autenticada ou simples desde que junto esteja o 

original para contraprova; 

4.3.2 Todos os documentos apresentados deverão ser em cópia autenticada ou simples acompanhados do original 

para autenticação pelo Pregoeiro e Equipe de apoio; 

4.4. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante. 

4.4.1 O representante da empresa deverá ingressar a sala de reuniões com todos os envelopes lacrados, sob pena 

de não participar da presente licitação. 

4.5. A falta ou incorreção dos documentos mencionados no 4.3 não implicará a exclusão da empresa em participar 

do certame, mas impedirá o representante de manifestar-se das demais fases do procedimento licitatório, enquanto 

não suprida a falta ou sanada a incorreção. 

4.6 No caso de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte as quais queiram participar do certame beneficiando-

se do sistema diferenciado elencado na Lei Complementar nº. 123 de 14 de Dezembro de 2006 e alterações deverão 

apresentar: 

4.6.1. REQUERIMENTO, assinado por representante/sócio da empresa, solicitando valer-se do tratamento 

diferenciado concedido a microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei Complementar nº. 123/2006 e 

alterações, conforme modelo constante do ANEXO V deste Edital; 

4.6.2. Quando optante pelo SIMPLES nacional: 

a) comprovante de opção pelo simples obtido no sítio da Secretaria da Receita Federal; 

4.6.3. A não apresentação do REQUERIMENTO citado no item anterior, pelo licitante que queira beneficiar-se do 

sistema diferenciado elencado na Lei Complementar nº. 123 de 14 de Dezembro de 2006 e alterações, no momento 

do credenciamento, acarretará a preclusão automática desse direito nas demais fases do processo licitatório, não 

podendo ser invocado posteriormente. 

Obs: A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº. 123, de 14 de 

dezembro de 2006 caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento 

em outras figuras penais e das sanções previstas neste edital. 
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4.7 O licitante, obrigatoriamente, deve apresentar o Laudo de Atendimento dos Requisitos de Saúde (LARS) 

conforme Anexo XX da Portaria de Consolidação n.º 5/2017, Seção - Do Responsável pelo Sistema ou 

Solução Alternativa Coletiva de Abastecimento de Água para Consumo Humano (Origem: PRT MS/GM 

2914/2011, CAPÍTULO III, Seção IV) Art. 13, estabelecidos em norma técnica da ABNT para o controle de 

qualidade dos produtos químicos utilizados no tratamento de água; (Origem: PRT MS/GM 2914/2011, Art. 13, 

III, b). 

4.8 Os documentos apresentados na fase do credenciamento serão dispensados de nova apresentação na fase de 

habilitação. 

 

5. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES: 

5.1 A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de 

Habilitação será pública, dirigida por um Pregoeiro, em conformidade com este edital e seus Anexos, no local e 

horário determinados no preâmbulo deste edital. 

5.2 Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, o representante das licitantes entregará os envelopes contendo a 

proposta de preços e os documentos de habilitação, não sendo aceita, a partir desse momento, a admissão de novos 

licitantes. 

5.3 O envelope da Proposta de Preço deverá ser apresentado fechado, contendo em seu exterior as seguintes 

informações: 

ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO – SAAE – IPIRANGA DO NORTE  

PREGÃO n. º 004/2021 

RAZÃO SOCIAL E N.º DO CNPJ 

 

5.4 O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser apresentado fechado, contendo em seu exterior as 

seguintes informações: 

 

ENVELOPE 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO – SAAE – IPIRANGA DO NORTE  

PREGÃO N.º 004/2021 

RAZÃO SOCIAL E N.º DO CNPJ  

 

5.5 As empresas licitantes através de seus representantes legais só poderão adentrar na sala onde será realizado o 

julgamento do certame, com os referidos envelopes de Proposta de Preços e Habilitação devidamente lacrados até o 

horário estabelecido para inicio da sessão.  

5.6 Não será aceito que representantes legais de empresas adentrem na sala de julgamento do certame com 

envelopes de proposta e habilitação abertos.  

5.7 Os envelopes de habilitação e proposta de preços devidamente lacrados, bem como, documentos de 

credenciamento serão entregues ao Pregoeiro ou a Equipe de Apoio ao adentrar-se na sala. 



                                                                        SSSSSSSSSSSS EEEEEEEEEEEE RRRRRRRRRRRR VVVVVVVVVVVV IIIIIIIIIIII ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ OOOOOOOOOOOO             AAAAAAAAAAAA UUUUUUUUUUUU TTTTTTTTTTTT OOOOOOOOOOOO NNNNNNNNNNNN ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ MMMMMMMMMMMM OOOOOOOOOOOO             

DDDDDDDDDDDD EEEEEEEEEEEE             

                                                            ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ GGGGGGGGGGGG UUUUUUUUUUUU AAAAAAAAAAAA             EEEEEEEEEEEE             EEEEEEEEEEEE SSSSSSSSSSSS GGGGGGGGGGGG OOOOOOOOOOOO TTTTTTTTTTTT OOOOOOOOOOOO             

IPIRANGA DO NORTE – MT - CNPJ 07.221.747/0001-19 

Avenida Vitória, Quadra 64, Lote 05 – Centro – Tel. 66 3588-1603 – CEP: 78.578-000 

 

 

 

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS: 

6.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em única via datilografada ou impressa, redigida com clareza em 

língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, sem alternativas, emendas, rasuras ou 

entrelinhas devidamente datadas e assinadas na última folha e rubricadas nas demais pelo representante legal da 

empresa licitante. 

6.2. Na proposta de Preços deverão constar: 

6.2.1. Razão social da licitante, n.º do CNPJ/MF ou CPF, Inscrição Estadual (se houver), endereço completo, 

telefone, e-mail para contato, n.º da conta corrente, agência e respectivo banco, endereço eletrônico (e-mail), e 

marca dos itens; 

6.2.2. Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60(sessenta) dias; 

6.2.3. Forma de Pagamento: 15 (Quinze) dias após a entrega do item licitado e a emissão da Nota Fiscal, através de 

deposito bancário em conta corrente da Contratada, preferencialmente em bancos oficiais tais como Banco do Brasil 

S/A e Caixa Econômica Federal. 

6.2.4. Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, em algarismos com no 

máximo duas casas decimais após a vírgula, além de conter na proposta a especificação clara, completa e detalhada 

do item ofertado com indicação precisa da marca e origem (nacional ou estrangeira);  

6.5. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados que 

não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço inexequível no julgamento das propostas, 

serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer 

título, devendo os itens ser fornecidos sem ônus adicionais. 

6.6. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas 

neste edital e seus anexos, e no pleno reconhecimento de que não se enquadra em nenhuma das situações 

impeditivas de participação. 

6.7. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a preço, 

pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos termos originais, ressalvadas apenas 

aqueles destinados a sanar evidentes erros materiais, alterações essas que serão avaliadas pela autoridade 

competente do Município de Ipiranga do Norte 

6.8. As propostas deverão ser apresentadas conforme ordem e descrições estabelecidas conforme Anexo I 

(Proposta de Preços) e Anexo III (Termo de Referencia) do edital. 

6.9 Todos os itens apresentados na proposta deverão atender as descrições do Termo de Referencia, ser de 

qualidade equivalente ou superior. 

 

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

7.1 O julgamento da licitação será pelo MENOR PREÇO POR ITEM. 

7.2 Será classificada pelo Pregoeiro, a licitante que apresentar a proposta de MENOR PREÇO e, e aquelas que 

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

MENOR PREÇO POR ITEM. 

7.2.1 Será desclassificada da proposta, o item que ultrapassar o Valor de Referência; 

7.3. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições definidas no 



                                                                        SSSSSSSSSSSS EEEEEEEEEEEE RRRRRRRRRRRR VVVVVVVVVVVV IIIIIIIIIIII ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ OOOOOOOOOOOO             AAAAAAAAAAAA UUUUUUUUUUUU TTTTTTTTTTTT OOOOOOOOOOOO NNNNNNNNNNNN ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ MMMMMMMMMMMM OOOOOOOOOOOO             

DDDDDDDDDDDD EEEEEEEEEEEE             

                                                            ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ GGGGGGGGGGGG UUUUUUUUUUUU AAAAAAAAAAAA             EEEEEEEEEEEE             EEEEEEEEEEEE SSSSSSSSSSSS GGGGGGGGGGGG OOOOOOOOOOOO TTTTTTTTTTTT OOOOOOOOOOOO             

IPIRANGA DO NORTE – MT - CNPJ 07.221.747/0001-19 

Avenida Vitória, Quadra 64, Lote 05 – Centro – Tel. 66 3588-1603 – CEP: 78.578-000 

 

 

subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 03 (três), para que 

seus autores participem dos lances verbais quaisquer que sejam os valores oferecidos nas propostas escritas. 

7.4. Aos licitantes classificados será dada oportunidade para disputa, por meio de lances verbais e sucessivos de 

valores distintos e decrescentes, através dos seus representantes legais. 

7.5. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a apresentar lances 

verbais, a partir da proposta classificada. 

7.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da 

etapa de lances verbais e na manutenção da sua última oferta, ou constante na sua proposta original ou do último 

lance oferecido, para efeito de ordenação das propostas. 

7.7. Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e 

o valor estimado para a contratação. 

7.8. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e os valores apresentados pela proposta classificada 

em primeiro lugar, decidindo motivadamente a respeito. 

7.9. Após negociação, se houver, o pregoeiro examinará a exequibilidade da proposta de menor preço, decidindo 

motivadamente a respeito. 

7.9.1. O critério de exequibilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade com os preços praticados no 

mercado ou fixados pela Administração ou por órgão oficial competente, ou, ainda, com os constantes do sistema de 

registro de preços, quando houver, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou 

incompatíveis. 

7.9.2. Poderá o licitante que teve sua proposta desclassificada, no prazo de 02 (dois) dias, comprovar a 

exequibilidade de sua proposta, apresentando planilha onde abranja os custos de produção, fornecedores, insumos e 

lucro da licitante. 

7.10. Considerada exequível a oferta de menor preço, se dará continuidade ao certame, com a abertura do envelope 

de habilitação. 

7.11. Se a oferta não for exequível, ou se a licitante desatender às exigências para a habilitação, o pregoeiro 

examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com seu autor, decidirá sobre a sua exequibilidade e, em 

caso positivo, verificará as condições para habilitação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta 

exequível, cujo valor atenda aos requisitos para habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

7.11.1. Serão desclassificados as propostas de preços que não atenderem às exigências contidas neste Edital e 

seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento e, ainda, 

aquelas que se opuserem a quaisquer dispositivos legais vigentes e que ofertarem preços inexequíveis, assim 

considerados aqueles que não venham a ter demonstrado sua viabilidade através de documentação que comprove 

que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são 

compatíveis com a execução do objeto desta licitação. 

7.11.2. Se houver indícios de inexequibilidade de proposta de preço, ou em caso de necessidade de esclarecimentos 

complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §3º do art. 43 da Lei nº 8.666/93, para efeito de 

comprovação de sua exequibilidade, podendo adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos: 

a) Questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e comprovações em relação aos 

custos com indícios de inexequibilidade; 

b) Verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas em dissídios coletivos de 

trabalho; 
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c) Levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e junto ao Ministério da Previdência 

Social; 

d) Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares; 

e) Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 

f) Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou com a iniciativa privada; 

g) Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas de suprimentos, 

supermercados e fabricantes; 

h) Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente; 

i)  Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa; 

j)  Estudos setoriais; 

k) Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Estadual ou Municipal; 

l)  Análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que o proponente 

disponha para a aquisição dos produtos; e 

m) Demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 

7.12. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade 

das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 

7.13. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 50% do valor estimado para a contratação, e a 

inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível a 

sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da 

proposta. 

7.14. Será desclassificada a proposta que omitir informações relevantes ou que associem características diversas do 

item cotado; 

7.15. É expressamente vedada a apresentação de proposta alternativa. 

7.16. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a licitante vencedora, sendo-lhe 

adjudicado o objeto deste Edital e seus Anexos, pelo pregoeiro. 

7.17. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará as 

ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 

apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a 

ela adjudicada o item definido no objeto deste edital e seus Anexos. 

7.18. Nas situações anteriormente previstas de ordenação de preços através de lance ou proposta, o pregoeiro 

poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido menor preço. 

7.19. Caso ocorra à apresentação de duas ou mais propostas originais de valores iguais, observadas as 

especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no Edital, as classificadas se 

recusarem a dar lances e consequentemente persistindo a igualdade de valores será adotado de desempate por 

sorteio na forma do art. 45, parágrafo 2º, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, na própria sessão. 

7.20. Não se considerarão qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital e seus Anexos. 

 

8. DA HABILITAÇÃO: 

8.1. Tendo sido aceitável a proposta de MENOR PREÇO, será aberto o envelope contendo a documentação de 

habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias deverá apresentar: 
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8.1.1.  Todos os Licitantes deverão apresentar dentro do Envelope n.º 2, os documentos específicos para 

participação neste Pregão, devendo ser entregues sequencialmente e na ordem a seguir, a fim de permitir 

celeridade na conferência e exame correspondentes. 

 

I – HABILITAÇÃO JURIDICA 

a) Cédula de Identidade autenticada de todos os sócios da empresa, do signatário da proposta caso não seja sócio, 

acompanhado de procuração, publica ou particular, quando particular com firma reconhecida em cartório, em via 

original ou cópia autenticada, com fins específicos para representar a empresa junto a Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto do Município de Ipiranga do Norte – MT, atinente ao referido PREGÃO PRESENCIAL e identificação pessoal; 

b) Registro comercial, no caso de Empresa Individual ou; 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhados de documentos de eleição de seus administradores 

ou; 

c.1) os documentos em apreço deverão estar acompanhados da última alteração ou da consolidação respectiva; 

c.2) no ato constitutivo deverá estar contemplada, dentre os objetivos sociais, a execução de atividades de natureza 

compatível com o objeto de licitação; 

d) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício ou; 

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa e sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de 

registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir, 

obedecendo ao art. 28 da Lei n° 8.666/93, ou; 

f) Certificado de Condição de Micro Empreendedor Individual (CCMEI); 

8.1.2. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva. 

 

II – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Balanço patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma 

da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta, (conforme artigo 31, § 3o, da Lei n. 8.666/1993). 

a.1) A documentação necessária para a comprovação da Capacidade Econômica - Financeira da Licitante será 

constituída pelas demonstrações contábeis constantes do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do 

Exercício, referidos ao último exercício encerrado, já exigível na forma da Lei, acompanhadas da publicação em 

Diário Oficial do balanço referente ao exercício encerrado, quando se tratar de Sociedade Anônima. 

a.2) Quando se tratar de empresa individual ou sociedade por cotas de responsabilidade limitada, o Pregoeiro se 

reservará o direito de exigir a apresentação do livro diário onde o balanço fiscal foi transcrito, para efeito de extração 

dos parâmetros para o julgamento e verificação dos valores apresentados e calculados pelos licitantes. 

a.3) Para sociedade criada no exercício em curso: Cópia do Balanço Intermediário, devidamente registrado ou 

autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio dos licitantes nos casos de sociedades anônimas; 

a.4) Serão aceitas as Demonstrações Contábeis emitidas através do SPED - Sistema Público de Escrituração 

Contábil, desde que acompanhada dos Termos de Abertura e Encerramento e Recibo de entrega de livro digital 

emitido pelo Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil e do Termo de Autenticação (caso o 

livro digital já tenha sido registrado na Junta Comercial da Jurisdição do domicílio da licitante). 
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a.5) As demonstrações contábeis deverão estar assinadas por profissional competente registrado no Conselho 

Regional de Contabilidade – CRC, apresentado na forma contábil assim entendido, a cópia dos livros contábeis 

juntamente com os termos de abertura e encerramento do livro diário os quais foram transcritos, obrigatoriamente 

assinada pelo Contador e pelo representante legal da empresa constante no ato constitutivo da empresa, 

chancelados pelo FISCO, vedada a apresentação somente de extratos ou Balancetes. 

a.7) Os Microempreendedores Individuais – MEIs ficam dispensados da apresentação do balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis do último exercício social, uma vez que, segundo interpretação conjunta do disposto pelo 

artigo 1.179, § 2º do Código Civil e artigos 18-A e 68 da Lei Complementar Federal nº. 123/2006 são dispensados da 

obrigatoriedade de realizar tais documentos. 

a.8) Para as empresas que são facultadas a apresentação do Balanço Patrimonial pelo FISCO e Optantes pelo 

Simples Nacional (EPP e ME) em substituição ao Balanço poderão apresentar Declaração de Imposto de Renda de 

Pessoa Jurídica – IRPJ ou DEFIS em caso empresa optante do simples nacional, completa, do último exercício.  

a.8.1) Nota Explicativa: a previsão do subitem acima decorre da disposição do Acórdão TCU nº 484-12-2007 – 

Plenário. Sobre a diferenciação entre Balanço Intermediário e Balanço Provisório, referido acórdão esclarece que: 

“Por outro lado, não se confunde balanço provisório com balanço intermediário. Aquele consiste em uma avaliação 

precária, cujo conteúdo não é definitivo. O balanço provisório admite retificação ampla posterior e corresponde a um 

documento sem maiores efeitos jurídicos. Já o balanço intermediário consiste em documento definitivo, cujo 

conteúdo retrata a situação empresarial no curso do exercício. A figura do balanço intermediário deverá estar 

prevista no estatuto ou decorrer de lei.” 

 

b) Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, datada de, no 

máximo, de 30 (Trinta) dias antes da data da abertura da sessão, caso não apresente o seu prazo de validade. 

 

III – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), preferencialmente atualizado nos último 90 

(noventa) dias; 

b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objetivo licitado; 

c) Prova de Regularidade com os Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União e 

Seguridade Social (www.receita.fazenda.gov.br);  

d) Prova de Regularidade junto à Fazenda Estadual, relativo a pendências tributárias e não tributárias, fornecida pela 

Secretaria de Fazenda Estadual, para fins de participação em licitações públicas, e Certidão Negativa de Dívida Ativa 

estadual emitida pela Procuradoria Geral do Estado, ressalvando-se os casos de unificação, especifica para a 

participação em licitações publicas. 

e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal da sede da licitante, incluindo Dívida Ativa, fornecido pela 

Prefeitura Municipal. 

f) CRF-FGTS – Certificado de Regularidade FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, através de certidão 

especifica (www.caixa.gov.br). 

g) Prova de Regularidade com Débitos Trabalhistas, mediante a apresentação de certidão fornecida pelo Poder 

Judiciário – Justiça do Trabalho (www.tst.jus.br/certidao).  
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IV – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PESSOA JURIDICA E OUTROS DOCUMENTOS 

a) Declaração de habilitação unificada (modelo de declaração conforme Anexo VI), contendo os 

seguintes termos: 

I. QUE NÃO possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo Municipal exercendo 

funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, nos termos do inciso III, do art. 9º 

da Lei n. 8.666/93 e inciso X do artigo 144 da Lei Complementar n. 04/90. 

II. QUE NÃO possui em seu quadro de pessoal, empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre, e menores de 16(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei 

8.666/93, com redação determinada pela lei 9.854/1999. 

III. QUE recebeu todos os documentos, e que tenho conhecimento de todas as informações e das condições 

estabelecidas no presente edital, bem como concordo com todos os itens nele estabelecidos. 

IV. QUE está apta a tomar parte do processo licitatório, tendo em vista inexistir contra a mesma Declaração de 

Inidoneidade emitida por órgão de Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, e não 

está impedida de transacionar com administração pública municipal ou qualquer de suas entidades direta. 

V. QUE sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha vencer o certame, de 

executados serviços nos prazos e/ou condições previstas no edital e Termo de Referência. 

VI. QUE concorda com todos os termos estabelecidos no edital, termo de referência e anexos; 

VII. QUE a empresa tem pleno conhecimento de todas as regras, obrigações e direitos estabelecidos no Edital e 

anexos e que está apta a executar o objeto da presente licitação. 

 

b) Certidão de Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica emitida pelo TCU (Tribunal de Contas da União) disponível 

no endereço: Certidões Administração Pública Federal. (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).  

OBS: Este relatório de consulta consolidada caso não seja apresentado pela empresa participante, junto aos demais 

documentos de habilitação, será feito diligência pelo pregoeiro. 

 

 

Exemplo: 

 
 



                                                                        SSSSSSSSSSSS EEEEEEEEEEEE RRRRRRRRRRRR VVVVVVVVVVVV IIIIIIIIIIII ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ OOOOOOOOOOOO             AAAAAAAAAAAA UUUUUUUUUUUU TTTTTTTTTTTT OOOOOOOOOOOO NNNNNNNNNNNN ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ MMMMMMMMMMMM OOOOOOOOOOOO             

DDDDDDDDDDDD EEEEEEEEEEEE             

                                                            ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ GGGGGGGGGGGG UUUUUUUUUUUU AAAAAAAAAAAA             EEEEEEEEEEEE             EEEEEEEEEEEE SSSSSSSSSSSS GGGGGGGGGGGG OOOOOOOOOOOO TTTTTTTTTTTT OOOOOOOOOOOO             

IPIRANGA DO NORTE – MT - CNPJ 07.221.747/0001-19 

Avenida Vitória, Quadra 64, Lote 05 – Centro – Tel. 66 3588-1603 – CEP: 78.578-000 

 

 

c) Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem 

estar o licitante fornecendo ou ter fornecido satisfatoriamente o item pertinente com o objeto desta licitação. 

c.1) Quando o atestado for emitido por pessoa Jurídica de direito privado ou pessoa física ele deverá ter firma 

reconhecida em cartório. 

c.2) Apresentação de atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 

comprovem o fornecimento de item similar ao especificado neste edital. Na descrição deverão conter informações 

que permitam o entendimento do objeto fornecido, bem como aferir a semelhança ou afinidade com o objeto licitado. 

c.3) O atestado deve conter: 

I - CNPJ da licitante e endereço atualizado da empresa; 

II - Relatório do item fornecido; 

III - Nome completo, telefone e assinatura do responsável pela sua emissão. 

IV - A Administração se resguarda no direito de diligenciar junto a pessoa jurídica emitente do Atestado/Declaração 

de Capacidade Técnica, visando a obter informações sobre o fornecimento, podendo solicitar cópias dos respectivos 

contratos e aditivos e/ou outros documentos comprobatórios da execução/fornecimento do produto. 

c.4) Em hipótese alguma será aceito pela Administração atestado/declaração emitido pela própria licitante, sob pena 

de infringência ao princípio da moralidade, pois a licitante não possui a impessoalidade necessária para atestar sua 

própria capacitação técnica. 

 

8.2. As certidões que não indicarem prazo de validade, só serão aceitas pelo Pregoeiro, se emitidas nos últimos 30 

(trinta) dias corridos, e ainda, a validade das certidões emitidas pela internet, fica condicionada à confirmação no 

endereço eletrônico específico; 

8.3. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados da seguinte forma: 

a) se o licitante for matriz, todos os documentos deverão ser apresentados em nome da matriz; 

b) se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da mesma, exceto aqueles que, 

comprovadamente, forem emitidos apenas em nome da matriz; 

c) se o licitante for à matriz, mas a prestadora do objeto deste edital ou a emissora da fatura/nota fiscal for filial, os 

documentos deverão ser apresentados em nome de ambas, matriz e filial. 

8.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante “qualificada 

como microempresa ou empresa de pequeno porte” seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as 

demais exigências do edital. 

8.5. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa 

de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal 

e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 05 (cinco)dias úteis, após a declaração do 

vencedor, a comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da 

administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

8.6. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do 

licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa 

de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será 

concedido o mesmo prazo para regularização. 

8.7. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor. 
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8.8. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos 

requeridos no presente edital e seus anexos. 

8.9.  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. 

8.10. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, 

informando aos presentes nova data e horário para a continuidade da mesma. 

8.11. Caso todos os licitantes forem inabilitados, o Pregoeiro encaminhará os autos à autoridade competente para 

que esta analise a viabilidade de conceder aos licitantes no prazo de 08 (oito) dias úteis apresentação de nova 

documentação de habilitação, nos termos do art. 48, §3º da Lei nº 8.666. de 1993; 

8.12. Aquele que ensejar declaração falsa, ou que dela tenha conhecimento, nos termos do artigo 299 do Código 

Penal, ficará sujeito às penas de reclusão, de 01(um) a 05 (cinco) anos, se o documento é público, e reclusão, de 01 

(um) a 03 (três) anos, e multa, se o documento é particular, independente da penalidade estabelecida no artigo 7⁰ da 

Lei Federal nº 10.520/2002. 

 

9. DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

9.1. Nos termos da Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006 e suas alterações, as microempresas e empresas de 

pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 

mesmo que esta apresente alguma restrição.  

9.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 

(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 

certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação, 

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

certidão negativa. Eventual interposição de recurso contra a decisão que declara o vencedor do certame não 

suspenderá o prazo supracitado.  

9.2. A não regularização da documentação no prazo previsto no item acima implicará da decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 e Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado 

à Administração convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 

contratação, ou revogar a licitação. 

9.3. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas 

de pequeno porte, entendendo-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 e desde que a melhor oferta inicial não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte. 

9.4. A Empresa Licitante que quiser gozar dos benefícios da LC 123/2006 e suas alterações deverá apresentar 

requerimento próprio para este fim no momento do CREDENCIAMENTO. 

9.4.1. Ocorrendo o empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma:  

9.4.2.  A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço 

inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;  

9.4.3. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, 

serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 9.3, na ordem 

classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
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9.4.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontre no intervalo estabelecido no subitem 9.3, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 

que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

9.4.5. Na hipótese da não contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será adjudicado em favor da 

proposta originalmente vencedora do certame.  

9.5. No caso de microempresa e empresa de pequeno porte, que nos termos da Lei Complementar 123/2006 e suas 

alterações, possuir alguma restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, 

podendo inclusive informar no próprio ANEXO V a referida pendência. 

 

10. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 

10.1. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por 

representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente; 

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

solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital, através do e-mail: 

licitação@ipirangadonorte.mt.gov.br ou através de protocolo na sede da Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte – 

MT, devidamente assinados por quem tenha poderes para tal, respeitados os prazos, formas e condições em 

qualquer caso, devendo mencionar o número do pregão, o ano e número do processo licitatório e identificação 

correta da impugnante. 

10.3. Deverá (a) Pregoeiro (a) Oficial, julgar e decidir sobre a petição no prazo após o recebimento do pedido de 

impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

10.4. Caso procedente e acolhida a impugnação ao Edital, seus vícios serão sanados e, caso afete a formulação das 

propostas, nova data será designada pela Administração para a realização do certame.  

10.5. Os prazos limites para pedidos de esclarecimentos e impugnação devem respeitar o horário final do expediente 

da Prefeitura Municipal Ipiranga do Norte (das 07h as11h e das 13h as 17h, horário de Mato Grosso). Pedidos 

recebidos após o referido horário serão considerados como recebidos no próximo dia de expediente. 

a) Ao Pregoeiro caberá o juízo de admissibilidade; 

10.6. A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o retardamento de execução 

do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena 

estabelecida no artigo 7 da Lei nº 10.520/2002 e legislação vigente. 

10.7. Quem impedir perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a realização de qualquer ato 

do procedimento licitatório, incorrerá em pena detenção de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, e multa, nos termos do 

artigo 93 da lei 8.666/93.   

 

11. DOS RECURSOS: 

11.1 Declarado o vencedor e após a análise da documentação de habilitação, qualquer licitante, desde que presente 

na sessão, poderá manifestar imediata e motivadamente (a razão) a intenção de recorrer, quando lhe será concedido 

o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões por escrito do recurso, ficando os demais licitantes 

desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término 

do prazo de recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

11.2 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a 
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adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor. 

11.3 O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito devolutivo e não terá efeito suspensivo. 

11.4 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

11.5 Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor, 

submetendo o processo administrativo à autoridade competente para publicação do resultado da licitação. 

11.6. Os recursos deverão ser encaminhados para o e-mail: licitação@ipirangadonorte.mt.gov.br, 

devidamente assinados por quem tenha poderes para tal, respeitados os prazos, formas e condições em 

qualquer caso, devendo mencionar o número do pregão, o ano e o número do processo licitatório e 

identificação correta da impugnante ou através de protocolo na sede da Prefeitura Municipal de Ipiranga do 

Norte – MT, durante o horário de expediente, devidamente assinados por quem tenha poderes para tal. 

11.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste 

Edital. 

 

12. DA VIGÊNCIA E DOS PRAZOS DE FORNECIMENTO: 

12.1 As entregas serão feitas emlocal definido pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE do Município de 

Ipiranga do Norte – MT, de forma parcelada conforme a necessidade, através de Solicitação, Pedido ou Autorização 

de fornecimento na quantidade solicitada; 

12.2. Os itens deverão ser entregues no local indicado conforme solicitação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

– SAAE, em até 15 (Quinze) dias após a solicitação.  

12.3 A ata de registro de preços terá validade de 12 meses a partir da sua assinatura. 

12.4 Os itens licitados somente serão adquiridos se houver eventual necessidade de aquisição do Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto – SAAE. 

 

13. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

13.1. Os pagamentos serão efetuados conforme utilização, e em até 15 dias após a emissão da nota fiscal, e após o 

recebimento total dos itens adquiridos, através de depósito bancário em conta corrente da CONTRATADA, 

preferencialmente em bancos oficiais tais como Banco do Brasil S/A e Caixa Econômica Federal. 

13.2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação em qualquer obrigação que 

lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer 

compensação. 

 

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

14.1. A não observância do prazo de entrega dos itens conforme a proposta classificada na licitação conforme 

instruções deste edital ensejará a aplicação das penalidades enunciadas no art. 87 da Lei Federal 8.666/93 com as 

alterações posteriores. 

14.2. O Contratado que atrasar a entrega do objeto ou inadimplir o contrato incorrerá nas penalidades administrativas 

previstas no art. 86 da Lei n. 8.666/93 e art. 7º da Lei n. 10.520/02. 

14.3. A multa moratória, quando cabível, será da ordem de 1% (um por cento) ao dia, até chegar o limite de 10% 

(dez por cento), incidente sobre o valor da parte inadimplida. 
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14.4. A multa por inadimplemento, total ou parcial do contrato, será da ordem de 20% (vinte por cento), incidente 

sobre o valor da parte inadimplida. 

14.5. A aplicação das multas não afasta as demais penalidades, a seguir tipificadas: 

a) Não celebra o contrato: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública por 02 anos. 

b) Deixar de entregar a documentação: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública por 02 anos. 

c) Apresentar a documentação falsa: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública por 02 anos. 

d) Atraso na execução do objeto: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública por 02 anos. 

e) Não mantiver a proposta: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública por 02 anos. 

f) Falhar na execução do contrato: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública por 02 anos. 

g) Fraudar a execução do contrato: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública por 02 anos. 

h) comportar-se de modo inidôneo: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública por 02 anos. 

i) cometer fraude fiscal: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública por 02 anos. 

j) Declaração de Inidoneidade. 

14.6. De qualquer sanção imposta, a contratada poderá, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contado da 

intimação do ato, oferecer recurso, devidamente fundamentado. 

14.7. A segunda adjudicatária, em ocorrendo à hipótese do item precedente, ficará sujeita às mesmas condições 

estabelecidas neste Edital. 

14.8. 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. 

14.9. 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. 

 

15. DA FISCALIZAÇÃO DA ATA: 

15.1 A fiscalização da ata de registro de preços será realizada pelo SAAE de Ipiranga do Norte através de servidor(a) 

devidamente nomeado através da Portaria n.° 019/2021.  

15.2 A fiscalização realizada pelo SAAE não exclui responsabilidade da detentora da ata pela perfeita execução do 

empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto contratado, se a qualquer tempo se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 

 

16. DA ADESÃO POR ORGÃOS NÃO PARTICIPANTES 

16.1 Será facultado aos órgãos ou entidades não participantes a utilização desta ata de Registro de Preço nos 

termos do Artigo 6° e seus parágrafos do Decreto n.° 010, de 12 de março de 2013. 

 

17. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

17.1 O objeto da presente licitação será adjudicado a um licitante, atendendo a todas as condições expressas neste 

Edital e seus anexos, que for declarado vencedor, de acordo com os critérios de julgamento e habilitação; 

17.2 A adjudicação será feita pelo MENOR PREÇO POR ITEM. 
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17.3 A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada depois 

da adjudicação do objeto à proponente vencedora pelo Pregoeira, ou, quando houver recurso, pela própria 

autoridade competente. 

17.4 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 03 (três) dias úteis após a convocação para 

comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá 

encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal ou meio eletrônico, para que seja assinada e 

devolvida no prazo 03 (três) dias úteis, a contar da data de seu recebimento. 

17.5 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado 

uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e 

desde que devidamente aceito pela autoridade competente. 

17.6 A recusa injustificada do concorrente vencedor em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido no presente 

Instrumento, o sujeitará à aplicação das penalidades previstas neste Edital, podendo a contratante convidar, 

sucessivamente por ordem de classificação as demais licitantes, após comprovação da a sua compatibilidade de 

proposta e habilitação, com esta licitação, para celebração do Contrato e ata de registro de preços; 

17.7 No ato da contratação, o Proponente Vencedor deverá apresentar documento de procuração devidamente 

reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a assinar a Ata de Registro de preços e Contrato em nome 

da empresa. 

17.8 Na assinatura do Contrato ou da Ata de Registro de Preços, será exigida a comprovação das condições de 

habilitação consignadas no Edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do Contrato ou da Ata 

de Registro de Preços. 

 

18. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 

18.1 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do 

licitante mais bem classificado. 

18.2 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação 

ao licitante melhor classificado. 

18.3 Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes 

serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva, 

registrados na mesma ata de realização da sessão pública do pregão 

18.4 Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será 

utilizado acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses 

previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/213. 

 

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

19.1 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos de acordo com as disposições da Lei Federal nº 

8.666/93, com as alterações posteriores e dos demais diplomas legais aplicáveis, desde que não colidentes com a 

legislação supracitada. Subsidiariamente, serão aplicados os princípios gerais do Direito. 

19.2 Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o licitante que não o fizer até o segundo dia útil, que 

anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
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19.3 A impugnação feita tempestivamente dará ao licitante o direito de participar da licitação até o trânsito em 

julgado, na esfera administrativa, da decisão relativa à matéria impugnada. 

19.4 Aos licitantes que apresentarem questionamentos quer sob a forma de impugnação, aos termos do edital quer 

em caráter de recurso em sua fase cabível, para obter o retardamento do certame licitatório, aplicar-se-ão as 

penalidades previstas da legislação vigente. 

19.5 O Pregoeiro poderá introduzir aditamentos, modificações ou revisões no presente Edital e seus anexos 

conforme legislação em vigor. 

19.6 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em 

ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

19.7 Na contagem dos prazos recursais deste edital será excluído o dia de início e incluído o dia de vencimento, 

considerando-se o expediente normal. 

 

20. INTEGRAM O PRESENTE EDITAL: 

a) Anexo I – Modelo da Proposta de Preços; 

b) Anexo II – Minuta da Ata de Registro de Preços; 

c) Anexo III – Termo de Referência; 

d) Anexo IV – Termo de Credenciamento; 

e) Anexo V - Modelo de Requerimento de benefício do tratamento diferenciado e Declaração para ME/EPP (Lei 

complementar n.º 123/2006); 

f) Anexo VI – Modelo de Declaração Unificada (Pessoa Jurídica); 

g) Anexo VII – Minuta de Contrato Administrativo. 

 

 

Ipiranga do Norte/MT, 23 de Novembro de 2021. 

 

 

___________________________ 

ANE KELLY RIBEIRO PITTERI 

Pregoeira Municipal 
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ANEXO I 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao Pregoeiro 

Endereço: Rua Girassóis, n.º 387, Centro – Ipiranga do Norte - MT 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2021 

PROPOSTA DE PREÇOS 
MODALIDADE 

P. PRESENCIAL N.º 004/2021 

TIPO: 

“MENOR PREÇO POR ITEM” 

PROPONENTE: 

Endereço: 

Cidade: Estado: 

Telefone: E-mail: 

Conta Corrente:  Agencia:                       Banco: 

 

Item Descrição do Item Marca Unidade Quantidade Preço Unitário Preço Total 

1         

DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE NO VALOR OFERTADO, BEM COMO NOS PREÇOS OFERTADOS 

ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS 

OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA LICITAÇÃO.  

Valor total da proposta: R$ _____(_________). 

Os itens ofertados são de primeira qualidade; 

Os preços contidos na proposta ofertadas por escrita estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos 

incidentes, impostos, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros 

frete e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos. 

Garantia de que os itens licitados serão substituídos, sem ônus para a Entidade de Licitação, caso não estejam 

de acordo com as especificações exigidas e padrões de qualidade exigidos; 

Os itens ofertados não apresentam vícios, que possam surgir pelo uso normal dos bens, nas condições 

existentes no Brasil. 

Os itens serão entregues de acordo com o esta proposta e demais normas do Edital, devidamente 

acompanhados de relatórios; 

Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos: 

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias a contar da data de 

sua apresentação, ou seja, de sua abertura; 

Até a emissão da nota de empenho e/ou outro documento correspondente, esta proposta constituirá um 

compromisso de nossa parte, observadas as condições do Edital. 

Localidade, ___ de _________de _______ 

 

___ (assinatura)__ 

Carimbo, nome e assinatura do responsável legal, que comprove poderes devidamente comprovados 

para tal investidura 
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ANEXO II  

MINUTA ATA PESSOA JURÍDICA 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº .../2021 

 

Por este Instrumento de Contrato e, na melhor forma de direito, de um lado o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 

E ESGOTO DE IPIRANGA DO NORTE/MT, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua 

Avenida Vitória, Quadra 64, Lote 05, Centro, no Município de Ipiranga do Norte/MT, CEP: 78.578-000, inscrita no 

CNPJ/MF n.º 07.221.747/0001-19, representada neste ato por seu Diretor Agenor Soares do Amaral, brasileiro, 

divorciado, inscrito no CPF/MF n.º 237.072.751-91, portador da Cédula de Identidade RG n.º 017740 SSP/MS, 

residente e domiciliado Chácara Parque das Emas, Travessa 02, no Município de Ipiranga do Norte - MT, CEP: 

78.578-000, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE, e do outro lado a empresa , inscrita 

no CNPJ sob o n.°       , e Inscrição Estadual n°  estabelecida a , n° , bairro     , cidade de , 

neste ato representada pelo Sr , portador da Cédula de Identidade RG n.°   SSP/PR e CPF/MF n.°    ,  

doravante denominada “PROMITENTE FORNECEDORA”, nos termos do artigo 15 da Lei Federal 8.666 de 21 

de junho de 1993, Lei Federal n° 10.520/2002, com o Decreto n° 010/2016, que regulamenta o Pregão Presencial 

e Registro de Preços no Município de Ipiranga do Norte - MT e das demais normas legais aplicáveis e, 

considerando o resultado do PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2021, para REGISTRO DE PREÇOS, firmam a 

presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as disposições da Lei Federal n° 8.666/93, suas alterações 

posteriores e as condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

1.1 “Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Hipoclorito de Sódio Utilizado no Tratamento 

de Água Municipal”. 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNIDADE MARCA QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

       

TOTAL: R$  

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1 – A presente ata de registro de preços terá vigência de 12 meses a partir da assinatura.  

2.2 - Nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666/93, durante o prazo de validade desta Ata de 

Registro de Preços, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE não será obrigado à aquisição, 

exclusivamente por seu intermédio, do material referido na cláusula primeira, podendo utilizar, para tanto, outros 

meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à 

empresa detentora. 

2.3 - Em cada aquisição decorrente desta Ata, será observado, quanto ao preço, às cláusulas e condições 

constantes do edital do PREGÃO PRESENCIAL n.º 004/2021, que a precedeu e integra o presente instrumento 

de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PAGAMENTO 

3.1 - Os pagamentos serão efetuadosem até 15 dias após a entrega da referida Nota Fiscal, e a entrega completa 
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dos itens solicitados, através de deposito bancário em conta corrente da CONTRATADA, em bancos oficiais com 

Banco do Brasil S/A e Caixa Econômica Federal.  

3.2 - A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em total conformidade com 

as especificações exigidas pelo MUNICÍPIO. 

3.3 - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela 

vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade. 

3.4 - As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país. 

3.5 - O CNPJ da detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação 

apresentada no procedimento licitatório. 

3.6 - Nenhum pagamento será efetuado a detentora da Ata enquanto pendente de liquidação quaisquer 

obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 

direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DA ENTREGA E DO PRAZO 

4.1 - As entregas serão feitas de forma parcelada conforme a necessidade do SAAE, através de Solicitação, 

Pedido ou Autorização de fornecimento na quantidade solicitada; 

4.2 - Os itens deverão ser entregues no local definido pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE do 

Município de Ipiranga do Norte – MT, em no máximo 15 (Quinze) dias após a emissão da Nota de Autorização de 

Despesa (NAD) pelo seu departamento de compras. 

4.3 - Os itens licitados somente serão adquiridos se houver eventual necessidade de aquisição do Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto – SAAE. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES 

5.1 - Da Detentora da Ata: 

5.1.1 - Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto desta Ata, conforme ajuste representado 

pela nota de empenho; 

5.1.2 - Aplicar à promitente fornecedora da Ata penalidades, quando for o caso; 

5.1.3 - Prestar à promitente fornecedora da Ata toda e qualquer informação, por estas solicitadas, necessárias à 

perfeita execução da nota de empenho; 

5.1.4 - Efetuar o pagamento à promitente fornecedora da Ata no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal, 

devidamente atestada, no setor competente; 

5.1.5 - Notificar, por escrito, à promitente fornecedora da Ata da aplicação de qualquer sanção. 

5.1.6 - Conferir e Fiscalizar a aquisição do objeto licitado.  

5.2 – Da Promitente Fornecedora: 

5.2.1 - Fornecer o objeto nas especificações e com a qualidade exigida; 

5.2.2 - Pagar todos os tributos, despesas e custos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre 

os produtos fornecidos; 

5.2.3 - Manter, durante a validade da Ata, as mesmas condições de habilitação; 

5.2.4 - Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo 

do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado; 

5.2.5 - Fornecer o objeto nos termos estipulados na proposta preços e edital de licitação. 
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CLÁUSULA SEXTA: DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1 - Os contratos de aquisição decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados pela 

retirada da nota de empenho ou Nota de Autorização de Despesa pela detentora. 

6.2 - A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos efetuados 

durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista para data posterior à do 

seu vencimento. 

6.3 - Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual deverá ser feita 

através de nota de empenho ou Nota de Autorização de Despesa. 

6.4 - A empresa fornecedora, quando do recebimento da nota de empenho, deverá colocar, na cópia que 

necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu 

ao recebimento. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES 

7.1 - Os casos de inexecução total ou parcial, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e 

inadimplemento de cada ajuste representado pela nota de empenho, sujeitará a detentora da Ata às penalidades 

previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, das quais destacam-se: 

a) advertência; 

b) Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, até o 30º (trigésimo) dia, 

calculados sobre o valor do contrato; 

c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o saldo do Contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na 

execução do objeto, com a conseqüente rescisão contratual; 

d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso da EMPRESA, injustificadamente, desistir do 

Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de inadimplemento contratual; 

e) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município, no prazo de 

até 2 (dois) anos; 

f) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja promovida a reabilitação, 

facultado ao contratado o pedido de reconsideração da decisão da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) 

dias da abertura de vistas ao processo. 

7.2 - Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos pagamentos 

devidos pela Administração.  

7.3 - Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a" à "f", do item 7.1, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local. 

7.4 - O recurso ou o pedido de reconsideração relativa às penalidades acima dispostas será dirigido ao Diretor da 

unidade requisitante, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no 

prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

8.1 - Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços; 

8.1.1 - Considera-se Preço registrado aquele atribuído aos materiais, incluindo todas as despesas e custos até a 

entrega no local indicado, tais como: tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), 
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transporte, embalagens, seguros, mão-de-obra e qualquer despesa, acessória e/ou complementar e outras não 

especificadas neste Edital, mas que incidam no cumprimento das obrigações assumidas pela empresa detentora 

da ata na execução da mesma. 

8.2 - Os preços poderão ser revistos nas hipóteses de oscilação de preços, para mais ou para menos, 

devidamente comprovadas, em decorrência de situações previstas na alínea “d” do inciso II e do § 5º do art. 65 da 

Lei nº 8.666/93 e alterações (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do 

príncipe, que configurem área econômica extraordinária e extracontratual). 

8.2.1 - O índice a ser utilizado como base para eventuais reajustes será o IGPM/FGV.  

8.3 - O Órgão Gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços ou cancelamento do preço registrado no 

prazo máximo de dez dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo. 

8.4 - No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço inicialmente estabelecido, o 

Órgão Gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores 

do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação. 

8.5 - Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, O Órgão Gerenciador 

notificará o fornecedor com o primeiro menor preço registrado para o item ou lote visando a negociação para a 

redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e 

especificações. 

8.6 - Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Órgão Gerenciador desonerará o fornecedor 

em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis. 

8.7 - Simultaneamente procederá a convocação dos demais fornecedores, respeitada a ordem de classificação 

visando estabelecer igual oportunidade de negociação. 

8.8 - Quando o preço registrado tornar-se inferior aos praticados no mercado, e o fornecedor não puder cumprir o 

compromisso inicialmente assumido poderá, mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos 

preços ou o cancelamento de seu registro. 

8.8.1 - A comprovação, para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro, deverá ser 

feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada 

de planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos, etc, 

alusivas à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido. 

8.9 - A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado fornecedor, banco de dados, índices ou tabelas 

oficiais e/ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os 

elementos para fins de graduar a justa remuneração do serviço ou fornecimento e no embasamento da decisão 

de deferir ou rejeitar o pedido; 

8.10 - Preliminarmente o Órgão Gerenciador convocará todos os fornecedores no sentido de estabelecer 

negociação visando à manutenção dos preços originariamente registrados, dando-se preferência ao fornecedor 

de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação. 

8.11 - Não havendo êxito nas negociações para definição de novo preço ou as licitantes não aceitarem o preço 

máximo a ser pago pela Administração, o Órgão Gerenciador revogará a Ata de Registro de Preços, liberando os 

fornecedores dos compromissos assumidos, sem aplicação de penalidade. 

8.12 - Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá o Gestor da Ata proceder à nova 

licitação para a aquisição do produto, sem que caiba direito de recurso. 
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CLÁUSULA NONA: DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 – A presente ata poderá ser cancelada pela CONTRATANTE, de comum acordo, sem ônus, que deverá ser 

feito mediante notificação extrajudicial com antecedência mínima de 30(trinta) dias, no caso de descumprimento 

de quaisquer das cláusulas do documento pelo “PROMITENTE FORNECEDORA”, sendo reconhecido o direito 

de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n.º 8.666/93 e ainda, unilateralmente pelo 

MUNICÍPIO. 

9.2 - A presente Ata de Registro de Preços poderá será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de 

vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do Gestor da Ata quando: 

9.2.1 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata; 

9.2.2 - A detentora não retirar qualquer nota de empenho, no prazo estabelecido e a Administração não aceitar 

sua justificativa; 

9.2.3 - A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da 

CONTRATANTE; observada a legislação em vigor; 

9.2.4 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se 

assim for decidido pelaCONTRATANTE, com observância das disposições legais; 

9.2.5 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a detentora não acatar a 

revisão dos mesmos;  

9.2.6 - Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração. 

9.3 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por 

correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da 

presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a 

comunicação será feita por publicação no Órgão Oficial do Estado, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado 

o preço e registrado a partir da última publicação. 

9.4 - Pela Fornecedora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as 

exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo, quando comprovada a ocorrência de qualquer das 

hipóteses previstas no artigo 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

9.4.1 - A solicitação da Fornecedora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 

antecedência de 30 (trinta) dias, facultada á Administração a aplicação das penalidades previstas na cláusula 

sétima, caso não aceitas as razões do pedido. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 

10.1 - As aquisições do item, objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, em cada caso, 

pelo ordenador de despesa correspondente, sendo obrigatório informar ao Departamento de Compras do Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, os quantitativos das aquisições. 

10.1.1 - A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão, igualmente, 

autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a competência para tanto. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO ORÇAMENTO 

11.1 - As despesas decorrentes da presente Ata, correrão por conta de recursos previstos no Orçamento do 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE do Município de Ipiranga do Norte. 



                                                                        SSSSSSSSSSSS EEEEEEEEEEEE RRRRRRRRRRRR VVVVVVVVVVVV IIIIIIIIIIII ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ OOOOOOOOOOOO             AAAAAAAAAAAA UUUUUUUUUUUU TTTTTTTTTTTT OOOOOOOOOOOO NNNNNNNNNNNN ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ MMMMMMMMMMMM OOOOOOOOOOOO             

DDDDDDDDDDDD EEEEEEEEEEEE             

                                                            ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ GGGGGGGGGGGG UUUUUUUUUUUU AAAAAAAAAAAA             EEEEEEEEEEEE             EEEEEEEEEEEE SSSSSSSSSSSS GGGGGGGGGGGG OOOOOOOOOOOO TTTTTTTTTTTT OOOOOOOOOOOO             

IPIRANGA DO NORTE – MT - CNPJ 07.221.747/0001-19 

Avenida Vitória, Quadra 64, Lote 05 – Centro – Tel. 66 3588-1603 – CEP: 78.578-000 

 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: VINCULAÇÃO AO EDITAL 

12.1 - Farão parte da presente ata, além de suas expressas cláusulas, independentemente de transcrição no 

corpo do presente, as instruções contidas no Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2021, bem como os 

documentos a ele referentes, além da proposta apresentada pela PROMITENTE FORNECEDORA, no certame 

licitatório. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS COMUNICAÇÕES 

13.1 - As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata, serão 

feitas sempre por escrito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA FISCALIZAÇÃO 

14.1 - A fiscalização da ata de registro de preços será realizada pelo Município de Ipiranga do Norte através de 

servidor(a) devidamente nomeado através da portaria n.° 019/2021. 

14.2 - A fiscalização realizada pelo município não exclui responsabilidade da detentora da ata pela perfeita 

execução do empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto contratado, se a 

qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA LEGISLAÇÃO APLICAVEL 

15.1 - A presente Ata de Registro de Preço obedece aos termos de Edital de Pregão Presencial n.°004/2021, bem 

como da proposta de preço apresentada pela Promitente Fornecedora e ao que determina a Lei Federal 8.666 de 

21 de Junho de 1993, a Lei n.° 10.520/2002, o Decreto Municipal n.° 010/2013, bem como suas alterações 

posteriores. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 

16.1 - A CONTRATADA deverá manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA ADESÃO POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES 

17.1 - Nos termos do art. 6° do Decreto n.° 010, de 12 de março de 2.013, fica facultado aos órgãos ou entidades 

desse Município e demais municípios interessados a adesão a essa ata de registro de preço. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1 - Integram esta Ata, o edital do PREGÃO PRESENCIAL nº 004/2021 a proposta da empresa 

.................................................................... classificada em 1º lugar no certame supranumerado. 

18.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, no que não 

colidir com a primeira e as demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de 

direito. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DO FORO 

19.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Sorriso – MT, como único competente para dirimir quaisquer ações 

oriundas desta Ata com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas abaixo. 

 

Ipiranga do Norte – MT, __ de ___ de 2021. 

 

 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE 

Agenor Soares do Amaral  

Diretor 

 

EMPRESA 

PROMITENTE FORNECEDORA 

Testemunhas:  
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ANEXO III 

TERMO DE REFERÊNCIA  

1. OBJETO: 

1.1 O presente Pregão Presencial tem por objeto “Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de 

Hipoclorito de Sódio Utilizado no Tratamento de Água Municipal”, conforme preconiza o Art. 15 da Lei n.º 

8.666/93, conforme especificações e condições constantes no edital e seus anexos. 

 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: 

2.1 A aquisição visa dar continuidade no trabalho realizado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE do 

Município de Ipiranga do Norte - MT, no tratamento de água, tendo em vista que o produto é essencial para 

desinfecção da água destruindo microrganismos nocivos à saúde, visto ainda que o referido produto é de uso 

contínuo imprescindível à etapa de Desinfecção da água objetivando garantir o Padrão Microbiológico conforme 

estabelece a Norma de Qualidade de Água para Consumo Humano. 

 

3. PERIODICIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: 

3.1 Em cumprimento ao estabelecido no Artigo 15, § 3º, Inciso III, da Lei 8.666/93, a ata de registro de preços 

decorrente deste processo licitatório terá a validade de 12 (Doze) meses. 

 

4. DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM ADQUIRIDOS: 

4.1 O item a ser adquirido, através de Certame Licitatório na modalidade Pregão/Registro de Preços, assim como 

as Unidades de Medidas e Quantidades, Preço Unitário e Preço Total, são os constantes na Planilha 

Orçamentária parte integrante deste Termo de Referência. 

 

5. CRITÉRIOS PARA ENTREGA DOS ITENS ADQUIRIDOS: 

5.1 O item deverá ser entregues no prazo máximo de 15 (Quinze) dias após a solicitação, com as especificações 

do presente termo de referencia, em local definido pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE do 

Município de Ipiranga do Norte – MT. 

 

6. RELAÇÃO DE ITENS A SEREM ADQUIRIDOS 

      

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE UNIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

01 

HIPOCLORITO DE SÓDIO LÍQUIDO, 

COM DENSIDADE MÍNIMA DE 12% 

DE CLORO ATIVO (APLICAÇÃO: 

TRATAMENTO DE ÁGUA PARA 

CONSUMO HUMANO).  

DENSIDADE (G/CM³): 1.1800; 

15.000 Kg R$ 5,78 R$ 86.700,00  
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ATENDENDO AOS REQUISITOS 

ESPECIFICADOS NA NBR 

15.784/2017. 

 

7. DO VALOR DE REFERÊNCIA: 

7.1 Valor de Referência total é de R$ 86.700,00 (Oitenta e Seis Mil e Setecentos Reais). 

 

8. FORMA DE PAGAMENTO: 

8.1 Os pagamentos serão efetuados, em até 15 dias após a entrega da referida Nota Fiscal, através de deposito 

bancário em conta corrente da CONTRATADA, em bancos oficiais com Banco do Brasil S/A e Caixa Econômica 

Federal. 

 

9. OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA 

9.1 Fornecer o objeto nas especificações e com a qualidade exigida; 

9.2 Pagar todos os tributos, despesas e custos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os 

produtos fornecidos; 

9.3 Manter, durante a validade de sua contratação, as mesmas condições de habilitação; 

9.4 Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo do 

objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado; 

9.5 Fornecer o objeto nos termos estipulados no presente Termo de Referencia; 

9.6 Substituir os itens que não estiverem dentro de TODAS as especificações citadas em até 24 (vinte e quatro) 

horas após a notificação do SAAE. 

9.7 O SAAE se compromete em devolver à Fornecedora os produtos que não estiverem de acordo com as 

especificações do termo de referência imediatamente a contar de seu recebimento, sem arcar com 

eventuais despesas (fretes, encargos, tributos, etc.) que venham incidir sobre a devolução. 

 

 

Ipiranga do Norte – MT, 23 de Novembro de 2021. 

 

 

 

Ane Kelly Ribeiro Pitteri 

Pregoeira Municipal 
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ANEXO IV 

(papel timbrado da empresa) 

 

 

PREGÃO N.º 004/2021 

 

 

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

 

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

n.º..........................e do CPF n.º.............................., a participar da licitação instaurada pelo Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto – SAAE do Município de Ipiranga do Norte – Estado de Mato Grosso, na modalidade Pregão n.º 

004/2021, na qualidade de representante  legal,  outorgando-lhe  poderes  para  pronunciar-se  em  nome  da 

empresa........................................,  bem  como  formular  propostas,  ofertar  lances  verbais, renunciar direitos, 

desistir de recursos e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.  

 

................., ......... de ...................   de 2021. 

 

 

 

 

_______________________________ 

Diretor ou Representante Legal 

 

 

 

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

 

REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E DECLARAÇÃO PARA 

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - (Lei Complementar n.º 123/2006) 

 

Eu,___________________________________________________, R.G. nº. _____________________, CPF/MF 

nº.______________________________________, representante da empresa 

____________________________________, CNPJ/MF nº. _______________________, solicitamos na condição 

de MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE, quando da sua participação no PREGÃO 

PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇO - MENOR PREÇO POR ITEM N.º 004/2021, seja dado o tratamento 

diferenciado concedido a essas empresas com base nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº. 123/2006. 

 

Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º do artigo 

3º da Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e alterações. 

 

Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, CERTIDÃO emitida pela Junta 

Comercial para comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte na forma do 

art. 8º da Instrução Normativa nº. 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC.  

 

Ipiranga do Norte, _____ de ____________ de 2021. 

 

 

______________________________________________ 

Representante Legal da Empresa 

RG: 

CFP/MF: 

CNPJ da Empresa: 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA  

 

AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO. ...........................................  

LICITAÇÃO N° .....................................................  

 

A EMPRESA ________________________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ n.° _________________ e inscrição estadual n.° ____________, estabelecida a 

___________________________, bairro __________________, Município de __________________, estado 

de ___________________, CEP: ___________, por seu representante legal, o Sr. ________________, CPF 

n.° ______________ e RG n.° _____________, abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital do 

Pregão Presencial n.° 004/2021, Item 8.2.4, “a”do edital, declaramos sob as penas da lei, que: 

I. Não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo Municipal exercendo 

funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, nos termos do inciso III, do 

artigo 9° da Lei n.° 8.666/93 e inciso X do artigo 144 da Lei Complementar n.° 04/90. 

II. Não possui em seu quadro de pessoal, empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo em condição 

de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal e 

inciso V, art 27, da lei 8.666/93, com redação determinada pela lei 9.854/1999. 

III. Recebeu todos os documentos, e que tenho conhecimento de todas as informações e das condições 

estabelecidas no presente edital, bem como concordo com todos itens nele estabelecidos. 

IV. Está apta a tomar parte do processo licitatório, tendo em vista inexistir contra a mesma Declaração de 

Inidoneidade emitida por órgão de Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, 

e não está impedida de transacionar com administração pública municipal ou qualquer de suas entidades 

direta. 

V. Sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha vencer o certame, 

de executar/entregar os serviços/materiais/equipamentos nos prazos e/ou condições previstas no edital e 

Projeto Básico. 

VI.  Concorda com todos os termos estabelecidos no edital, termo de referência e anexos; 

VII. Tem pleno conhecimento de todas as regras, obrigações e direitos estabelecidos no 

Edital e anexos e que está apta a executar o objeto da presente licitação; 

 

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.  

 

Município/ Estado, dia /mês/ano 

 

_______________________________________ 

Razão Social – CNPJ 

Representante Legal e Assinatura 
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ANEXO VII 

 

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 

 

CONTRATO N.º .../2021 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

IPIRANGA DO NORTE – ESTADO DE MATO GROSSO E A 

EMPRESA ____________. 

 

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IPIRANGA DO NORTE/MT, Pessoa Jurídica de Direito 

Público Interno, com sede na Rua Avenida Vitória, Quadra 64, Lote 05, Centro, no Município de Ipiranga do 

Norte/MT, CEP: 78.578-000, inscrita no CNPJ/MF n.º 07.221.747/0001-19, representada neste ato por seu Diretor 

Agenor Soares do Amaral, brasileiro, divorciado, inscrito no CPF/MF n.º 237.072.751-91, portador da Cédula de 

Identidade RG n.º 017740 SSP/MS, residente e domiciliado Chácara Parque das Emas, Travessa 02, no 

Município de Ipiranga do Norte - MT, CEP: 78.578-000, doravante denominada de CONTRATANTE e a empresa 

................................................................................, Pessoa Jurídica de Direito Privado, estabelecida à 

Rua.............................................................., inscrita no CNPJ/MF nº ................................ e Inscrição Estadual nº 

....................................., neste ato representada por seu sócio proprietário Sr. __________, brasileiro, ______, 

portador do CPF _________, e RG n.º ________ SSP/__. 

 

I - FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidas, pela Lei 

8.666/93, pelo Pregão n.º 004/2021, Processo Licitatório n.º 010/2021, e demais normas legais pertinentes. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

a. O objeto da presente licitação é “Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Hipoclorito de 

Sódio Utilizado no Tratamento de Água Municipal”, conforme planilha de quantitativos constante no Edital, em 

conformidade com as especificações constantes no ANEXO III – Termo de Referência e ANEXO I – Proposta 

de Preços, anexos deste Edital. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO 

2.1. Para a presente contratação foi realizada a Licitação Modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2021, nos 

termos da Lei Federal 8.666/93, bem como a Lei 10.520/2002. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA SUJEIÇÃO DAS PARTES 

3.1. As partes declaram-se sujeitas às normas previstas na Lei Federal 8.666/93 e 10.520/2002 e suas 

alterações, supletivamente, pelos princípios da teoria geral dos contratos e pelas disposições de direito privado, 

bem como, pelas cláusulas e condições deste contrato. 
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CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA  

4.1. O presente contrato fluirá a partir da assinatura do mesmo, até a entrega total do objeto, conforme estipulado 

no Edital de PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2021, tendo seu prazo limite até __ de ___ de ____. 

4.2. A aquisição dos itens licitados deverá iniciar-se a partir da assinatura do presente instrumento contratual, 

com a publicação na Imprensa Oficial do Estado do respectivo extrato de contrato. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E DA ENTREGA DOS ITENS 

5.1. O valor global do referido contrato é de R$ __________ (____________),sendo o valor unitário, conforme 

tabela abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

VALOR TOTAL: R$ 

 

5.2 Os itens deverão ser entregues no local indicado pelo Serviço Autônimo de água e Esgoto - SAAE, no 

município de Ipiranga do Norte, em no máximo 15 (Dias) dia após a solicitação, do departamento de compras do 

SAAE municipal; 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

6.1 Os pagamentos serão efetuados em até 15 (Quinze) dias após o recebimento dos mesmos e atesto da Nota 

fiscal, e se processará por meio de Ordem Bancária, creditada na conta corrente indicada de Titularidade da 

CONTRATADA, ficando as tarifas bancárias, se houver, por conta da Contratada. 

6.2 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 

24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da 

apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

6.3 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar 

a execução do objeto do contrato. 

6.4  A contratada deverá comprovar sua regularidade fiscal, anexando juntamente com a Nota Fiscal, as certidões 

de regularidade Fiscal com as Fazendas Federal, FGTS e Trabalhista, atualizada ate a data da emissão da nota 

fiscal do mês de sua competência; 

6.5 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação em qualquer obrigação que 

lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer 

compensação. 

6.6 O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada 

no procedimento licitatório. 

6.7 A contratada deverá apresentar as Notas Fiscais, correspondentes à entrega dos itens solicitados, com todos 

os campos preenchidos, sem rasuras e devidamente atestada pelo Servidor designado do SAAE, devendo ainda 

estar acompanhada da cópia da Nota de Autorização de Despesa (NAD) autorizadas pelo solicitante. 

6.8 A CONTRATADA deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/Fatura, descrição dos itens, o número e nome do 

banco, agencia e número da conta e nome da empresa contratada, onde deverá ser feito o pagamento, via ordem 

bancária. 
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6.9 Se a Nota Fiscal for apresentada com erro, será devolvida à licitante vencedora para retificação e 

reapresentação. O prazo para o pagamento será de até 30 (Trinta) dias após a sua reapresentação; 

6.10 Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas, simultaneamente, com parcela 

vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade. 

6.11 Não haverá reajuste de preços durante a vigência deste contrato, salvo nas hipóteses previstas no Art. 65 e 

seguintes da Lei Federal 8.666/93. 

6.12 O índice a ser utilizado como base para eventuais reajustes será o IGPM/FGV. 

6.13 Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÃOES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

7.1 DA CONTRATADA: 

7.1.1 Fornecer o objeto nas especificações e com a qualidade exigida; 

7.1.2 Pagar todos os tributos, despesas e custos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre 

os produtos fornecidos; 

7.1.3 Manter, durante a validade de sua contratação, as mesmas condições de habilitação; 

7.1.4 Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo 

do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado; 

7.1.5 Fornecer o objeto nos termos estipulados na proposta preços e edital de licitação. 

7.1.6 A Contratada se compromete em substituir os itens que não estiverem dentro de TODAS as especificações 

citadas no Termo de Referencia do Edital, em até 24 (vinte e quatro) horas após a notificação do SAAE. 

7.1.7 O SAAE se compromete em devolver à Contratada os produtos que não estiverem de acordo com as 

especificações do termo de referência imediatamente a contar de seu recebimento, sem arcar com 

eventuais despesas (fretes, encargos, tributos, etc.) que venham incidir sobre a devolução. 

 

7.2 São direitos e responsabilidades da CONTRATANTE os seguintes: 

a) Fornecer e colocar a disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações que se fizerem 

necessários à execução do presente objeto; 

b) Proporcionar condições para a boa consecução do objeto deste contrato; 

c) Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento das obrigações da 

CONTRATADA. Notificando a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 

quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

d) Cumprir e fazer cumprir os termos da Lei nº 8.666/93 e do presente instrumento, inclusive no que diz respeito 

ao equilíbrio econômico-financeiro durante a execução do contrato; 

e) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA no prazo estipulado no contrato depois do recebimento das 

notas fiscais, já devidamente atestadas pelo servidor responsável pela fiscalização; 

f) Modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público respeitando os 

direitos da CONTRATADA; 

g) Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da referida Lei. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

8.1 As despesas resultantes desta licitação, durante o exercício de ____, ocorrerão através das dotações abaixo: 
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PROGRAMA  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR TOTAL 

   

TOTAL:  

 

8.2 As demais despesas do presente contrato serão empenhadas, executadas e custeadas com os recursos 

próprios previstos no Orçamento Anual do SAAE do exercício financeiro em curso à sua execução. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES 

9.1. Sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei no. 8.666/93 será aplicado a Contratada, as seguintes 

penalidades: 

a) Advertência verbal ou escrita. 

b) Multas. 

c) Declaração de inidoneidade e, 

d) Suspensão do direito de licitar e contratar de acordo com o Capítulo IV, da Lei n.º 8.666/93, de 21/06/93 e 

alterações posteriores. 

9.2 A advertência verbal ou escrita será aplicada independentemente de outras sanções cabíveis, quando houver 

descumprimento de condições contratuais ou condições técnicas estabelecidas. 

9.3 As multas e as demais penalidades previstas são as seguintes: 

a) 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso no fornecimento dos itens; 

b) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a quaisquer das cláusulas do contrato. 

c) 2% (dois por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do contrato nos casos previstos em Lei, por 

culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigação de ressarcir 

das perdas e danos que der causa. 

d) Suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar com a Administração Pública, 

por prazo não superior a dois anos. 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com as Administrações Públicas Federal, Estaduais ou 

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

do infrator, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

f) Perda da garantia contratual, quando for o caso. 

9.4 De qualquer sanção imposta, a CONTRATADA poderá, no prazo máximo de cinco dias, contados da 

intimação do ato, oferecer recurso à CONTRATANTE, devidamente fundamentado. 

9.5 As multas previstas no item anterior são independentes e serão aplicadas cumulativamente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

10.1 O presente contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, sem ônus, mediante notificação 

extrajudicial com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, no caso de: 

10.1.2 Inexecução total ou parcial do Contrato nos termos do art.77 da lei 8.666/93.  

10.2. Constituem motivos para rescisão os previstos no art. 78 da Lei no. 8.666/93 e posteriores alterações. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO 

11.1 - Dentro do prazo legal, contados de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a publicação do 

resumo deste Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CONTRATO E AOS CASOS OMISSOS 

12.1 Aplica-se a Lei n.º 8.666/93 e o Código Civil Brasileiro ao presente contrato e em especial aos seus casos 

omissos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VINCULAÇÃO AO EDITAL 

13.1 Farão parte do presente contrato, além de suas expressas cláusulas, independentemente de transcrição no 

corpo do presente, as instruções contidas no Edital de PREGÃO PRESENCIAL nº. 004/2021, bem como os 

documentos a ele referentes, além da proposta apresentada pela CONTRATADA, no certame licitatório. 

 

CLAUSULA DECIMA QUARTA – DA PRORROGAÇÃO 

14.1 O Contrato, poderá, todavia, por acordo das partes, a ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, 

desde que seja de interesse da Contratante, mediante termo próprio, com vistas à obtenção de preços e 

condições mais vantajosas para a Administração, conforme faculta o inciso II, do artigo 57 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA FISCALIZAÇÃO 

15.1 A fiscalização do presente contrato será realizada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto através de 

servidor(a) devidamente nomeado através da portaria n.° 019/2021.  

15.2 A fiscalização realizada pelo SAAE não exclui responsabilidade CONTRATADA pela perfeita execução do 

empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto contratado, se a qualquer tempo 

se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1 Como condição para o pagamento, o licitante vencedor deverá se encontrar nas mesmas condições 

requeridas na fase de habilitação, bem assim para o recebimento dos pagamentos relativos aos itens fornecidos e 

aceitos. 

16.2 As alterações contratuais obedecerão aos dispositivos constantes do artigo 65 da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Sorriso, estado de Mato Grosso, para dirimir questões oriundas deste 

Contrato, com recusa expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, em três vias de igual valor e teor e 

para todos os efeitos legais, na presença de duas testemunhas idôneas e civilmente capazes. 

Ipiranga do Norte – MT, ____ de _____ de 2021. 

 

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO DE IPIRANGA DO NORTE 

Agenor Soares do Amaral – Diretor 

Contratante 

___________________ 

Contratada 

Testemunhas: 


