PREGÃO PRESENCIAL
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2017.
REGISTRO DE PREÇOS – EXCLUSIVO ME/EPP.
____________________________________________________________________________
O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MATO GROSSO – CRCMT, órgão de
fiscalização do exercício profissional contábil, criado pelo Decreto-Lei nº 9.295/46, através de
sua Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria CRCMT nº 44/2016, de 12 de
agosto de 2016, conforme autorização da Presidente do CRCMT torna público que fará realizar
Procedimento de Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, na forma de SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS, do tipo "MENOR PREÇO” por “LOTE”, para EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, INCLUSIVE GÁS E ÁGUA, A
FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTE CRCMT, conforme especificados nos Termos
de Referência (Anexo I), parte integrante deste Edital. A presente licitação reger-se-á pelas
disposições da Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº. 3.555/2000, do Decreto nº 7.892/2013, e
suas atualizações, Lei Complementar nº 123/2006, com as alterações da Lei Complementar nº
147/2014 e subsidiariamente pela Lei nº. 8.666/93, suas alterações e legislação pertinente e,
ainda, pelo estabelecido no presente Edital e seus Anexos.
____________________________________________________________________________
1. DA JUSTIFICATIVA
PRESENCIAL.

PELA

ADOÇÃO

DO

PREGÃO

EM

SUA

MODALIDADE

1.1. Inicialmente cumpre-nos esclarecer que a adoção do Pregão como modalidade para o
edital em questão apresenta-se mais vantajoso para Administração Pública em relação às
outras modalidades de licitações previstas na Lei nº 8.666, de 1993: dentre elas, destacam-se:
a ampliação das vantagens econômicas, devido ao seu caráter competitivo e pela possibilidade
de redução do preço das propostas iniciais por meio de lances ofertados pelas empresas
participantes; aumento do universo de licitantes, ante a vedação de exigência de garantia de
proposta; e, simplificação do procedimento licitatório, pela inversão de fases de habilitação e
julgamento das propostas.
1.2. Demais, trata-se de órgão de classe, cujo orçamento é de pequeno vulto, as contratações
através de licitação, comumente envolvem pequenos valores para contratação, e em muitos
casos, inviabilizando empresas de outras praças atenderem estas necessidades do CRCMT,
pela dificuldade de logística e/ou deslocamento para tal.
1.3. Ao optar pela modalidade Pregão Presencial, não se trata de fomentar somente o comércio
regional, pois com as publicações em diários oficiais e demais fontes, como determina a Lei nº
10.520/02, ocorre à ampla divulgação possibilitando empresas de outras praças participarem
dos pregões, como temos observado, e neste ponto, apenas fazemos referência às
dificuldades de atendimento das necessidades deste órgão na maior parte dos casos. O
volume de processos licitatórios anuais do CRCMT é pequeno em relação a outras instituições,
e o fato de empresas de outras praças apresentarem dificuldade de atender este Conselho,
como já dito, além do fato da necessidade de assumir custos com programas para a realização
de pregões eletrônicos, tornando-se dispendioso para o órgão se relacionado ao volume de
processos, optou-se pela adoção do sistema de Pregão Presencial para a realização da

referida licitação.
2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO E VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
2.1. Este Edital tem por objeto a abertura de procedimento de licitação para o registro de
preços para EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA,
INCLUSIVE GÁS E ÁGUA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTE CRCMT,
visando atender a demanda do Regional, conforme as condições deste Edital e de seus
anexos.
2.2. As especificações dos materiais, quantidades a serem adquiridas, valores estimados,
prazo, local e condições de entrega e de pagamento, e outras disposições, estão descritos no
Termo de Referência (Anexo I) e nas Especificações (Anexo II), que fazem parte integrante
deste Edital.
2.3. O Registro de Preços será formalizado por intermédio de Ata de Registro de Preços, na
forma do Anexo IX e nas condições previstas neste Edital.
2.4. O Preço registrado em decorrência da presente licitação terá validade de 12 (doze) meses,
a contar da data da publicação da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial de Mato Grosso.
2.5. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, o CRCMT não será obrigado a adquirir o
produto oriundo do Registro de Preços, nem a quantidade indicada no Termo de Referência
(Anexo I) e nas Especificações (Anexo II).
2.6. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de
vigência ou quando não restarem fornecedores e/ou quantidade registrados.
3. DA OBTENÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO, HORÁRIO PARA INFORMAÇÕES,
IMPUGNAÇÕES AO EDITAL, PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E ADITAMENTOS.
3.1. O Edital da presente licitação e seus anexos poderão ser retirados na sede do CRCMT, na
Rua 05, Quadra 13, Lote 02 – Centro Político Administrativo, Cuiabá/MT, em seu horário
normal de funcionamento (de segunda a sexta-feira das 08 às 17 horas) ou através do site
www.crcmt.org.br.
3.2. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório em até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas.
3.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
3.4. Se reconhecida à procedência das impugnações ao instrumento convocatório, a
administração procederá à sua retificação e republicação com devolução dos prazos em Diário
Oficial do Estado.
3.5. Os pedidos de impugnação ao Edital deverão ser encaminhados por escrito ao Pregoeiro e
protocolados no CRCMT, na Rua 05, Quadra 13, Lote 02, Centro Político Administrativo –
Cuiabá/MT, no horário das 08h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira. Os telefones: (65) 36482800/3648-2817 e o e-mail: compraselicitacao@crcmt.org.br serão utilizados somente para
contato.
3.6. Além dos pedidos de impugnação, que possuem forma própria para entrega, os pedidos de

esclarecimento sobre o presente Pregão devem ser encaminhados por escrito por intermédio
do endereço eletrônico compraselicitacao@crcmt.org.br, os questionamentos deverão ser
enviados, até 02 (dois) dias úteis antes da data marcada para recebimento dos envelopes, no
prazo aqui disposto, no horário das 08 horas às 17 horas, de segunda a sexta-feira.
3.6.1. Não será dado conhecimento aos pedidos de esclarecimentos e impugnações
intempestivos ou que não atenderem às formalidades mínimas dispostas no item anterior.
3.7. O CRCMT poderá inserir, a seu critério, aditamentos, modificações ou revisões, no
presente ato convocatório, até 01 (um) dia antes da data marcada para a entrega da proposta
de preço e documentação de habilitação, os quais serão publicados no site do CRCMT –
www.crcmt.org.br – no campo “Licitações” - “Pregão”.
3.8. Qualquer retificação ou modificação no edital que possa afetar a elaboração da proposta
ou a juntada dos documentos de habilitação exigirá reabertura do prazo inicialmente
estabelecido.
4. DA ABERTURA: DATA, HORÁRIO E LOCAL.
4.1. A abertura da presente Licitação será em sessão pública, que ocorrerá conforme indicado
abaixo, nos termos da legislação citada no preâmbulo deste Edital:
4.1.1. Data: 21/03/2017.
4.1.2. Horário: 09 HORAS.
4.1.3. Local: SALA DE REUNIÕES DO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE
CONTABILIDADE DO MATO GROSSO.
Rua 05, Quadra 13, Lote 02 – Centro Político Administrativo – Cuiabá/MT.
5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DO TRATAMENTO DIFERENCIADO
CONCEDIDO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
5.1. Poderão participar deste Pregão as empresas:
5.1.1. Exclusivamente os interessados qualificados como microempresa ou empresa de
pequeno porte, inclusive cooperativas assim qualificadas, aptos a se beneficiarem do
tratamento diferenciado e favorecido estabelecido pela Lei Complementar nº 123/2006;
5.1.2. Do ramo pertinente ao seu objeto, legalmente constituídos;
5.1.3. Que atendam as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
5.2. É vedada a participação de empresa:
5.2.1. Em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em Liquidação;
5.2.2. Que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública e, caso participe do
processo licitatório, estará sujeita às penalidades previstas no Art. 97, parágrafo Único da Lei
Federal 8.666/93.
5.2.3. As empresas consideradas inidôneas por órgãos do Sistema CFC/CRC´S, órgão ou
entidade da administração pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito

Federal ou que estejam suspensas de licitar com qualquer um desses órgãos e/ou entidades,
durante o período em que perdurar a suspensão.
5.3. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de
suas propostas, sendo que o CRCMT não será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
5.4. Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações concedido às
microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2.006, licitantes que se enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas no
artigo terceiro da referida Lei.
5.5. A não manifestação de enquadramento, quando indagado pelo pregoeiro, implicará no
decaimento do direito de reclamar, posteriormente, essa condição, no intuito de usufruir dos
benefícios estabelecidos na Lei supramencionada.
6. DO CREDENCIAMENTO
6.1. No dia, horário e local, designados para recebimento dos envelopes, a licitante deverá
apresentar um representante para credenciamento, da seguinte forma:
6.1.1. Se por seu titular, diretor, sócio ou gerente, munido de cópia do Estatuto Social ou
Contrato Social ou instrumento que lhe confira poderes expressos para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura, devendo identificar-se, exibindo a
carteira de identidade ou outro documento equivalente;
6.1.2. Se por outra pessoa, devidamente munida por instrumento público ou particular de
procuração, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais
atos pertinentes ao certame em nome da representada, devendo identificar-se, exibindo a
carteira de identidade ou outro documento equivalente, com documentação que comprove a
competência de quem assina a procuração.
6.2. Todas as licitantes deverão apresentar ou poderão assinar perante a Equipe de Apoio,
antes da entrega dos envelopes:
6.2.1. Anexo V - CARTA DE CREDENCIAMENTO;
6.2.2. Anexo VI - DOS FATOS IMPEDITIVOS E CIÊNCIA DAS CLÁUSULAS DO EDITAL e;
6.2.3. Anexo VII - DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR PARA LICITAR COM O
PODER PÚBLICO respectivamente.
6.2.4. A ausência da entrega da declaração ou recusa em assiná-la, constitui motivo para a
exclusão da licitante do certame.
6.3. A Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, que desejar obter os
benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar nº 123/2006, deverá declarar por
escrito conforme modelo constante no:
6.3.1. Anexo VIII - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº
123/06, ou comprovar tal condição mediante certidão expedida pela Junta Comercial, quando
do seu credenciamento, sob pena de preclusão e de não aplicação dos efeitos da Lei
Complementar nº 123/2006.

6.3.2. O microempreendedor individual poderá apresentar o Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual (CCMEI).
6.4. Somente as licitantes que atenderem aos requisitos do item 6.2 e 6.3. e seus subitens,
terão poderes para formular verbalmente, na sessão, novas propostas e lances de preços,
manifestar após a declaração do vencedor, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer
contra decisões do Pregoeiro, assinar a ata onde estará registrado o valor final decorrente dos
lances e praticar todos os demais atos inerentes ao certame em nome da Proponente.
6.4.1. A licitante que se retirar antes do término da sessão considerar-se-á que tenha
renunciado ao direito de oferecer lances e recorrer dos atos do Pregoeiro.
6.5. Declarado encerrado o procedimento de credenciamento pelo Pregoeiro, não mais será
admitida a participação de outras Proponentes.
6.6. Somente após a declaração de encerramento do credenciamento é que serão recebidos os
envelopes de proposta de preços e documentos de habilitação.
7. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO.
7.1. Poderão participar do presente procedimento de licitação exclusivamente Microempresas
(ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) do ramo de atividade compatível com os objetos
deste Certame. As empresas licitantes devem prever expressamente em seus respectivos
Contratos Sociais ou Estatuto em vigor, o exercício de atividades pertinente e compatível com
os objetos licitados, devendo, além disso, satisfazer as condições e requisitos contidos neste
edital.
7.2. A participação no certame importa total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes
às condições deste Edital, seus anexos e às instruções e normas administrativas e técnicas
aplicáveis, ressalvado o direito recursal.
7.3. Os documentos exigidos nos invólucros Nº 01 – “PROPOSTA DE PREÇOS” e Nº 02 “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”, deverão ser apresentados em seu original ou por
qualquer processo de cópia devidamente autenticada por Cartório competente ou por
autenticação do Pregoeiro ou da Comissão de Apoio do CRCMT, mediante a apresentação dos
documentos originais.
7.4. Não será aceita a participação de empresas retardatárias, as quais somente poderão
assistir a licitação na qualidade de ouvintes.
7.5. Às empresas que participarem da presente licitação será permitido apenas 01 (um)
representante legal que será o único admitido a intervir em seu nome, sendo que deverá antes
da entrega dos envelopes da “Proposta de Preço” e da “Documentação de Habilitação”, fazer
seu credenciamento, apresentando ao Pregoeiro do CRCMT ou à Comissão de Apoio, os
documentos conforme os descritos no item 6 deste Edital. A referida documentação será
recebida pelo Pregoeiro que, se julgar necessário, verificará a sua autenticidade e veracidade.
7.6. A não apresentação ou incorreção dos documentos para credenciamento (Item 6), ou,
ainda, a ausência do representante, não importará na desclassificação da proposta no presente
certame. Contudo, não poderá o licitante apresentar lances verbais, nem tampouco manifestarse na sessão do pregão.

7.7. Deficiências no atendimento aos requisitos para apresentação da Proposta de Preços e da
Documentação para Habilitação correrão por conta e risco da empresa. Propostas que não
atenderem aos requisitos integrantes neste edital e seus anexos implicarão na inabilitação ou
desclassificação da empresa.
8. DAS CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO, ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS.
8.1. Na execução dos objetos do presente Edital, deverão ser observadas, de modo geral, as
especificações pertinentes aos objetos deste Certame, conforme o Termo de Referência
contido no Anexo I, devendo ser executado rigorosamente em conformidade com as instruções
e recomendações contidas neste Edital, seus anexos e na legislação vigente que dá lastro ao
procedimento de licitação.
9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1. As despesas decorrentes da presente Licitação são próprias do CRCMT, estando inclusas
no Plano de Contas sob:
PROGRAMA Nº 05 – SUPORTE E APOIO A ATIVIDADES FINS;
PROJETO Nº 5013 – AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO;
Rubrica 6.3.1.3.01.01.013 – MATERIAL DE COPA E COZINHA;
Rubrica 6.3.1.3.01.01.015 – GENEROS DE ALIMENTAÇÃO;
Rubrica 6.3.1.3.01.01.016 – MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO;
Rubrica 6.3.1.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS;
Rubrica 6.3.1.3.01.01.020 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS.
9.2. As despesas que, eventualmente, venham a ocorrer no exercício de 2017 serão custeadas
com recursos previstos na Proposta Orçamentária, que serão indicados oportunamente.
10. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
10.1. O presente Pregão reger-se-á pela Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 3.555/2000 e Decreto
nº 7.892/2013 e suas atualizações e subsidiariamente pela Lei nº. 8.666/93, suas alterações e
legislação pertinente e, Lei Complementar nº 123/2006 (exclusivo para ME e EPP) com as
alterações da Lei Complementar nº 147/2014 e suas alterações posteriores, e ainda, pelo
estabelecido no presente Edital e seus Anexos.
11. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES.
11.1. Na data, hora e local definidos no “item 4” e subitens deste Edital, cada empresa, após o
Credenciamento, nos termos estabelecidos nos “item 6” deste Edital, deverá apresentar ao
Pregoeiro, os envelopes com a “PROPOSTA DE PREÇOS” e a “DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO”, na forma dos itens 12 e 13 deste Edital, em envelopes não transparentes,
lacrados, contendo em suas partes externas e frontais em caracteres destacados, além da
razão social e o CNPJ da empresa, com os seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇO.
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO GROSSO.
PREGÃO PRESENCIAL CRCMT SRP Nº. 02/2017.

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO GROSSO.
PREGÃO PRESENCIAL CRCMT SRP Nº. 02/2017.

11.2. Após o recebimento dos envelopes, não serão aceitas juntadas ou substituições de
quaisquer documentos, retificação de preços ou condições que possam influir no resultado final
do procedimento de licitação, salvo nas propostas formuladas na fase de lances.
11.3. A abertura dos envelopes “Proposta de Preços” e “Documentação de Habilitação” será
realizada em sessão pública na forma prevista neste Edital, da qual se lavrará Ata
circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pelo Pregoeiro e Comissão de Apoio,
devendo quaisquer reclamações a respeito ser feitas pelos representantes legais no momento
em que ocorrerem.
12. DA PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE Nº 01.
12.1. A Proposta de Preços (envelope nº 01) deverá ser apresentada digitada, em papel
timbrado da empresa em uma única via perfeitamente legível, sem rasuras, borrões, emendas
ou entrelinhas, em português, objetiva e que não dificulte a exata compreensão do seu
enunciado, datada do dia fixado para entrega dos envelopes, assinada pelo responsável e
rubricada em todas as suas páginas, sendo de exclusiva responsabilidade do licitante,
contendo obrigatoriamente:
12.1.1. Menção ao número do Pregão e a Razão Social da empresa, o CNPJ, os números do
telefone e do fax, o e-mail, o endereço com CEP e dados do responsável pela assinatura da
Ata;
12.1.2. A indicação do preço, conforme Anexo IV deste Edital, em algarismos arábicos e por
extenso e em moeda nacional. Havendo divergência entre os valores por extenso e em
algarismos, prevalecerá o primeiro;
12.1.3. Declaração do prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60
(sessenta) dias, a contar da data da homologação e adjudicação do objeto da licitação, onde

deverá após isso ocorrer à assinatura da Ata de Registro de Preços na forma prevista neste
Edital;
12.1.4. Indicação do número da conta corrente e o endereço da agência por onde a empresa
deseja receber o pagamento do CRCMT pela aquisição do objeto conforme condições
descritas no Anexo I deste Edital de forma direta (ordem bancária).
12.1.5. A especificação completa do objeto conforme o Anexo II deste Edital.
12.1.6. Deverá obrigatoriamente conter somente uma única marca para o item cotado.
12.2. Na formulação da Proposta de Preço a empresa deverá computar todas as despesas e
custos diretos e indiretos relacionados ao fornecimento dos objetos constantes no Anexo II
deste Edital, especialmente os de natureza tributária, trabalhista e previdenciária, taxas, fretes,
ficando esclarecido que o CRCMT não admitirá qualquer alegação posterior que vise ao
ressarcimento dos custos não considerados no preço oferecido, ressalvadas as hipóteses de
criação ou majoração dos encargos fiscais após apresentação da proposta, se ainda não tiver
sido faturado e emitida a competente Nota Fiscal.
12.3. O prazo de entrega do material não poderá ser superior a 5 (cinco) dias contados a partir
do recebimento da ordem de fornecimento e de empenho.
12.4. A proposta deve ser precisa, limitada rigorosamente ao objeto constante no Anexo II do
presente Edital.
12.5. O preço cotado deverá ser referido à data de recebimento das propostas, considerandose a condição de pagamento à vista, não devendo, portanto, computar qualquer custo
financeiro para o período de processamento da fatura.
13. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 02.
13.1. O envelope nº 02 com a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO deverá conter a
documentação a seguir enumerada, a fim de permitir maior rapidez durante a conferência e
exame correspondente:
13.2. Atestado(s) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado,
comprovando que a proponente fornece ou forneceu bens compatíveis com o objeto da
licitação, emitidos em papel timbrado, com assinatura, identificação e telefone do emitente.
13.3. Habilitação Jurídica:
13.3.1. No caso de empresa Individual, o Registro Comercial;
13.3.2. Em se tratando de sociedades comerciais, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor e todas as alterações posteriores ou consolidados devidamente registrados, e, em se
tratando de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus
administradores.
13.4. Regularidade Fiscal e Trabalhista:
13.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) no ramo de
atividade econômica pertinente ao objeto.
13.4.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, relativo ao

domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual.
13.4.3. Cópias das certidões negativas de débitos ou equivalentes na forma da lei:
13.4.3.1. Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, a qual engloba
também os tributos relativos ao Instituto Nacional de Seguridade Social, sendo que essa pode
ser retirada através do site: www.receita.fazenda.gov.br;
13.4.3.2. Certidão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a mesma pode ser
retirada no site: www.caixa.gov.br;
13.4.3.3. Certidão Negativa de Débito Fiscal Estadual (CND), expedida pela Secretaria de
Estado de Fazenda, ou equivalente, do respectivo domicílio tributário;
13.4.3.4. Certidão Negativa de Débito de competência da Procuradoria Geral do Estado (PGE)
do respectivo domicílio tributário;
13.4.3.5. Certidão Negativa de Débito Municipal, expedida pela prefeitura do respectivo
domicílio tributário;
13.4.3.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), a mesma pode ser retirada no
site: www.tst.jus.br/certidao.
13.5. Qualificação Econômico-Financeira:
13.5.1. Certidão negativa de falência e recuperação judicial, emitida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica.
13.5.2. As certidões terão validade de acordo com o prazo estipulado pelo órgão emitente e
apontado na própria certidão.
13.5.3. Caso a certidão não contenha o prazo de sua validade, será considerada válida pelo
prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de sua emissão.
13.6. Não será aceito nenhum protocolo referente à solicitação de documentos feita às
repartições competentes, em substituição aos documentos relacionados neste Edital, nem
documentos cujas cópias estejam ilegíveis, ainda que autenticadas, bem como não serão
aceitos documentos rasurados ou fotocopiados via fax.
13.7. Os documentos para habilitação deverão ser apresentados no original ou por fotocópia
devidamente autenticada por cartório competente. Serão aceitos certificados de regularidade
fiscal, obtidos via Internet, desde que os mesmos sejam originais e tenham sua validade
confirmada pelo Pregoeiro ou pela Comissão de Apoio para Abertura e Julgamento das
Habilitações, na fase de habilitação.
13.8. A autenticação das fotocópias poderá, também, serem feitas pelo Pregoeiro ou pela
Comissão de Apoio, no momento da abertura dos envelopes, desde que o Licitante apresente
a cópia acompanhada do documento original para conferência e autenticação.
13.9. Serão eliminadas as empresas que não apresentarem a documentação de habilitação
exigida ou que a apresentarem incompleta, incorreta ou com prazo de validade expirado, salvo
nos casos de documentos referentes à regularidade fiscal, conforme previsto na Lei
Complementar nº 123/2006.

14. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES.
14.1. No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos representantes das
licitantes e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o Pregoeiro receberá dos
representantes credenciados, conforme previsto no item “6”, e outras disposições pertinentes
ao credenciamento contidas neste Edital e em envelopes distintos, devidamente lacrados, as
propostas de preços e a documentação exigida para habilitação das licitantes, registrando em
Ata a presença dos participantes.
14.2. O CRCMT não se responsabilizará por qualquer atraso no recebimento dos envelopes.
14.3. Declarada encerrada a fase de Credenciamento pelo Pregoeiro, não mais serão
admitidos novos proponentes.
14.4. Primeiramente serão abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços, que serão
analisadas e verificadas quanto ao cumprimento dos requisitos estabelecidos no presente
Edital e seu anexo IV.
14.5. Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
14.6. Na Proposta de Preço em que for verificada discordância entre o valor unitário e o valor
total, prevalecerá o primeiro.
14.7. As Propostas de Preços serão rubricadas pelo Pregoeiro e a Comissão de Apoio do
CRCMT, bem como pelos representantes das empresas licitantes presentes.
14.8. O CRCMT reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, qualquer proposta que
não atenda aos seus interesses, sem que caibam quaisquer reclamações e/ou recursos pelas
empresas proponentes.
15. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS.
15.1. O Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram
propostas para o fornecimento dos objetos da presente licitação e os respectivos valores e
condições ofertados.
15.2. Serão desclassificadas as propostas que para sua viabilização apresentem vantagens ou
subsídios não autorizados previamente em lei, assim como, as que não se encontrem em
conformidade com os requisitos estabelecidos no presente edital.
15.3. Quando a Proposta de Preço apresentar mera omissão ou irregularidade de ordem
formal, a dita proposta somente será desclassificada se o vício comprometer a finalidade da
licitação e importar em prejuízo aos demais licitantes e ao CRCMT.
15.4. Será classificada pelo Pregoeiro a proposta de menor preço e as demais que estejam
com preços sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) em relação à de menor preço,
conforme disposto no inciso VI do artigo 11 do Decreto nº. 3.555/2000.
15.5. Caso não haja, no mínimo, 03 (três) propostas de preços nas condições definidas no
subitem 15.4, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até que haja no
máximo 03 (três) propostas classificadas, quaisquer que sejam os preços ofertados, conforme

disposto no inciso VII do artigo 11 do Decreto nº 3.555/2000.
15.6. Para fins de julgamento das propostas, o Pregoeiro levará em conta o critério de menor
preço por lote, objetos da presente licitação.
15.7. Em caso de empate no preço inicial entre duas ou mais propostas, será realizado sorteio,
para ser definida qual empresa dará o primeiro lance.
15.8. O Pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma sequencial, a
apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada de maior preço e as demais em
ordem decrescente de valor.
15.9. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, implicará
na exclusão da licitante da etapa de lances verbais, sendo mantido o último preço apresentado
pela mesma, para efeito de ordenação das propostas para o lote em disputa.
15.10. Quando não mais se realizarem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e
serão classificadas as ofertas exclusivamente pelo critério de menor preço.
15.11. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada quanto ao objeto e valor
ofertados, decidindo motivadamente a respeito.
15.12. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o
pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o
respectivo licitante declarado vencedor, podendo o pregoeiro negociar diretamente com o
proponente para que seja obtido preço melhor.
15.13. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao
valor da proposta do licitante mais bem classificado. A apresentação de novas propostas na
forma descrita não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem
classificado.
15.14. Sendo aceitável a proposta ofertada, será aberto o envelope contendo a documentação
de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições de
habilitação.
15.15. A licitante declarada vencedora terá seu preço registrado e passará a ser denominada
detentora da ata de registro de preços, após sua assinatura e publicação oficial.
15.16. Sendo verificado, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos
neste Edital e seus anexos, a proposta será desclassificada.
16. DA HABILITAÇÃO.
16.1. Encerrada a etapa de lances e sendo ordenadas as ofertas, o Pregoeiro procederá à
abertura do envelope contendo os documentos de habilitação do(s) licitante(s) que apresentou
a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições exigidas neste edital.
16.2. Constatado o atendimento pleno às exigências do Edital, será a licitante declarada
vencedora, sendo-lhe adjudicado pelo Pregoeiro o objeto da presente licitação, desde que não
haja interposição de recurso.
16.3. A documentação de habilitação será rubricada pelo Pregoeiro e a Comissão de Apoio do

CRCMT, bem como pelos representantes das empresas licitantes presentes.
16.4. Será lavrada Ata da reunião, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e, ao
final, será assinada pelo Pregoeiro, Comissão de Apoio e representantes das licitantes
presentes.
16.5. Quando a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte estiverem com restrição na
comprovação da regularidade fiscal, fica assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo
termo inicial corresponderá ao momento em que for declarado vencedor do certame,
prorrogável por igual período, a critério do CRCMT, para regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas
com efeito de certidão negativa.
16.5.1. O tratamento favorecido previsto no item 16.5 somente será concedido se as
microempresas e empresas de pequeno porte que apresentarem no certame toda a
documentação fiscal exigida, mesmo que esta contenha alguma restrição;
16.5.2. O motivo da irregularidade fiscal pendente será registrado pelo Pregoeiro em Ata, com
a indicação do documento necessário para comprovar a regularização;
16.5.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, sendo facultado ao CRCMT convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
16.6. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na
proposta específica, prevalecerão as da proposta. E no caso de divergência entre informações
contidas nos documentos exigidos pelo Edital e em outros apresentados, porém não exigidos,
prevalecerão às primeiras.
16.7. No prazo máximo de até 03 (três) dias úteis, após a declaração do vencedor, a empresa
assim considerada, deverá entregar na sede do CRCMT, a proposta de preços readequada
(consignando valores após fase de lances/verbais ou negociação).
17. DOS RECURSOS.
17.1. Ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de interpor recurso, com registro em Ata da síntese de suas razões, sendo-lhe
concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, no qual
poderá juntar memoriais, ficando as demais licitantes, desde logo intimadas para apresentar
contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do
recorrente.
17.1.1 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência do
direito de recurso.
17.1.2 O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.
17.1.3 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
17.1.4 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, e não
sendo dado provimento ao recurso, o Pregoeiro encaminhará o processo para adjudicação e

homologação da autoridade competente.
17.2. Os recursos e impugnações interpostos fora dos prazos não serão conhecidos.
17.3. A interposição de recursos sobre os atos praticados no curso deste procedimento de
licitação observará a forma e termos previstos na legislação vigente.
18. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.
18.1. Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto à licitante vencedora.
18.2. Decididos os recursos, a autoridade superior fará a adjudicação do objeto da licitação.
18.3. A homologação da presente licitação compete a Presidente do Conselho Regional de
Contabilidade de Mato Grosso.
19. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
19.1. Após homologação do resultado deste Pregão, o CRCMT convocará a primeira licitante
classificada, e, se for o caso, as demais classificadas que aceitarem fornecer pelo preço da
primeira, obedecida a ordem de classificação e aos quantitativos propostos, para assinatura da
Ata de Registro de Preços, dentro do prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento
de convocação que será feita pelo CRCMT.
19.2. Após a homologação da licitação, o registro de preços observará, entre outras, as
seguintes condições:
19.2.1. Serão registrados na ata de registro de preços, os preços e quantitativos do licitante
mais bem classificado durante a fase competitiva.
19.2.2. Será incluído, na respectiva ata na forma de anexo, o registro dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência
da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando
o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993.
19.2.3. Se houver mais de um licitante na situação de que trata o item 19.2.2, serão
classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva.
19.2.4. A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas
contratações.
19.3. O registro a que se refere item 19.2.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva
no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata.
19.4. A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva a que se refere o
item 19.2.2 será efetuada quando houver necessidade de contratação de fornecedor
remanescente.
19.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições
estabelecidas, depois de cumpridos os requisitos de publicidade.
19.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo
estabelecido neste artigo, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas,
sendo que o Pregoeiro examinará a qualificação dos licitantes remanescentes na ordem de

classificação, até a apuração de um que atenda aos requisitos do presente edital.
19.7. A contratação com o fornecedor registrado será formalizada pelo CRCMT por intermédio
de emissão de Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento.
19.8. A existência de preços registrados não obriga o CRCMT a contratar, facultando-se a
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao
fornecedor registrado em igualdade de condições.
20. DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
20.1. A Ata de Registro de Preços proveniente deste Pregão terá vigência de 12 (doze) meses
contados da sua assinatura.
20.2. A Ata terá sua eficácia legal somente após a publicação do extrato no Diário Oficial de
Mato Grosso.
21. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
21.1. Não será permitida a adesão à Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação.
22. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS.
22.1. A empresa que for declarada pelo Pregoeiro como a vencedora, ficará obrigada a
entregar o objeto da licitação pelo preço oferecido, salvo quando expressamente ressalvado
por este Edital.
22.2. Todos os materiais, equipamentos e serviços necessários à perfeita entrega e
cumprimento do(s) objeto(s) contratado são de responsabilidade da empresa vencedora,
devendo fazer parte do preço proposto.
22.3. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo do bem registrado, cabendo ao CRCMT
promover as necessárias negociações junto à empresa vencedora.
22.4. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
preço praticado no mercado o CRCMT deverá:
22.4.1. Convocar a empresa vencedora visando à negociação para redução de preços e sua
adequação ao praticado pelo mercado;
22.4.2. Frustrada a negociação, a empresa vencedora será liberada do compromisso
assumido;
22.4.3. Convocar as demais empresas participantes do certame visando igual oportunidade de
negociação.
22.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a empresa
vencedora, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o
compromisso, o CRCMT poderá:
22.5.1. Liberar a empresa vencedora do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade,

confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação
ocorrer antes do pedido de fornecimento do(s) objeto(s) da presente licitação;
22.5.2. Convocar as demais empresas participantes do certame visando igual oportunidade de
negociação.
22.6. Caso haja negociação de novo preço, nas formas estabelecidas na legislação aplicável
ao caso e nos itens anteriores, será o mesmo consignado, através de apostilamento, na Ata de
Registro de Preços, ao qual estarão os fornecedores vinculados, e será objeto de publicação
no Diário Oficial de Mato Grosso.
23. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS.
23.1. A empresa beneficiária, a pedido, terá seu registro de preço cancelado na Ata, por
intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa
quando:
23.1.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de
casos fortuitos ou de força maior;
23.1.2. O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da
elevação dos preços de mercado, dos insumos que compõem o custo das
aquisições/contratações, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento.
23.2. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação
mais vantajosa para o CRCMT, quando:
23.2.1. O fornecedor que não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado;
23.2.2. Perder qualquer condição de habilitação exigida no processo licitatório;
23.2.3. Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado;
23.2.4. Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
23.2.5. Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes
da Ata de Registro de Preços;
23.2.6. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições
estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.
23.3. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o CRCMT fará o devido
apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará ao fornecedor beneficiário a nova
ordem de registro.
23.4. Não havendo êxito nas negociações, o CRCMT deverá proceder à revogação da Ata de
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.
23.5. A Ata de
automaticamente:
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será
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23.5.2. Quando não restarem fornecedores registrados.
24. DO PAGAMENTO.
24.1. O pagamento será efetuado à Contratada após a emissão Nota Fiscal, devidamente
atestada pelo setor competente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis do mês subsequente
ao da entrega dos produtos.
24.2. No valor que vir a oferecer deverá ser incluído todas as despesas com taxas, fretes,
enfim, todos os encargos fiscais, comerciais, trabalhistas e previdenciários, resultantes da
prestação dos serviços objeto deste Procedimento.
24.3. O pagamento só será efetuado através de Ordem Bancária, mediante consulta on-line da
Regularidade Fiscal da Contratada.
24.4. A Contratante poderá deduzir do montante a ser pago os valores correspondentes a
multas ou indenizações devidas pela Contratada, nos termos estabelecidos no Edital e seus
anexos.
24.5. Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela
será devolvida à contratada, e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento será de 05 (cinco) dias a iniciarse-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não
acarretando qualquer ônus para a Contratante.
24.6. A contratante se reserva no direito de suspender o pagamento do serviço se o mesmo for
efetuado em desacordo com as especificações constantes neste Edital e seus anexos.
24.7. Em cumprimento às normas e procedimentos previstos na Instrução Normativa Nº
1.234/12, expedida pela Secretaria da Receita Federal e pelas demais legislações federais,
estaduais e/ou municipais o CRCMT poderá efetuar a retenção de impostos.
24.8. Não haverá a retenção dos impostos conforme descritos na Instrução Normativa Nº
1.234/12 da SRF, quando a empresa contratada for optante pelo “SIMPLES NACIONAL”,
comprovada mediante entrega, juntamente com a Nota fiscal/Fatura, de documentação e de
Declaração que comprove tal situação.
24.9. Os materiais constantes da nota fiscal deverão ser entregues na sua totalidade, sendo
vedada a entrega parcial.
25. DA NECESSIDADE DO CONTRATO E CONDIÇÕES GERAIS.
25.1. Não será necessária a formalização de contrato administrativo para a entrega do objeto
desta licitação, o qual será substituído pela nota de empenho (artigo 62 da Lei nº 8.666/93).
25.2. A empresa vencedora se obriga a cumprir todas as condições da Ata de Registro de
Preços à qual se vincula.
25.3. A empresa vencedora se obriga a reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se
apresentar superior ao praticado no mercado, na forma prevista no item 22.3 deste Edital.
25.4. Entregar os materiais objeto da presente licitação nas condições estabelecidas no Edital e

seus anexos, e atender aos pedidos de contratação durante o período de duração do registro
de preços, de acordo com sua Proposta de Preços, observando as quantidades e prazos
estabelecidos no Edital e Termo de Referência (Anexo I).
25.5. Atender às solicitações de fornecimento emitidas no prazo de vigência da Ata de Registro
de Preços, mesmo que a conclusão de entrega venha a ocorrer em data posterior à do seu
vencimento.
25.6. Manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços, todas as condições de
habilitação e qualidade exigidas na licitação.
25.7. É facultado ao CRCMT, caso a empresa vencedora do certame não venha a assinar a
Ata de Registro de Preços, no prazo e condições estabelecidas, convocar as empresas
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições da proposta vencedora, inclusive quanto aos preços, ou revogar o procedimento de
licitação, independentemente da cominação prevista no item seguinte.
25.8. A recusa injustificada da empresa vencedora do certame em assinar a Ata de Registro de
Preços, dentro do prazo estabelecido na convocação específica, o sujeita às penalidades
previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações
aplicáveis ao assunto.
25.9. A Contratada deverá se responsabilizar por todos os encargos fiscais e comerciais
resultantes do Contrato.
25.10. A Contratada se responsabilizará por danos causados diretamente ao CRCMT ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, quando do fornecimento do objeto.
25.11. As demais obrigações do Contratante são aquelas dispostas no Termo de Referência
(Anexo I).
26. DO PRAZO, LOCAL, CONDIÇÕES DE ENTREGA E OBRIGAÇÕES.
26.1. No Termo de Referência (Anexo I), contêm as especificações com relação:
a) Prazo, Local e Condições de Entrega do(s) objeto(s);
b) Prazo e Condições de garantia;
c) Recebimento e Fiscalização do(s) objeto(s);
d) Deveres e Obrigações do Contratante e do Contratado.
27. DAS SANÇÕES.
27.1. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará
impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade (art. 14 do Decreto nº 3.555
de 08/08/2000).

27.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia
defesa e observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, aplicar a contratada
as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Suspensão do direito de licitar por até 2(dois) anos com o CRCMT;
c) Declaração de inidoneidade;
d) Em caso de não fornecimento, a empresa CONTRATADA incidirá na penalidade de multa,
correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato;
27.3. Se o valor da multa não for pago, será cobrado administrativamente e, em caso de
descumprimento, será descontada dos pagamentos devidos, podendo, ainda, ser cobrado
judicialmente.
27.4. As sanções previstas na letra “d” do subitem 27.2, poderão ser aplicadas juntamente com
a do subitem 27.1, garantindo-se a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no
prazo de (05) cinco dias úteis.
27.5. A aplicação de penalidades será feita, mediante processo administrativo específico.
27.6. A Administração deverá comunicar ao Licitante ou Contratado sua intenção de lhe aplicar
as penalidades previstas neste Termo de Referência, quando entender configurada a hipótese
de aplicação da sanção, assegurando-lhe o direito ao contraditório e à prévia defesa, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da comunicação.
27.7. Esta comunicação deverá ser feita por meio de Notificação, a qual deverá ser entregue
pessoalmente, ou pela via postal com Aviso de Recebimento, aos representantes legais do
licitante ou contratado que ficará sujeito à aplicação da penalidade a partir do dia seguinte ao
da ciência.
27.8. Em caso de não conseguir localizar o licitante ou contratado, ele deverá ser notificado por
edital, publicado em jornal de circulação local, por um período de 3 (três) dias.
27.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no banco de dados do CRCMT, e no
caso de ficar impedida de licitar e contratar, a licitante deverá ser descredenciada por igual
período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.
28. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
28.1. Além das apresentadas no Termo de Referencia (Anexo I) deste Edital, serão as demais:
28.1.1. A participação no procedimento de licitação implica na integral e incondicional aceitação
pelo Licitante de todos os termos, cláusulas e condições deste Edital e seus respectivos
Anexos.
28.1.2. A empresa vencedora do certame de que trata o(s) objeto(s) deste Edital, se obriga ao
atendimento das especificações descritas no Termo de Referência (Anexo I) baseado no preço
proposto, considerado “preço final”, já incluindo todos os encargos, taxas, impostos,
contribuições, bonificações e quaisquer outros custos, sejam de que natureza for.
28.3. Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro e se necessário for, pela Presidente do

CRCMT, observando-se a legislação que dá suporte ao procedimento de Licitação e
persistindo lacuna ou omissão, nas demais legislações que trata da matéria.
28.4. O horário previsto no item 4.1.2 deste Pregão Presencial poderá ser prorrogado por (dez)
minutos, a critério do Pregoeiro, independentemente de consulta ao(s) licitante(s) ali
presente(s).
28.5. O não comparecimento de quaisquer dos licitantes na reunião em que serão recebidos e
julgados os envelopes de proposta de preços e documentação de habilitação, não impedirá
que ela se realize.
28.6. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação.
29. DOS ANEXOS.
29.1. Integram o presente Edital os seguintes anexos:
29.1.1. Anexo I – Termo de Referência;
29.1.2. Anexo II – Especificações dos materiais de limpeza, copa e cozinha, inclusive gás e
água para o CRCMT e valores de referência;
29.1.3. Anexo III - Documentos que deverão ser apresentadas pelas empresas licitantes;
29.1.4. Anexo IV – Modelo de Carta Proposta;
29.1.5. Anexo V - Modelo Carta de Credenciamento;
29.1.6. Anexo VI – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente;
29.1.7. Anexo VII - Modelo de Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor;
29.1.8. Anexo VIII – Modelo de Declaração de Enquadramento a Lei nº 123/2006;
29.1.9. Anexo IX - Minuta da Ata de Registro de Preços.

Cuiabá/MT, 08 de março de 2017.

Silvia Mara Leite Cavalcante.
Presidente do CRCMT.

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA CRCMT Nº 2.7/2017.

CUIABÁ, 09 DE FEVEREIRO DE 2017. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 2.7/2017.
1. DO OBJETO
1.1. O objeto da presente Licitação consiste no Registro de Preços para eventual aquisição de material de
limpeza, copa e cozinha, inclusive gás e água, a fim de atender as necessidades deste CRCMT, conforme
especificado neste Termo de Referência.
1.2. A aquisição dos materiais será realizada mediante licitação na modalidade de PREGÃO, em sua forma
presencial, através do Sistema de Registro de Preços, do tipo menor preço por lote, conforme condições do
Edital e deste Termo de Referência.
2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
2.1. Este certame licitatório visa à reposição do estoque dos materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza para
a Sede do Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso.
2.2. Nesse sentido, para atender exigências legais, torna-se necessário à seleção de empresa(s)
especializada(s) que possa(m) fornecer os materiais descritos neste Termo, por tratar-se de suprimentos de uso
continuado, necessários à consecução dos serviços prestados por esse Regional, em sua Sede e nas
Delegacias do interior do Estado.
3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
3.1. A contratação de pessoa jurídica para o fornecimento dos materiais, objeto deste Termo de Referência, se
enquadra como serviço comum, de caráter contínuo, através de licitação na modalidade Pregão, Sistema de
Registro de Preços, do tipo menor preço (por lote), observado o disposto na Lei nº. 10.520, de 7 de julho de
2002, o Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e alterações subsequentes, aplicando-se subsidiariamente,
no que couber, a Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações subsequentes e a Lei
complementar nº 123/2006.
4. DO REGISTRO DE PREÇOS
4.1. Adotar-se-á o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS para a presente contratação em razão de:
a) haver previsão de aquisições frequente dos materiais ora licitada, visando atender à necessidade de
ressuprimento do estoque do almoxarifado; e,
b) não possibilidade de determinação precisa do quantitativo de materiais a serem adquiridos pelo CRCMT,
especialmente em função da equação: recursos orçamentários disponíveis/preço de venda final, objetivando-se
possibilitar ao CRCMT o melhor aproveitamento desses recursos.
4.2. Caracteriza-se o referido SISTEMA pelo registro de preço unitário dos itens de cada lote, que, durante a
vigência da Ata de Registro de Preços, oriunda da licitação Pregão, deverá ser praticado pela empresa
vencedora.
4.3. Durante a vigência da Ata, havendo interesse do CRCMT na aquisição de material com preço registrado,
será informada à empresa fornecedora, através do envio de Nota de Empenho e/ou Requisição de fornecimento.
4.4. Recebida a Nota de Empenho e/ou Requisição de fornecimento, a empresa fornecedora deverá providenciar
a entrega do material, dentro do prazo fixado neste Termo de Referência, ao preço registrado na Ata.
5. DA PROPOSTA DE PREÇOS
5.1. A Contratada deverá consignar na forma expressa, o valor unitário e total dos produtos (lotes) que tiver

interesse, já considerados e inclusos os impostos, taxas, fretes e despesas decorrentes da execução do objeto.
5.1.1. A proposta deverá constar a marca dos produtos pertencente a cada lote.
5. 2. A proposta deverá preencher os seguintes requisitos:
5.2.1. Ser datilografada ou impressa em papel com identificação da empresa, escrita em português, em apenas
01 (uma) via, sem borrões, emendas, rasuras ou entrelinhas, não ressalvada, datada e assinada na última folha
e rubricada nas demais;
5.2.2. Especificar de forma clara os produtos, obedecidas às especificações contidas neste Termo e no seu
encarte;
5.3. Fazer constar o prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de
abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo do Edital;
5.4. A proposta vencedora será aquela que apresentar o menor valor por lote.
5.5. Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções nas especificações apresentadas na proposta não
poderão, jamais, constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar “serviços extras” e/ou alterar a composição de
preços unitários.
6. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS
6.1. Os materiais a serem adquiridos pelo CRCMT serão licitados em 3 lotes e terão as seguintes
especificações:
LOTE 01
ITEM

1

2
3
4
5
6

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
Café em pó torrado e moído, embalado a vácuo, de primeira qualidade, contendo
data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 (seis) meses, com selo de
pureza da Associação Brasileira da Indústria do Café - ABIC. Embalagens de 500
gramas, acondicionados em fardos de 10 quilos, devendo em cada um constarem
de forma legível, data de fabricação e prazo de validade.
Açúcar cristal, empacotado convencionalmente em embalagens de 2 kg (dois
quilogramas), de 1ª qualidade, acondicionados em fardos com capacidade para 10
kg (dez quilogramas) cada um, constando datas de fabricação e validade mínima de
12 meses.
Açúcar refinado sachê de 5 gramas, caixa com 200 unidades.
Chá tipo mate natural a granel 250 gramas constando datas de fabricação e
validade mínima de 12 meses.
Mexedor de café tipo colher, de aproximadamente 8,5 cm, embalados em pacotes
com 200 unidades.
Adoçante dietético líquido, cor transparente, composto de edulcorantes artificiais
(sacarina sódica, ciclamato de sódio e acessulfame de potássio), em frascos com
100 ml. Frasco em material plástico transparente e bico dosador.

UNID. QUANT.

UND

350

UND

220

CX

2

CX

150

PCT

5

UND

8

7

Fósforo, palitos de madeira, maço com 10 caixinhas contendo 40 palitos cada, com
selo do INMETRO.

CX

6

8

Chá sabor de Camomila com embalagem contendo 15 Sachês.

CX

10

9

Chá sabor de Erva Doce com embalagem contendo 15 Sachês.

CX

10

10

Chá sabor de Capim Cidreira com embalagem contendo 15 Sachês.

CX

10

11

Chá verde com maracujá com embalagem contendo 15 Sachês.

CX

10

12
13
14
15
16
17
18

19

20
21
22

23
24
25

Chá de maçã com canela com embalagem contendo 15 Sachês.
Suco Integral em embalagem de 1 Litro. Tipo de embalagem tetrapark. Sabores a
serem adquiridos: abacaxi, uva, goiaba e manga.
Biscoito Tipo Cream-Cracker, Salgado, tipo água e sal, contendo cloreto de sódio
em quantidade que acentue o sabor salgado. Embalagem individualizada em papel
celofane, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e
peso líquido. Peso médio 400 gr.
Biscoito tipo rosquinha em embalagem contendo 800gr. Sabores a serem
adquiridos: chocolate, leite e coco.
Bandeja retangular de inox com alça com medidas aproximadas de 49x36 cm.
Bandeja retangular de inox sem alça com medidas aproximadas de 37x23 cm.
Bomboniere com tampa em vidro fino com acabamento, tipo “cristal”, capacidade
mínima de 500 ml, com dimensões mínimas de 32 x 11 x 32 cm (L x A x P),
diâmetro da boca de 15,5 cm, 1ª linha, em embalagem individual.
Copo descartável, estriado, transparente, com borda redobrada, capacidade de 180
Mililitros (ml). Especificação técnica: copo descartável - em polipropileno atóxico;
massa mínima de 1,80 gramas; resistência mínima de 0,85N; sem tampa.
Complemento: Os copos devem estar embalados em mangas invioláveis de 100
unidades e acondicionados em caixas de papelão com 2.500 unidades.
Copo descartável, estriado, transparente, com borda redobrada, capacidade de 50
Mililitros (ml). Especificação técnica: copo descartável - em polipropileno atóxico;
massa mínima de 0,75 gramas; resistência mínima de 0,85N; sem tampa.
Complemento: Os copos devem estar embalados em mangas invioláveis de 100
unidades e acondicionados em caixas de papelão com 5.000 unidades.
Coador de Pano, tamanho grande com cabo de madeira.
Garrafa térmica em inox, com ampola de INOX, com capacidade entre 1,8 a 2,0
litros; Super-resistente, serva a jato, com alça, revestimento de aço inox com verniz;
Sistema que evita pingos após servir. Sem decorações.
Garrafa térmica em inox, com ampola de INOX, com capacidade de 1,0 litro; Superresistente, serve a jato, com alça, revestimento de aço inox com verniz; Sistema
que evita pingos após servir. Sem decorações.
Guardanapo de Papel pequeno com medidas aproximadas de 24x22 cm, branco,
alta alvura, extra macio, pacote com 50 unidades.
Xicara para servir café entre 78 ml a 90 ml de porcelana branca.

CX

10

CX

60

PCT

25

PCT

25

UND
UND

8
8

UND

4

UND

24

UND

5

UND

10

UND

8

UND

8

PCT

150

UND

48

26

Suqueira em acrílico, com tampa, base e torneira cromados, capacidade mínima de
3,6 litros, de 1ª linha em embalagem individual.

UND

8

27

Copo de vidro transparente, incolor e liso; capacidade entre 290 ml à 300 ml; copo
totalmente cilíndrico, com aparência em cristal, possui o diâmetro da boca de 60
mm e altura de 145mm, aproximadamente.

UND

36

28

Caneca/Leiteira em alumínio com cabo de baquelite antitérmico de cor preto, com
dimensões mínimas: diâmetro de 20 a 21 cm, altura de 21 a 22 cm e espessura de
2,0 mm. Capacidade entre 5 a 5,5 litros.

UND

4

29

Colher de arroz em INOX, cabo em inox interiço. Medidas aproximadas:
comprimento total (base + cabo) entre 25 a 26 cm; largura da base entre 6 a 6,5 cm;
Altura Base entre 9 a 10 cm e espessura aproximada de 2mm.

UND

4

LOTE 02
ITEM
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
Água sanitária Composta de hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de
sódio e água, teor de cloro ativo: 2,00 % a 2,5 % p/p, com ação alvejante,
1 desinfetante e bactericida, de 5 litros. Na embalagem deverá constar o nome do
fabricante, CNPJ, químico responsável e nº CRQ, número de registro na ANVISA,
lote de fabricação e data de validade mínima de 12 (doze) meses.
Álcool etílico, para uso doméstico - Frasco c/ 1 litro, na embalagem deverá constar
2 dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e validade
mínima de 12 (doze) meses.
Bastão desinfetante sinaliza e desinfeta a água, de aproximadamente 30 gramas,
3
Nas versões: Lavanda, Pinho, Floral e Eucalipto.
Cera, tipo líquida. Aplicação pisos cerâmicos, granitos, mármore e paviflex. Cor:
Incolor. Frasco de 750 ml. A embalagem deverá conter externamente os dados de
4
identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no
Ministério da Saúde.
Cola instantânea, frasco com 5g, tipo super bonder, com validade mínima de 12
5
meses a partir da entrega.
6 Desodorizador de ambiente 400 ml aerossol. Fragrâncias Diversas.
Desinfetante e bactericida, de 5 litros. Na embalagem deverá constar o nome do
7 fabricante, CNPJ, químico responsável e nº CRQ, número de registro na ANVISA,
lote de fabricação e data de validade mínima de 12 (doze) meses.
Detergente líquido, com tenso ativo biodegradável, com aroma agradável, inofensivo
à pele, autorizado pelo Ministério da Saúde – Anvisa , em embalagem plástica 500
ml, embalados em caixas de papelão com 24 unidades, com bico dosador, com
8
rótulo indicando o nome do fabricante, CNPJ, químico responsável e nº CRQ,
número de registro na Anvisa, lote de fabricação e data de validade mínima de 12
(doze) meses.

UND

QUANT.

GL

30

UND

60

UND

50

UND

20

UND

20

UND

50

GL

24

UND

40

9

Detergente neutro para limpeza geral, embalado em galão plástico de 05 litros. Na
embalagem deverá constar o nome do fabricante, CNPJ, químico responsável e nº
CRQ, número de registro na ANVISA, lote de fabricação e data de validade mínima
de 12 (doze) meses.

GL

12

10

Esponja multiuso, antibactérias, dupla face (fibra e espuma), formato retangular,
medidas aproximadas de 110x75x23mm, abrasividade média. Composição: espuma
de poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo. Complemento: as
esponjas devem estar embaladas individualmente.

UND

70

UND

40

UND

15

UND

20

UND

36

11
12
13

14

Flanela para limpeza, 100% de algodão, cor branca, lisa, medindo aproximada de
30x40cm.
Fita Dupla Face Incolor de 25 mm x 2m, de uso interno.
Luva para limpeza. Composição: borracha de látex natural, com revestimento
interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante. Tamanho M (médio).
Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393/95.
Lustra móvel. Emulsão aquosa cremosa, perfumada, para aplicação em móveis e
superfícies lisas. Aromas diversos. Frasco plástico de 200 ml com bico econômico. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência,
número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.

15

Limpador multiuso, com aroma agradável, inofensivo à pele, de 1ª qualidade,
autorizado pelo Ministério da Saúde - ANVISA, em embalagem plástica de 500 ml,
com rótulo indicando o nome do fabricante, CNPJ, químico responsável e nº CRQ,
número de registro na Anvisa, lote de fabricação e prazo de validade do produto.

UND

70

CX

40

UND

20

PCT

50

PCT

50

UND

12

UND
UND

8
8

21
22

Papel Higiênico de primeira qualidade; folha dupla, 100% celulose virgem;
acabamento picotado; na cor branca, alta alvura, neutro, medindo 10 centímetros de
largura. Rolo com 250 metros e embalados em fardos com 08 unidades.
Pano de prato atoalhado, 100% algodão, medindo no mínimo 72x45cm aproximado.
Papel Toalha bobina descartável, tipo picotado e grafado de folha dupla, medindo 20
cm x 200 metros, com 100% celulose virgem. Excelente alvura e maciez, resistência
adequada ao uso. Não propenso a causar irritação. Caixa com 6 rolos.
Papel Higiênico tipo folha dupla, cor branco, medidas de 10 cm x 30 metros.
Embalagem com 4 unidades.
Pá coletora de lixo em chapa de ferro zincada, com medidas aproximadas de 19 cm
de comprimento e 18,5 de largura; Cabo de madeira medindo aproximadamente 80
cm.
Refil Mop Algodão (Ponta Cortada 390 gramas)
Refil para mop pó acrílico de 60 cm

23

Rodo de alumínio com 2 borrachas, base de 40(quarenta) centímetros com cabo.

UND

6

24

Rodo de alumínio com 2 borrachas, base de 60(sessenta) centímetros com cabo.

UND

6

UND

15

UND

10

UND

20

UND

30

GL

20

CX

40

PCT

10

PCT

40

UND

10

UND

10

16
17
18
19
20

25
26

27
28

29

30

31
32
33
34

Saco de Plástico reforçado, quatro micragens, para coleta de lixo, na cor preta,
confeccionada em matéria prima não reciclada, com capacidade para 20 Litros,
medidas aproximadas de 40 cm x 48 cm, em pacotes com 100 unidades.
Saco de Plástico reforçado, quatro micragens, para coleta de lixo, na cor preta,
confeccionada em matéria prima não reciclada, com capacidade para 60 Litros,
medidas aproximadas de 53 cmx58cm, em pacotes com 100 unidades.
Saco de Plástico reforçado, seis micragens, para coleta de lixo, na cor preta,
confeccionada em matéria prima não reciclada, com capacidade para 100 Litros,
medidas aproximadas de 70 cm x 85 cm, em pacotes com 100 unidades.
Saco de algodão para limpeza de chão, alvejado, medidas de no mínimo 68 x 50
cm.
Sabonete líquido em galão de 5 litros, tipo cosmético, com alta espumação, ph entre
5,5 a 6, composição perolado e perfumado e densidade entre 1.300 a 1.400 g/cm³.
Fragrâncias: pêssego, talco ou morango. Na embalagem deverá constar o nome do
fabricante, CNPJ, químico responsável e nº CRQ, número de registro na ANVISA,
lote de fabricação e data de validade mínima de 12 (doze) meses.
Sabão em pó azul granulado, com ação amaciante e alto poder de dissolução.
Composição: tenso ativo aminiótico, biodegradável, acidulante, perfume,
coadjuvante, pigmento, sal inorgânico e água. Embalagem de 1(um) kg.
Sabão em barra glicerinado. Composição: sabão base, água, corante, sal
inorgânico, glicerina coadjuvante, tenso ativo aminiótico. Pacotes com 5(cinco)
unidades de tabletes com 200 gr.
Tela para mictório desodorizada, plástico PVC, fragrância tutti-frutti. Dimensão
aproximada de 13 a 16 cm. Embalagem com 3 unidades.
Vassoura de 30 cm aproximada, base em madeira sintética com cabo de madeira
plastificada com 120 cm aproximado.
Vassoura tipo piaçava natural com cabo de madeira plastificado com 120 cm
aproximado.

35

36

37
38

ITEM

1

2

3

4

Dispenser para sabonete com refil. Dimensões aproximadas (alt. x larg. x prof.): 280
mm x 125mm x 120 mm. Composição básica: Plástico Polipropileno e Composto
Aditivado. Sistema de Abertura com chave. Utilização com sabonete em refil de 800
ml (aproximado). Cor branca.
Dispensador de Bobina do tipo Puxe e Corte. Medidas Aproximadas: Altura de 380
mm x Largura: 300 mm x Profundidade: 190 mm. Peso aproximado em torno de
2.100 kg, composto em material plástico ABS com sistema de chave para
fechamento. Papel a ser utilizado: Tipo Toalha Bobina Branco (aproximado 20 cm x
100 metros e 20 cm x 200 metros). Diâmetro Máximo da Bobina: 170 mm.
Lixeira de material em aço inoxidável, com tampa basculante, de medidas
aproximadas: Diâmetro de 30 a 35 cm, Altura de 60 a 65cm. Características: Aro e
tampa em aço inoxidável, tubular, sem pintura. Aplicação para coleta de lixo.
Adesivo selante de silicone acético de alta viscosidade, cura rápida, antifungo,
bisnaga de 50g.
LOTE 03
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
Agua mineral, natural, potável, sem gás, acondicionada em vasilhames em
polipropileno, novo, sem avarias e sem fissuras. Embalagem com protetor
superior e lacre de segurança personalizado pelo fabricante. Prazo de validade
igual ou superior a 01 ano. Capacidade 20 litros, mediante troca de garrafões
vazios. O produto deverá ter registro no ministério da saúde e atender as normas
vigentes. Unidade. Marca.
Agua mineral natural, potável, sem gás. Pacote contendo 12 garrafas tipo pet
(polietileno tereftalato), super transparente, resistente a impactos, capacidade
entre 500 e 600 ml, descartáveis, embalados em plástico e devidamente
higienizados. O produto deverá ter registro no ministério da saúde e atender as
normas vigentes. Marca.
Agua mineral natural, potável, sem gás. Caixa contendo 48 unidades, com tampa
aluminizada, embalagem pratica para consumo imediato, capacidade do copo de
200 ml, descartáveis. O produto deverá ter registro no ministério da saúde e
atender as normas vigentes. Prazo de validade igual ou superior a 01 ano. Marca.
Gás de cozinha 13 kg, com troca de vasilhame vazio, altamente toxica e
inflamável, acondicionado em botijão, de acordo com as normas vigentes da
ANPE CNPQ. Unidade. Marca.

UND

10

UND

10

UND

12

UND

15

UND.

QUANT.

GL

1000

PCT

50

CX

10

BTJ

12

7. DO CERTAME
7.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR LOTE.
7.2. O licitante que apresentar a melhor proposta após a fase de lances e for devidamente habilitada, será
declarada vencedora do lote.
7.3. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará
as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até
a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor, podendo o pregoeiro
negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
7.4. A empresa vencedora do certame, após o encerramento da sessão pública, deverá entregar em até 03 (três)
dias úteis ao Pregoeiro deste CRCMT, sob pena de desclassificação, a proposta comercial readequada do lote
de acordo com o valor ofertado na sessão.

7.4.1. Na redistribuição dos preços da proposta readequada, deverá ser respeitado o valor máximo de referência
dos itens informado no anexo II do edital.
7.5. Depois de declarada a vencedora pelo CRCMT, a licitante será convocada para no prazo de até 10 (dez)
dias úteis, a assinar a Ata de Registro de Preços do CRCMT com a descrição do(s) lote(s) vencedor(es).
8. DA EXECUÇÃO, DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS PRODUTOS.
8.1. A execução do objeto deverá ser realizada conforme a necessidade do CRCMT, mediante apresentação de
“Ordem de Fornecimento” e de “Empenho”, conforme os prazos nele(s) estabelecido(s), adquiridos de forma
parcelada, ou não, ao longo da vigência da ATA, em conformidade com os quantitativos contidos no item 6 (seis)
deste Termo de Referência.
8.2. Para o fornecimento dos produtos a CONTRATADA procederá de acordo com as necessidades e
conveniências da CONTRATANTE.
8.3. A quantidade dos itens é estimada, não ficando a CONTRATANTE obrigada a requisitar a quantidade total
licitada.
8.4. A Contratada deverá entregar o material solicitado pelo CRCMT, em um prazo máximo de 05(cinco) dias, a
partir do recebimento da ordem de fornecimento e empenho.
8.4.1. O período de entrega dos materiais compreenderá somente em dias úteis, no horário de 08 até 17 horas.
8.4.2. A entrega deverá ser agendada através dos telefones (65) 3648-2810 com o funcionário Edgar Otávio
Lima ou (65) 3648-2811 com o funcionário Ismael Itamar de Morais.
8.4.3. Os produtos solicitados pelo CRCMT deverão ser entregues em sua Sede, localizada a Rua 05, Quadra
13, Lote 02 – Centro Político Administrativo, em Cuiabá/MT.
8.5. O acondicionamento e transporte dos itens devem ser feitos dentro dos padrões e recomendações técnicas
para estes produtos.
8.6. O Setor de Almoxarifado, juntamente com o fiscal de contratos do CRCMT será responsável pelo
recebimento e aceite do material, após conferência quantitativa e qualitativa.
9. DA DEMOSTRAÇÃO DO ORÇAMENTO
9.1. O valor disponível para aquisição futura encontra-se dotado nos Elementos de Despesa:
PROGRAMA Nº 05 – SUPORTE E APOIO A ATIVIDADES FINS;
PROJETO Nº 5013 – AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO;
Rubrica 6.3.1.3.01.01.013 – MATERIAL DE COPA E COZINHA;
Rubrica 6.3.1.3.01.01.015 – GENEROS DE ALIMENTAÇÃO;
Rubrica 6.3.1.3.01.01.016 – MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO;
Rubrica 6.3.1.3.01.01.017 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS;
Rubrica 6.3.1.3.01.01.020 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS.
10. DO PAGAMENTO
10.1. O pagamento será efetuado à Contratada após a emissão Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor
competente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis do mês subsequente ao da entrega dos produtos.

10.2. No valor que vir a oferecer deverá ser incluído todas as despesas com taxas, fretes, enfim, todos os
encargos fiscais, comerciais, trabalhistas e previdenciários, resultantes da prestação dos serviços objeto deste
Procedimento.
10.3. O pagamento só será efetuado através de Ordem Bancária, mediante consulta on-line da Regularidade
Fiscal da Contratada.
10.4. A Contratante poderá deduzir do montante a ser pago os valores correspondentes a multas ou
indenizações devidas pela Contratada, nos termos estabelecidos no Edital e seus anexos.
10.5. Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à
contratada, e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento será de 05 (cinco) dias a iniciar-se-á após a regularização da situação ou
reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
10.6. A contratante se reserva no direito de suspender o pagamento do serviço se o mesmo for efetuado em
desacordo com as especificações constantes neste Edital e seus anexos.
10.7. Em cumprimento às normas e procedimentos previstos na Instrução Normativa Nº 1.234/12, expedida pela
Secretaria da Receita Federal e pelas demais legislações federais, estaduais e/ou municipais o CRCMT poderá
efetuar a retenção de impostos.
10.8. Não haverá a retenção dos impostos conforme descritos na Instrução Normativa Nº 1.234/12 da SRF,
quando a empresa contratada for optante pelo “SIMPLES NACIONAL”, comprovada mediante entrega,
juntamente com a Nota fiscal/Fatura, de documentação e de Declaração que comprove tal situação.
10.9. Os materiais constantes da nota fiscal deverão ser entregues na sua totalidade, sendo vedada a entrega
parcial.
11. DA TROCA DOS PRODUTOS
11.1. Os materiais que apresentarem defeitos provenientes de fabricação, ou não apresentarem materiais de 1ª
(primeira) qualidade ou os que não estiverem de acordo com as características apresentadas neste Termo,
deverão ser substituídos pela contratada, no prazo máximo de 03 (três) dias a partir da notificação pelo Setor
Responsável do CRCMT.
11.2. O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelos produtos fornecidos, cabendo-lhe sanar
quaisquer irregularidades detectadas quando da apresentação dos mesmos.
12. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
Obriga-se a CONTRATADA a:
12.1. Tomar todas as providências necessárias à fiel execução do objeto deste contrato.
12.2. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas no momento da contratação.
12.3. Promover o fornecimento dos serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às
normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica.
12.4. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela Contratante, atendendo prontamente a
quaisquer reclamações.
12.5. Adotar medidas para a prestação dos serviços observando todas as condições e especificações aprovadas
pela Contratante.

12.6. Cumprir, impreterivelmente, todos os prazos e condições exigidas.
12.7. Substituir, imediatamente e a qualquer tempo, pessoas e prestadores de serviços que não atendam ao
disposto, que não esteja de acordo com o avançado, sem direito a ressarcimento ou ônus da Contratante.
12.8. Observar, rigorosamente a legislação aplicável à matéria.
12.9. Assumir inteiramente a responsabilidade de arcar, total e exclusivamente, com todos os custos, despesas,
encargos e obrigações trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do
contrato, conforme exigência legal, obrigando-se a saldá-los na época própria, visto que seus empregados não
estabelecerão nenhuma espécie de vinculo empregatício com a Contratante.
12.10. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação especifica
de acidentes de trabalho, quando em ocorrência da espécie, forem vitimas os seus empregados na execução do
serviço, ainda que acontecido nas dependências da Contratante, inclusive por danos causados a terceiros.
12.11. Oferecer condições físicas e materiais para o fornecimento do serviço, objeto deste Termo de referência,
condicionado à aprovação através de visita técnica firmado pelo responsável pela fiscalização.
12.12. Não subcontratar outra empresa para o fornecimento do serviço, objeto deste Termo.
12.13. Encaminhar a Contratante a Nota Fiscal e Relatório dos serviços prestados correspondente a prestação
de serviços, no prazo máximo de 5 (Cinco) dias úteis do mês subsequente ao da Prestação do serviço.
Obriga-se a CONTRATANTE a:
12.14. Fiscalizar o cumprimento dos serviços prestados, de acordo com as especificações constantes neste
Termo de Referência.
12.15. Efetuar o pagamento dos serviços prestados e entregues nas condições estabelecidas no Contrato.
12.16. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela empresa.
12.17. Rejeitar no todo ou em parte, itens entregues fora das especificações técnicas estabelecidas.
12.18. Comunicar a contratada sobre eventuais irregularidades, imperfeições ou falhas observadas na prestação
do serviço contratado para que sejam adotadas as providências para melhorias e medidas corretivas
necessárias.
12.19. Receber e atestar os documentos das despesas, quando comprovada a execução dos serviços, em
conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência.
12.20. Fornecer à contratada as informações necessárias para a correta execução dos serviços contratados.
13. DA VIGÊNCIA DA ATA
13.1. O período de vigência da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS será de 12(doze) meses a partir da data de
assinatura, tendo eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.
14. DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DO OBJETO
14.4. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo
de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, conforme o § 1º do art. 12 do Decreto 7.892/2013.
15. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
15.1. Os itens, objeto deste Termo de Referência, deverão ser acompanhados e fiscalizados pelo Fiscal de
contratos do CRCMT, especialmente designado para acompanhar o recebimento dos itens relacionados.

15.2. O representante identificado acima deverá atestar os documentos de despesas, quando comprovado o fiel
e correto fornecimento dos materiais, encaminhando-os para pagamento.
15.3. A não aceitação dos materiais é de competência do funcionário designado junto a Diretoria do CRCMT,
desde que verificada a entrega fora das especificações constantes deste Termo de Referência, notificando, por
escrito à Contratada, a ocorrência de eventuais defeitos, fixando prazo para a correção.
16. DAS SANÇÕES
16.1. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar
na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal,
garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a
Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade (art. 14 do Decreto
nº 3.555 de 08/08/2000).
16.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa e
observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, aplicar a contratada as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Suspensão do direito de licitar por até 2 anos com o CRCMT;
c) Declaração de inidoneidade;
d) Em caso de não fornecimento, a empresa CONTRATADA incidirá na penalidade de multa, correspondente a
20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato;
16.3. Se o valor da multa não for pago, será cobrado administrativamente e, em caso de descumprimento, será
descontada dos pagamentos devidos, podendo, ainda, ser cobrado judicialmente.
16.4. As sanções previstas na letra “d” do subitem 16.2, poderão ser aplicadas juntamente com a do “subitem
16.1”, garantindo-se a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de (05) cinco dias úteis.
16.5. A aplicação de penalidades será feita, mediante processo administrativo específico.
16.6. A Administração deverá comunicar ao Licitante ou Contratado sua intenção de lhe aplicar as penalidades
previstas neste Termo de Referência, quando entender configurada a hipótese de aplicação da sanção,
assegurando-lhe o direito ao contraditório e à prévia defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do
recebimento da comunicação.
16.7. Esta comunicação deverá ser feita por meio de Notificação, a qual deverá ser entregue pessoalmente, ou
pela via postal com Aviso de Recebimento, aos representantes legais do licitante ou contratado que ficará sujeito
à aplicação da penalidade a partir do dia seguinte ao da ciência.
16.8. Em caso de não conseguir localizar o licitante ou contratado, ele deverá ser notificado por edital, publicado
em jornal de circulação local, por um período de 3 (três) dias.
16.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no banco de dados do CRCMT, e no caso de ficar
impedida de licitar e contratar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas
previstas neste Edital e das demais cominações legais.
17. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
17.1. Não será permitida a adesão à Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação.

18. DA ALTERAÇÃO E DO CANCELAMENTO DA ATA
18.1. A alteração da Ata de Registro de Preços e o cancelamento do registro do fornecedor obedecerão à
disciplina do Decreto n° 7.892, de 2013, conforme previsto na Minuta de Ata anexa no Edital.
19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1. É facultada a Comissão Permanente de Licitação do CRCMT, ou autoridade superior, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
19.2. Fica assegurado ao CRCMT o direito de, no interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer
tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação
vigente.
19.3. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.
19.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-seá o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente do CRCMT.
19.5. A Comissão Permanente de Licitação, no interesse público, poderá sanar, relevar omissões ou erros
puramente formais observados na documentação e na proposta, desde que não contrariem a legislação vigente
e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo.
19.6. As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura aquisição.
19.7. As questões decorrentes da execução do edital, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão
processadas e julgadas pelo foro da Comarca de Cuiabá – MT, com exclusão de qualquer outro.
19.8. Os envelopes não abertos ficarão à disposição das licitantes para retirada no CRCMT, pelo período de 30
(trinta) dias úteis, contados do encerramento da Licitação (transcorrido o prazo regulamentar para interposição
de recurso contra o resultado da licitação ou, se for o caso, denegados os recursos interpostos), após o que o
CRCMT se reserva o direito de fragmentá-los.
19.9. Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei Federal nº 8.666/93.
19.10. Somente as licitantes que atenderem aos requisitos do item do Edital que trata do credenciamento dos
licitantes, terão poderes para formular verbalmente, na sessão, novas propostas e lances de preços, manifestar
após a declaração do vencedor, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer contra decisões do Pregoeiro,
assinar a ata onde estará registrado o valor final decorrente dos lances e praticar todos os demais atos inerentes
ao certame em nome da Proponente. A licitante que se retirar antes do término da sessão considerar-se-á que
tenha renunciado ao direito de oferecer lances e recorrer dos atos do Pregoeiro.
19.11. Quaisquer esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação poderão ser
obtidos, em dias úteis, no horário das 08h00 às 17h00, no endereço constante do preâmbulo deste edital, pelo email compraselicitacao@crcmt.org.br, ou, se preferir, pelo telefone (0xx65)3648-2817.
Diante do especificado, solicito a presente aquisição:

EDGAR OTÁVIO LIMA DE P. LIBERATO.
Responsável pelo Almoxarifado do CRCMT.

Autorizam nesta data a presente contratação:

RODRIGO BAGGIO GUIMARÃES.
Diretor do CRCMT.

SILVIA MARA LEITE CAVALCANTE.
Presidente do CRCMT.

ANEXO II
ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, INCLUSIVE GÁS E
ÁGUA PARA O CRCMT E VALORES DE REFERÊNCIA.
LOTE 01
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - LOTE 01
ITEM

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

VALORES DE
REFERENCIA - MÉDIA
UNID. QUANT.

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

1

Café em pó torrado e moído, embalado a vácuo, de primeira
qualidade, contendo data de fabricação e prazo de validade de
no mínimo 06 (seis) meses, com selo de pureza da Associação
Brasileira da Indústria do Café - ABIC. Embalagens de 500 UND
gramas, acondicionados em fardos de 10 quilos, devendo em
cada um constarem de forma legível, data de fabricação e prazo
de validade.

350

R$ 14,00

R$ 4.900,00

2

Açúcar cristal, empacotado convencionalmente em embalagens
de 2 kg (dois quilogramas), de 1ª qualidade, acondicionados em
UND
fardos com capacidade para 10 kg (dez quilogramas) cada um,
constando datas de fabricação e validade mínima de 12 meses.

220

R$ 7,00

R$ 1.540,00

2

R$ 10,00

R$ 20,00

150

R$ 8,00

R$ 1.200,00

5

R$ 8,00

R$ 40,00

8

R$ 7,00

R$ 56,00

CX

6

R$ 7,00

R$ 42,00

CX
CX

10
10

R$ 4,00
R$ 4,00

R$ 40,00
R$ 40,00

CX

10

R$ 5,00

R$ 50,00

CX

10

R$ 6,00

R$ 60,00

CX

10

R$ 7,00

R$ 70,00

CX

60

R$ 12,00

R$ 720,00

14

Biscoito Tipo Cream-Cracker, Salgado, tipo água e sal,
contendo cloreto de sódio em quantidade que acentue o sabor
salgado. Embalagem individualizadas em papel celofane, com PCT
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade
e peso líquido. Peso médio 400 gr.

25

R$ 6,00

R$ 150,00

15

Biscoito tipo rosquinha em embalagem contendo 800gr.
PCT
Sabores a serem adquiridos: chocolate, leite e coco.

25

R$ 10,00

R$ 250,00

3
4
5

6

7
8
9
10
11
12
13

Açúcar refinado sachê de 5 gramas, caixa com 200 unidades.
CX
Chá tipo mate natural a granel 250 gramas constando datas de
CX
fabricação e validade mínima de 12 meses.
Mexedor de café tipo colher, de aproximadamente 8,5 cm,
PCT
embalados em pacotes com 200 unidades.
Adoçante dietético líquido, cor transparente, composto de
edulcorantes artificiais (sacarina sódica, ciclamato de sódio e
UND
acessulfame de potássio), em frascos com 100 ml. Frasco em
material plástico transparente e bico dosador.
Fósforo, palitos de madeira, maço com 10 caixinhas contendo
40 palitos cada, com selo do INMETRO.
Chá sabor de Camomila com embalagem contendo 15 Sachês.
Chá sabor de Erva Doce com embalagem contendo 15 Sachês.
Chá sabor de Capim Cidreira com embalagem contendo 15
Sachês.
Chá verde com maracujá com embalagem contendo 15 Sachês.
Chá de maçã com canela com embalagem contendo 15
Sachês.
Suco Integral em embalagem de 1 Litro. Tipo de embalagem
tetrapark. Sabores a serem adquiridos: abacaxi, uva, goiaba e
manga.

16

Bandeja retangular de inox com alça com medidas aproximadas
UND
de 49x36 cm.
Bandeja retangular de inox sem alça com medidas aproximadas
UND
de 37x23 cm.

8

R$ 89,01

R$ 712,08

8

R$ 117,05

R$ 936,40

18

Bomboniere com tampa em vidro fino com acabamento, tipo
“cristal”, capacidade mínima de 500 ml, com dimensões UND
mínimas de 32 x 11 x 32 cm (L x A x P), diâmetro da boca de
15,5 cm, 1ª linha, em embalagem individual.

4

R$ 42,33

R$ 169,32

19

Copo descartável, estriado, transparente, com borda redobrada,
capacidade de 180 Mililitros (ml). Especificação técnica: copo
descartável - em polipropileno atóxico; massa mínima de 1,80
gramas; resistência mínima de 0,85N; sem tampa. UND
Complemento: Os copos devem estar embalados em mangas
invioláveis de 100 unidades e acondicionados em caixas de
papelão com 2.500 unidades.

24

R$ 66,00

R$ 1.584,00

20

Copo descartável, estriado, transparente, com borda redobrada,
capacidade de 50 Mililitros (ml). Especificação técnica: copo
descartável - em polipropileno atóxico; massa mínima de 0,75
gramas; resistência mínima de 0,85N; sem tampa. UND
Complemento: Os copos devem estar embalados em mangas
invioláveis de 100 unidades e acondicionados em caixas de
papelão com 5.000 unidades.

5

R$ 69,00

R$ 345,00

21

Coador de Pano, tamanho grande com cabo de madeira.

UND

10

R$ 9,00

R$ 90,00

22

Garrafa térmica em inox, com ampola de INOX, com
capacidade entre 1,8 a 2,0 litros; Super-resistente, serva a jato,
UND
com alça, revestimento de aço inox com verniz; Sistema que
evita pingos após servir. Sem decorações.

8

R$ 224,00

R$ 1.792,00

23

Garrafa térmica em inox, com ampola de INOX, com
capacidade de 1,0 litro; Super-resistente, serve a jato, com alça,
UND
revestimento de aço inox com verniz; Sistema que evita pingos
após servir. Sem decorações.

8

R$ 121,00

R$ 968,00

150

R$ 2,00

R$ 300,00

48

R$ 20,23

R$ 971,04

8

R$ 97,33

R$ 778,64

27

Copo de vidro transparente, incolor e liso; capacidade entre 290
ml à 300ml; copo totalmente cilíndrico, com aparência em
UND
cristal, possui o diâmetro da boca de 60 mm e altura de 145mm,
aproximadamente.

36

R$ 4,93

R$ 177,48

28

Caneca/Leiteira em alumínio com cabo de baquelite antitérmico
de cor preto, com dimensões mínimas: diâmetro de 20 a 21 cm,
UND
altura de 21 a 22 cm e espessura de 2,0 mm. Capacidade entre
5 a 5,5 litros.

4

R$ 58,16

R$ 232,64

17

24
25
26

Guardanapo de Papel pequeno com medidas aproximadas de
24x22 cm, branco, alta alvura, extra macio, pacote com 50 PCT
unidades.
Xicara para servir café entre 78 ml a 90ml de porcelana branca. UND
Suqueira em acrílico, com tampa, base e torneira cromados,
capacidade mínima de 3,6 litros, de 1ª linha em embalagem UND
individual.

29

Colher de arroz em INOX, cabo em inox interiço. Medidas
aproximadas: comprimento total (base + cabo) entre 25 a 26
UND
cm; largura da base entre 6 a 6,5 cm; Altura Base entre 9 a 10
cm e espessura aproximada de 2mm.

4

R$ 28,73

R$ 114,92

VALOR DE REFERÊNCIA TOTAL LOTE 01
R$ 18.349,52
VALOR DE REFERÊNCIA TOTAL LOTE 01: R$ 18.349,52 (dezoito mil e trezentos e quarenta e nove reais e
cinquenta e dois centavos).

LOTE 02
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - LOTE 02
ITEM

1

2

3

4

5
6

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
Água sanitária composta de hipoclorito de sódio, hidróxido de
sódio, cloreto de sódio e água, teor de cloro ativo: 2,00 % a 2,5
% p/p, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, de 5 litros.
Na embalagem deverá constar o nome do fabricante, CNPJ,
químico responsável e nº CRQ, número de registro na ANVISA,
lote de fabricação e data de validade mínima de 12 (doze)
meses.
Álcool etílico, para uso doméstico - Frasco c/ 1 litro, na
embalagem deverá constar dados de identificação do produto,
número de lote, data de fabricação e validade mínima de 12
(doze) meses.
Bastão desinfetante sinaliza e desinfeta a água, de
aproximadamente 30 gramas, Nas versões: Lavanda, Pinho,
Floral e Eucalipto.
Cera, tipo líquida. Aplicação pisos cerâmicos, granitos, mármore
e paviflex. Cor: Incolor. Frasco de 750ml. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência,
número do lote, validade e número de registro no Ministério da
Saúde.
Cola instantânea, frasco com 5g, tipo super bonder, com
validade mínima de 12 meses a partir da entrega.
Desodorizador de ambiente de 360 a 400ml aerossol.
Fragrâncias Diversas.

UNID. QUANT.

VALORES DE
REFERENCIA - MÉDIA
VALOR
VALOR
UNIT.
TOTAL

GL

30

R$ 12,44

R$ 373,30

UND

60

R$ 6,42

R$ 385,00

UND

50

R$ 2,26

R$ 113,00

UND

20

R$ 3,98

R$ 79,67

UND

20

R$ 4,34

R$ 86,80

UND

50

R$ 9,66

R$ 483,00

GL

24

R$ 13,94

R$ 334,56

40

R$ 2,26

R$ 90,40

7

Desinfetante e bactericida, de 5 litros. Na embalagem deverá
constar o nome do fabricante, CNPJ, químico responsável e nº
CRQ, número de registro na Anvisa, lote de fabricação e data de
validade mínima de 12 (doze) meses.

8

Detergente líquido, com tensoativo biodegradável, com aroma
agradável, inofensivo à pele, autorizado pelo Ministério da Saúde
– Anvisa , em embalagem plástica 500 ml, embalados em caixas
de papelão com 24 unidades, com bico dosador, com rótulo UND
indicando o nome do fabricante, CNPJ, químico responsável e nº
CRQ, número de registro na Anvisa, lote de fabricação e data de
validade mínima de 12 (doze) meses.

9

Detergente neutro para limpeza geral, embalado em galão
plástico de 05 litros. Na embalagem deverá constar o nome do
fabricante, CNPJ, químico responsável e nº CRQ, número de
registro na Anvisa, lote de fabricação e data de validade mínima
de 12 (doze) meses.

10

Esponja multiuso, antibactérias, dupla face (fibra e espuma),
formato retangular, medidas aproximadas de 110x75x23mm,
abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano com UND
bactericida, fibra sintética com abrasivo. Complemento: as
esponjas devem estar embaladas individualmente.

11
12
13

14

15

16

GL

Flanela para limpeza, 100% de algodão, cor branca, lisa,
UND
medindo aproximada de 30x40cm.
Fita Dupla Face Incolor de 25mm x 2m, de uso interno.
UND
Luva para limpeza. Composição: borracha de látex natural, com
revestimento interno, reforçada, com superfície externa
UND
antiderrapante. Tamanho M (médio). Deverá estar em
conformidade com as normas da abnt nbr 13.393/95.
Lustra móvel. Emulsão aquosa cremosa, perfumada, para
aplicação em móveis e superfícies lisas. Aromas diversos.
Frasco plástico de 200ml com bico econômico. A embalagem
UND
deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, número do lote, validade e número de registro no
Ministério da Saúde.
Limpador multiuso, com aroma agradável, inofensivo à pele, de
1ª qualidade, autorizado pelo Ministério da Saúde - Anvisa, em
embalagem plástica de 500 a 550ml, com rótulo indicando o
UND
nome do fabricante, CNPJ, químico responsável e nº CRQ,
número de registro na Anvisa, lote de fabricação e prazo de
validade do produto.
Papel Higiênico de primeira qualidade; folha dupla, 100%
celulose virgem; acabamento picotado; na cor branca, alta
CX
alvura, neutro, medindo 10 centímetros de largura. Rolo com 250
metros e embalados em fardos com 08 unidades.

12

R$ 18,65

R$ 223,80

70

R$ 0,91

R$ 63,70

40

R$ 1,83

R$ 73,07

15

R$ 8,14

R$ 122,10

20

R$ 3,01

R$ 60,20

36

R$ 4,19

R$ 150,72

70

R$ 3,85

R$ 269,27

40

R$ 151,31

R$ 6.052,53

17

Pano de prato atoalhado, 100% algodão, medindo no mínimo
UND
72x45 cm aproximado.

20

R$ 4,24

R$ 84,70

18

Papel Toalha bobina descartável, tipo picotado e grafado de
folha dupla, medindo 20 cm x 200 metros, com 100% celulose
PCT
virgem. Excelente alvura e maciez, resistência adequada ao uso.
Não propenso a causar irritação. Caixa com 6 rolos.

50

R$ 122,07

R$ 6.103,67

19

Papel Higiênico tipo folha dupla, cor branco, medidas de 10 cm x
PCT
30 metros. Embalagem com 4 unidades.

50

R$ 5,53

R$ 276,50

UND

12

R$ 6,73

R$ 80,72

UND
UND

8
8

R$ 18,57
R$ 28,20

R$ 148,52
R$ 225,57

UND

6

R$ 35,04

R$ 210,24

UND

6

R$ 36,31

R$ 217,84

20
21
22
23
24

Pá coletora de lixo em chapa de ferro zincada, com medidas
aproximadas de 19 cm de comprimento e 18,5 de largura; Cabo
de madeira medindo aproximadamente 80 cm.
Refil Mop Algodão (Ponta Cortada 390 gramas)
Refil para mop pó acrílico de 60 cm
Rodo de alumínio com 2 borrachas, base de 40(quarenta)
centímetros com cabo.
Rodo de alumínio com 2 borrachas, base de 60(sessenta)
centímetros com cabo.

25

Saco de Plástico reforçado, quatro micragens, para coleta de
lixo, na cor preta, confeccionada em matéria prima não reciclada,
UND
com capacidade para 20 Litros, medidas aproximadas de 40 cm
x 48cm, em pacotes com 100 unidades.

15

R$ 10,71

R$ 160,65

26

Saco de Plástico reforçado, quatro micragens, para coleta de
lixo, na cor preta, confeccionada em matéria prima não reciclada,
UND
com capacidade para 60 Litros, medidas aproximadas de 53
cmx58cm, em pacotes com 100 unidades.

10

R$ 14,16

R$ 141,60

27

Saco de Plástico reforçado, seis micragens, para coleta de lixo,
na cor preta, confeccionada em matéria prima não reciclada,
UND
com capacidade para 100 Litros, medidas aproximadas de 70 cm
x 85 cm, em pacotes com 100 unidades.

20

R$ 32,11

R$ 642,13

28

Saco de algodão para limpeza de chão, alvejado, medidas de no
UND
mínimo 68 x 50 cm.

30

R$ 4,37

R$ 131,10

29

Sabonete líquido em galão de 5 litros, tipo cosmético, com alta
espumação, ph entre 5,5 a 6, composição perolado e perfumado
e densidade entre 1.300 a 1.400 g/cm³. Fragâncias: pêssego,
talco ou morango. Na embalagem deverá constar o nome do
fabricante, CNPJ, químico responsável e nº CRQ, número de
registro na Anvisa, lote de fabricação e data de validade mínima
de 12 (doze) meses.

GL

20

R$ 18,66

R$ 373,27

CX

40

R$ 7,07

R$ 282,67

PCT

10

R$ 6,76

R$ 67,60

PCT

40

R$ 9,72

R$ 388,80

UND

10

R$ 8,33

R$ 83,30

UND

10

R$ 12,62

R$ 126,15

UND

10

R$ 42,15

R$ 421,45

UND

10

R$ 258,50

R$ 2.585,00

30

31

32
33
34

35

36

Sabão em pó azul granulado, com ação amaciante e alto poder
de dissolução. Composição: tenso ativo aminiótico,
biodegradável, acidulante, perfume, coadjuvante, pigmento, sal
inorgânico e água. Embalagem de 1(um) kg.
Sabão em barra glicerinado. Composição: sabão base, água,
corante, sal inorgânico, glicerina coadjuvante, tenso ativo
aminiótico. Pacotes com 5(cinco) unidades de tabletes com 200
gr.
Tela para mictório desodorizada, plástico PVC, fragância tuttifrutti. Dimensão aproximada de 13 a 16 cm. Embalagem com 3
unidades.
Vassoura de 30 cm aproximada, base em madeira sintética com
cabo de madeira plastificada com 120 cm aproximado.
Vassoura tipo piaçava natural com cabo de madeira plastificado
com 120cm aproximado.
Dispenser para sabonete com refil. Dimensões aproximadas
(alt.x larg.x prof.): 280 mm x 125mm x 120 mm. Composição
básica: Plástico Polipropileno e Composto Aditivado. Sistema de
Abertura com chave. Utilização com sabonete em refil de 800 ml
(aproximado). Cor branca.
Dispensador de Bobina do tipo Puxe e Corte. Medidas
Aproximadas: Altura de 380 mm x Largura: 300 mm x
Profundidade: 190 mm. Peso aproximado em torno de 2.100 kg,
composto em material plástico ABS com sistema de chave para
fechamento. Papel a ser utilizado: Tipo Toalha Bobina Branco
(aproximado 20 cm x 100 metros e 20 cm x 200 metros).
Diâmetro Máximo da Bobina: 170 mm.

37

Lixeira de material em aço inoxidável, com tampa basculante, de
medidas aproximadas: Diâmetro de 30 a 35cm, Altura de 60 a
UND
65cm. Características: Aro e tampa em aço inoxidável, tubular,
sem pintura. Aplicação para coleta de lixo.

12

R$ 346,73

R$ 4.160,76

Adesivo selante de silicone acético de alta viscosidade, cura
UND
15
R$ 8,74
R$ 131,10
rápida, antifungo, bisnaga de 50g.
VALOR DE REFERENCIA TOTAL LOTE 02
R$ 26.004,45
VALOR DE REFERENCIA TOTAL LOTE 02: R$ 26.004,45 (vinte e seis mil e quatro reais e quarenta e cinco
centavos)
38

LOTE 03
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - LOTE 03
ITEM

1

2

3

4

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
Agua mineral, natural, potável, sem gás, acondicionada em
vasilhames em polipropileno, novo, sem avarias e sem fissuras.
Embalagem com protetor superior e lacre de segurança
personalizado pelo fabricante. Prazo de validade igual ou
superior a 01 ano. Capacidade 20 litros, mediante troca de
garrafões vazios. O produto deverá ter registro no ministério da
saúde e atender as normas vigentes.
Agua mineral natural, potável, sem gás. Pacote contendo 12
garrafas tipo pet (polietileno tereftalato), super transparente,
resistente a impactos, capacidade entre 500 e 600 ml,
descartáveis, embalados em plástico e devidamente
higienizados. O produto deverá ter registro no ministério da
saúde e atender as normas vigentes.
Agua mineral natural, potável, sem gás. Caixa contendo 48
unidades, com tampa aluminizada, embalagem pratica para
consumo imediato, capacidade do copo de 200 ml, descartáveis.
O produto deverá ter registro no ministério da saúde e atender
as normas vigentes. Prazo de validade igual ou superior a 01
ano.
Gás de cozinha 13 kg, com troca de vasilhame vazio, altamente
toxica e inflamável, acondicionado em botijão, de acordo com as
normas vigentes da ANPE CNPQ.

VALORES DE
REFERENCIA - MÉDIA
UNID.

QUANT.

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

GL

1.000

R$ 8,17

R$ 8.170,00

PCT

50

R$ 12,67

R$ 633,50

CX

10

R$ 22,50

R$ 225,00

BTJ

12

R$ 72,34

R$ 868,08

VALOR DE REFERÊNCIA TOTAL LOTE 03
R$ 9.896,58
VALOR DE REFERÊNCIA TOTAL LOTE 03: R$ 9.896,58 (nove mil e oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e
oito centavos)

ANEXO III
DOCUMENTOS QUE DEVERÃO SER APRESENTADOS PELAS EMPRESAS LICITANTES.
A licitante deverá apresentar ao CRCMT os documentos relativos à habilitação jurídica,
regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômico-financeira, conforme listados abaixo:
1. HABILITAÇÃO JURÍDICA
1. No caso de empresa Individual, o Registro Comercial;
1.1 Em se tratando de sociedades comerciais, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor e todas as alterações posteriores ou consolidadas devidamente registradas, e, em se
tratando de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus
administradores.
2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) no ramo de
atividade econômica pertinente ao objeto.
2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, relativo ao
domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual.
2.3. Cópias das certidões negativas de débitos ou equivalentes na forma da lei:
2.3.1. Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, a qual engloba também
os tributos relativos ao Instituto Nacional de Seguridade Social, sendo que essa pode ser
retirada através do site: www.receita.fazenda.gov.br;
2.3.2. Certidão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a mesma pode ser
retirada no site: www.caixa.gov.br;
2.3.3. Certidão Negativa de Débito Fiscal Estadual (CND), expedida pela Secretaria de Estado
de Fazenda, ou equivalente, do respectivo domicílio tributário;
2.3.4. Certidão Negativa de Débito de competência da Procuradoria Geral do Estado do
respectivo domicílio tributário;
2.3.5. Certidão Negativa de Débito Municipal, expedida pela prefeitura do respectivo domicílio
tributário;
2.3.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), a mesma pode ser retirada no site:
www.tst.jus.br/certidao.
3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
3.1. Certidão negativa de falência e recuperação judicial, emitida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica.
3.1.1. As certidões terão validade de acordo com o prazo estipulado pelo órgão emitente e
apontado na própria certidão.
3.1.2. Caso a certidão não contenha o prazo de sua validade, será considerada válida pelo

prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de sua emissão.
3.2. Não será aceito nenhum protocolo referente à solicitação de documentos feita às
repartições competentes, em substituição aos documentos relacionados neste Edital, nem
documentos cujas cópias estejam ilegíveis, ainda que autenticadas, bem como não serão
aceitos documentos rasurados ou fotocopiados via fax.
4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
4.1. Comprovação de aptidão para desempenho das atividades pertinentes e compatíveis em
características qualitativas e quantitativas com o objeto da licitação, mediante apresentação de
atestados expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado que tenham sido ou
estejam sendo atendidos pela Licitante.
4.1.1. Poderá ser apresentado mais de 01(um) atestado para comprovação do desempenho
das atividades pertinentes.
4.2. Os originais dos atestados poderão ser solicitados pela comissão de licitação, para fins de
conferência.

ANEXO IV
(MODELO)
CARTA PROPOSTA PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 02/2017.
Nome da Empresa: ___________________________________CNPJ:___________________
Endereço: ___________________________________________________________________
Fone: _______________ Fax: ___________________ E-mail: _________________________
Conta corrente nº: ___________ Banco nº: ___________ Agência nº: __________________
Ao Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso - CRCMT.
Prezados Senhores,
Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta para fornecimentos dos materiais/produtos
objetos do Pregão Presencial SRP nº 02/2017. A validade de nossa proposta relativamente aos
itens abaixo é de 60(sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da sessão.
PROPOSTA DE PREÇOS LOTE 01:
ITEM

1

2
3
4
5

6

7
8

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
Café em pó torrado e moído, embalado a vácuo, de primeira
qualidade, contendo data de fabricação e prazo de validade
de no mínimo 06 (seis) meses, com selo de pureza da
Associação Brasileira da Indústria do Café - ABIC.
Embalagens de 500 gramas, acondicionados em fardos de
10 quilos, devendo em cada um constarem de forma legível,
data de fabricação e prazo de validade.
Açúcar cristal, empacotado convencionalmente em
embalagens de 2 kg (dois quilogramas), de 1ª qualidade,
acondicionados em fardos com capacidade para 10 kg (dez
quilogramas) cada um, constando datas de fabricação e
validade mínima de 12 meses.
Açúcar refinado sachê de 5 gramas, caixa com 200 unidades.
Chá tipo mate natural a granel 250 gramas constando datas
de fabricação e validade mínima de 12 meses.
Mexedor de café tipo colher, de aproximadamente 8,5 cm,
embalados em pacotes com 200 unidades.
Adoçante dietético líquido, cor transparente, composto de
edulcorantes artificiais (sacarina sódica, ciclamato de sódio e
acessulfame de potássio), em frascos com 100 ml. Frasco
em material plástico transparente e bico dosador.
Fósforo, palitos de madeira, maço com 10 caixinhas
contendo 40 palitos cada, com selo do INMETRO.
Chá sabor de Camomila com embalagem contendo 15
Sachês.

MARCA UNID. QUANT.

UND

350

UND

220

CX

2

CX

150

PCT

5

UND

8

CX

6

CX

10

VALOR
UNIT. EM
R$

VALOR
TOTAL EM
R$

9
10
11
12

Chá sabor de Erva Doce com embalagem contendo
Sachês.
Chá sabor de Capim Cidreira com embalagem contendo
Sachês.
Chá verde com maracujá com embalagem contendo
Sachês.
Chá de maçã com canela com embalagem contendo
Sachês.

15
15
15
15

CX

10

CX

10

CX

10

CX

10

13

Suco Integral em embalagem de 1 Litro. Tipo de embalagem
tetrapark. Sabores a serem adquiridos: abacaxi, uva, goiaba
e manga.

CX

60

14

Biscoito Tipo Cream-Cracker, Salgado, tipo água e sal,
contendo cloreto de sódio em quantidade que acentue o
sabor salgado. Embalagem individualizadas em papel
celofane, com identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e peso líquido. Peso médio 400 gr.

PCT

25

Biscoito tipo rosquinha em embalagem contendo 800gr.
Sabores a serem adquiridos: chocolate, leite e coco.
Bandeja retangular de inox com alça com medidas
aproximadas de 49x36 cm.
Bandeja retangular de inox sem alça com medidas
aproximadas de 37x23 cm.

PCT

25

UND

8

UND

8

18

Bomboniere com tampa em vidro fino com acabamento, tipo
“cristal”, capacidade mínima de 500 ml, com dimensões
mínimas de 32 x 11 x 32 cm (L x A x P), diâmetro da boca de
15,5 cm, 1ª linha, em embalagem individual.

UND

4

19

Copo descartável, estriado, transparente, com borda
redobrada, capacidade de 180 Mililitros (ml). Especificação
técnica: copo descartável - em polipropileno atóxico; massa
mínima de 1,80 gramas; resistência mínima de 0,85N; sem
tampa. Complemento: Os copos devem estar embalados em
mangas invioláveis de 100 unidades e acondicionados em
caixas de papelão com 2.500 unidades.

UND

24

20

Copo descartável, estriado, transparente, com borda
redobrada, capacidade de 50 Mililitros (ml). Especificação
técnica: copo descartável - em polipropileno atóxico; massa
mínima de 0,75 gramas; resistência mínima de 0,85N; sem
tampa. Complemento: Os copos devem estar embalados em
mangas invioláveis de 100 unidades e acondicionados em
caixas de papelão com 5.000 unidades.

UND

5

21

Coador de Pano, tamanho grande com cabo de madeira.

UND

10

22

Garrafa térmica em inox, com ampola de INOX, com
capacidade entre 1,8 a 2,0 litros; Super-resistente, serva a
jato, com alça, revestimento de aço inox com verniz; Sistema
que evita pingos após servir. Sem decorações.

UND

8

23

Garrafa térmica em inox, com ampola de INOX, com
capacidade de 1,0 litro; Super-resistente, serve a jato, com
alça, revestimento de aço inox com verniz; Sistema que evita
pingos após servir. Sem decorações.

UND

8

15
16
17

Guardanapo de Papel pequeno com medidas aproximadas
de 24x22 cm, branco, alta alvura, extra macio, pacote com 50
unidades.
Xicara para servir café entre 78 ml a 90ml de porcelana
branca.
Suqueira em acrílico, com tampa, base e torneira cromados,
capacidade mínima de 3,6 litros, de 1ª linha em embalagem
individual.

PCT

150

UND

48

UND

8

27

Copo de vidro transparente, incolor e liso; capacidade entre
290 ml à 300ml; copo totalmente cilíndrico, com aparência
em cristal, possui o diâmetro da boca de 60 mm e altura de
145mm, aproximadamente.

UND

36

28

Caneca/Leiteira em alumínio com cabo de baquelite
antitérmico de cor preto, com dimensões mínimas: diâmetro
de 20 a 21 cm, altura de 21 a 22 cm e espessura de 2,0 mm.
Capacidade entre 5 a 5,5 litros.

UND

4

29

Colher de arroz em INOX, cabo em inox interiço. Medidas
aproximadas: comprimento total (base + cabo) entre 25 a 26
cm; largura da base entre 6 a 6,5 cm; Altura Base entre 9 a
10 cm e espessura aproximada de 2mm.

UND

4

24
25
26

VALOR TOTAL DA PROPOSTA LOTE 01

VALOR POR EXTENSO: R$________.___(________________________)

PROPOSTA DE PREÇOS LOTE 02:
ITEM

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

MARCA UNID. QUANT.

1

Água sanitária composta de hipoclorito de sódio, hidróxido de
sódio, cloreto de sódio e água, teor de cloro ativo: 2,00 % a
2,5 % p/p, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, de
5 litros. Na embalagem deverá constar o nome do fabricante,
CNPJ, químico responsável e nº CRQ, número de registro na
ANVISA, lote de fabricação e data de validade mínima de 12
(doze) meses.

GL

30

2

Álcool etílico, para uso doméstico - Frasco c/ 1 litro, na
embalagem deverá constar dados de identificação do
produto, número de lote, data de fabricação e validade
mínima de 12 (doze) meses.

UND

60

3

Bastão desinfetante sinaliza e desinfeta a água, de
aproximadamente 30 gramas, Nas versões: Lavanda, Pinho,
Floral e Eucalipto.

UND

50

4

Cera, tipo líquida. Aplicação pisos cerâmicos, granitos,
mármore e paviflex. Cor: Incolor. Frasco de 750ml. A
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, número do lote, validade e
número de registro no Ministério da Saúde.

UND

20

UND

20

UND

50

GL

24

UND

40

9

Detergente neutro para limpeza geral, embalado em galão
plástico de 05 litros. Na embalagem deverá constar o nome
do fabricante, CNPJ, químico responsável e nº CRQ, número
de registro na Anvisa, lote de fabricação e data de validade
mínima de 12 (doze) meses.

GL

12

10

Esponja multiuso, antibactérias, dupla face (fibra e espuma),
formato retangular, medidas aproximadas de 110x75x23mm,
abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano
com bactericida, fibra sintética com abrasivo. Complemento:
as esponjas devem estar embaladas individualmente.

UND

70

5
6

7

8

Cola instantânea, frasco com 5g, tipo super bonder, com
validade mínima de 12 meses a partir da entrega.
Desodorizador de ambiente de 360 a 400ml aerossol.
Fragrâncias Diversas.
Desinfetante e bactericida, de 5 litros. Na embalagem deverá
constar o nome do fabricante, CNPJ, químico responsável e
nº CRQ, número de registro na Anvisa, lote de fabricação e
data de validade mínima de 12 (doze) meses.
Detergente líquido, com tensoativo biodegradável, com
aroma agradável, inofensivo à pele, autorizado pelo
Ministério da Saúde – Anvisa , em embalagem plástica 500
ml, embalados em caixas de papelão com 24 unidades, com
bico dosador, com rótulo indicando o nome do fabricante,
CNPJ, químico responsável e nº CRQ, número de registro na
Anvisa, lote de fabricação e data de validade mínima de 12
(doze) meses.

VALOR
UNIT. EM
R$

VALOR
TOTAL EM
R$

11

Flanela para limpeza, 100% de algodão, cor branca, lisa,
medindo aproximada de 30x40cm.
Fita Dupla Face Incolor de 25mm x 2m, de uso interno.

UND

40

UND

15

13

Luva para limpeza. Composição: borracha de látex natural,
com revestimento interno, reforçada, com superfície externa
antiderrapante. Tamanho M (médio). Deverá estar em
conformidade com as normas da abnt nbr 13.393/95.

UND

20

14

Lustra móvel. Emulsão aquosa cremosa, perfumada, para
aplicação em móveis e superfícies lisas. Aromas diversos.
Frasco plástico de 200ml com bico econômico. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, número do lote, validade e número de registro
no Ministério da Saúde.

UND

36

15

Limpador multiuso, com aroma agradável, inofensivo à pele,
de 1ª qualidade, autorizado pelo Ministério da Saúde Anvisa, em embalagem plástica de 500 a 550ml, com rótulo
indicando o nome do fabricante, CNPJ, químico responsável
e nº CRQ, número de registro na Anvisa, lote de fabricação e
prazo de validade do produto.

UND

70

16

Papel Higiênico de primeira qualidade; folha dupla, 100%
celulose virgem; acabamento picotado; na cor branca, alta
alvura, neutro, medindo 10 centímetros de largura. Rolo com
250 metros e embalados em fardos com 08 unidades.

CX

40

UND

20

PCT

50

PCT

50

UND

12

UND
UND

8
8

UND

6

UND

6

UND

15

UND

10

12

17

18

19
20
21
22
23
24

25

26

Pano de prato atoalhado, 100% algodão, medindo no mínimo
72x45 cm aproximado.
Papel Toalha bobina descartável, tipo picotado e grafado de
folha dupla, medindo 20 cm x 200 metros, com 100%
celulose virgem. Excelente alvura e maciez, resistência
adequada ao uso. Não propenso a causar irritação. Caixa
com 6 rolos.
Papel Higiênico tipo folha dupla, cor branco, medidas de 10
cm x 30 metros. Embalagem com 4 unidades.
Pá coletora de lixo em chapa de ferro zincada, com medidas
aproximadas de 19 cm de comprimento e 18,5 de largura;
Cabo de madeira medindo aproximadamente 80 cm.
Refil Mop Algodão (Ponta Cortada 390 gramas)
Refil para mop pó acrílico de 60 cm
Rodo de alumínio com 2 borrachas, base de 40(quarenta)
centímetros com cabo.
Rodo de alumínio com 2 borrachas, base de 60(sessenta)
centímetros com cabo.
Saco de Plástico reforçado, quatro micragens, para coleta de
lixo, na cor preta, confeccionada em matéria prima não
reciclada, com capacidade para 20 Litros, medidas
aproximadas de 40 cm x 48cm, em pacotes com 100
unidades.
Saco de Plástico reforçado, quatro micragens, para coleta de
lixo, na cor preta, confeccionada em matéria prima não
reciclada, com capacidade para 60 Litros, medidas
aproximadas de 53 cmx58cm, em pacotes com 100
unidades.

27

Saco de Plástico reforçado, seis micragens, para coleta de
lixo, na cor preta, confeccionada em matéria prima não
reciclada, com capacidade para 100 Litros, medidas
aproximadas de 70 cm x 85 cm, em pacotes com 100
unidades.
Saco de algodão para limpeza de chão, alvejado, medidas de
no mínimo 68 x 50 cm.

UND

20

UND

30

29

Sabonete líquido em galão de 5 litros, tipo cosmético, com
alta espumação, ph entre 5,5 a 6, composição perolado e
perfumado e densidade entre 1.300 a 1.400 g/cm³.
Fragâncias: pêssego, talco ou morango. Na embalagem
deverá constar o nome do fabricante, CNPJ, químico
responsável e nº CRQ, número de registro na Anvisa, lote de
fabricação e data de validade mínima de 12 (doze) meses.

GL

20

30

Sabão em pó azul granulado, com ação amaciante e alto
poder de dissolução. Composição: tenso ativo aminiótico,
biodegradável, acidulante, perfume, coadjuvante, pigmento,
sal inorgânico e água. Embalagem de 1(um) kg.

CX

40

31

Sabão em barra glicerinado. Composição: sabão base, água,
corante, sal inorgânico, glicerina coadjuvante, tenso ativo
aminiótico. Pacotes com 5(cinco) unidades de tabletes com
200 gr.

PCT

10

32

Tela para mictório desodorizada, plástico PVC, fragância tuttifrutti. Dimensão aproximada de 13 a 16 cm. Embalagem com
3 unidades.

PCT

40

UND

10

UND

10

35

Dispenser para sabonete com refil. Dimensões aproximadas
(alt.x larg.x prof.): 280 mm x 125mm x 120 mm. Composição
básica: Plástico Polipropileno e Composto Aditivado. Sistema
de Abertura com chave. Utilização com sabonete em refil de
800 ml (aproximado). Cor branca.

UND

10

36

Dispensador de Bobina do tipo Puxe e Corte. Medidas
Aproximadas: Altura de 380 mm x Largura: 300 mm x
Profundidade: 190 mm. Peso aproximado em torno de 2.100
kg, composto em material plástico ABS com sistema de
chave para fechamento. Papel a ser utilizado: Tipo Toalha
Bobina Branco (aproximado 20 cm x 100 metros e 20 cm x
200 metros). Diâmetro Máximo da Bobina: 170 mm.

UND

10

37

Lixeira de material em aço inoxidável, com tampa basculante,
de medidas aproximadas: Diâmetro de 30 a 35cm, Altura de
60 a 65cm. Características: Aro e tampa em aço inoxidável,
tubular, sem pintura. Aplicação para coleta de lixo.

UND

12

28

33
34

38

Vassoura de 30 cm aproximada, base em madeira sintética
com cabo de madeira plastificada com 120 cm aproximado.
Vassoura tipo piaçava natural com cabo de madeira
plastificado com 120cm aproximado.

Adesivo selante de silicone acético de alta viscosidade, cura
UND
rápida, antifungo, bisnaga de 50g.
VALOR TOTAL DA PROPOSTA LOTE 02 EM R$

15

VALOR POR EXTENSO: R$________.___(________________________)

PROPOSTA DE PREÇOS LOTE 03:
ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

MARCA UNID.

QUANT.

1

Agua mineral, natural, potável, sem gás, acondicionada em
vasilhames em polipropileno, novo, sem avarias e sem
fissuras. Embalagem com protetor superior e lacre de
segurança personalizado pelo fabricante. Prazo de validade
igual ou superior a 01 ano. Capacidade 20 litros, mediante
troca de garrafões vazios. O produto deverá ter registro no
ministério da saúde e atender as normas vigentes.

GL

1.000

2

Agua mineral natural, potável, sem gás. Pacote contendo 12
garrafas tipo pet (polietileno tereftalato), super transparente,
resistente a impactos, capacidade entre 500 e 600 ml,
descartáveis, embalados em plástico e devidamente
higienizados. O produto deverá ter registro no ministério da
saúde e atender as normas vigentes.

PCT

50

3

Agua mineral natural, potável, sem gás. Caixa contendo 48
unidades, com tampa aluminizada, embalagem pratica para
consumo imediato, capacidade do copo de 200 ml,
descartáveis. O produto deverá ter registro no ministério da
saúde e atender as normas vigentes. Prazo de validade igual
ou superior a 01 ano.

CX

10

4

Gás de cozinha 13 kg, com troca de vasilhame vazio,
altamente toxica e inflamável, acondicionado em botijão, de
BTJ
acordo com as normas vigentes da ANPE CNPQ.
VALOR TOTAL DA PROPOSTA LOTE 03 EM R$

VALOR
UNIT. EM
R$

VALOR
TOTAL EM
R$

12

VALOR POR EXTENSO: R$________.___(________________________)
Declaramos que:
1. Declaramos que o preço acima para os itens ofertados incluem todos os custos diretos e
indiretos, encargos tributários e trabalhistas, dentre outros.
2. Forneceremos o serviço no prazo, local e condições previstos no Edital, contados a partir do
recebimento da ordem de empenho.
3. Concordamos com todas as disposições e exigências deste edital e seus anexos, inclusive
com Termo de Referência.
4. Até o recebimento da nota de empenho e/ou outro documento correspondente, esta
proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do Edital.
5. O abaixo assinado declara estar ciente de que não lhe caberá direito de exigir nenhuma
multa ou indenização financeira, caso o CRCMT decida não contratá-lo.
Local e data:___ / ___ / 2017.
_________________________________
(Nome e assinatura do responsável legal).

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL DA EMPRESA PARA FINS DE ASSINATURA DA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
Nome:
Cargo na empresa:
Estado civil:
CPF Nº:
RG Nº:
Domicilio:
Telefone/celular:
E-mail:

ANEXO V
(MODELO)
CARTA DE CREDENCIAMENTO.

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 02/2017.

Ao
Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso.
Endereço: Rua 05, Quadra 13, Lote 02, Centro Político Administrativo.
Cuiabá – MT - CEP 78.049-916.
Assunto: Credenciamento.

__________________________, inscrito no CNPJ nº __.___.___.____/____ por intermédio de
seu representante legal o(a) Sr(a)_____________________, portador(a) da Carteira de
Identidade nº ___________________ e do CPF nº ___.___.___-__ CREDENCIA o Sr.
_____________________________________,

portador

da

carteira

de

identidade

nº

________________ e do CPF(MF) nº ___.___.___/__, para nos representar na licitação em
referência, com poderes para formular ofertas, lances de preço, recorrer, renunciar a recurso e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da representada.

Local e data:___ / ___ / 2017.

_________________________________________
(carimbo, razão social e assinatura do responsável).

ANEXO VI
(MODELO)
DOS FATOS IMPEDITIVOS E CIÊNCIA DAS CLÁUSULAS DO EDITAL.

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 02/2017.

Ao
Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso.
Endereço: Rua 05, Quadra 13, Lote 02, Centro Político Administrativo.
Cuiabá – MT - CEP 78.049-916.
Assunto: Declaração.

A Empresa _______________________, CNPJ nº _______________, DECLARA:
• Sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua
habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigação de declarar ocorrências
posteriores.
• Ter ciência de todas as cláusulas do Edital, sendo que o descumprimento de qualquer dessas
cláusulas acarretará a aplicação das penalidades conforme art. 87 da Lei nº 8.666/93,
principalmente a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.

Local e data:___ / ___ / 2017.

______________________________________
(Assinatura do representante legal da empresa).

ANEXO VII
(MODELO)
DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR PARA LICITAR COM O PODER PÚBLICO.

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 02/2017.

Ao
Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso.
Endereço: Rua 05, Quadra 13, Lote 02, Centro Político Administrativo.
Cuiabá – MT - CEP 78.049-916.

................................., inscrito no CNPJ nº..................., por intermédio de seu representante
legal

o(a)

Sr(a)....................................,

portador(a)

da

Carteira

de

Identidade

no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso
V, do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, da não realização, no estabelecimento, de trabalho noturno,
perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho por menores de
16 (dezesseis) anos, salvo, na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Local e data:___ / ___ / 2017.

_____________________________________
(Assinatura do representante legal da empresa).

ANEXO VIII
(MODELO)
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06.

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 02/2017.

Ao
Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso.
Endereço: Rua 05, Quadra 13, Lote 02, Centro Político Administrativo.
Cuiabá – MT - CEP 78.049-916.

A (nome/razão social)___________________, inscrita no CNPJ nº____________, por
intermédio de seu representante legal o(a)___________________, portador de Identidade
nº__________ e do CPF nº_____________, DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre os
requisitos legais para qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, e
atesta a aptidão para usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art., 42 a 49 da Lei
Complementar nº 123/06, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo
3º da Lei Complementar nº 123/06.

Local e data:___ / ___ / 2017.

___________________________________________________
Carimbo CNPJ, nome e assinatura do responsável legal (legível).

Nota: A falsidade desta DECLARAÇÃO, objetivando os benefícios da Lei Complementar n.º
123/06, caracterizará crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do
enquadramento em outras figuras penais e das penalidades previstas neste Edital.

ANEXO IX
(MINUTA)
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XX/2017.
VINCULADA AO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 02/2017.

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO GROSSO – CRCMT, inscrito no
CNPJ sob n° 03.005.378/0001-76, estabelecido nesta Capital, na Rua 05, Quadra 13, Lote 02 –
Centro Político Administrativo, neste ato representado por sua Presidente Contadora Silvia
Mara Leite Cavalcante, inscrita no CRCMT sob o nº ___________, domiciliado nesta capital, e
a empresa abaixo qualificada, denominada COMPROMITENTE FORNECEDOR, resolvem
firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos termos do resultado da licitação
publicado no Diário Oficial de Mato Grosso nº _____, de ___/___/___, em decorrência do
Pregão Presencial SRP nº 02/2017, autorizado pelo Processo Administrativo nº 03/2017, com
fulcro no Decreto-Lei nº 7.892/13, na Lei nº 10.520/02 e na Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, e demais normas legais aplicáveis, bem como pelas condições do Edital de Pregão
Presencial SRP nº 02/2017, seus anexos e a Proposta de Preço apresentada e conforme as
demais condições estabelecidas nesta Ata.
FORNECEDOR: (Empresa) ___________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ/MF sob nº___________, Inscrição Estadual nº ______________, com sede na
_________________, neste ato representada pelo (a) Sr (a) _____________ (nacionalidade,
estado civil, profissão), portador(a) da Cédula de Identidade RG nº ________________ e do
CPF/MF nº______________________.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.
1.1. A presente Ata de Registro de Preços tem por finalidade a EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, INCLUSIVE GÁS E ÁGUA, A FIM DE
ATENDER AS NECESSIDADES DESTE CRCMT, especificados na Cláusula Segunda, em
conformidade com a proposta vencedora da licitação, visando assim a constituição do Sistema
de Registro de Preços e firmando o compromisso de fornecimento dos objetos licitados, nas
condições definidas no Edital do Pregão Presencial SRP nº 02/2017 conforme especificados no
Termo de Referência - Anexo I e Anexo II, partes integrantes deste Edital, na Proposta de
Preços e Ata do Pregão Presencial SRP nº 02/2017, que integram o presente documento, pelo
prazo de validade do registro de preços.
1.2. A quantidade estimada será adquirida de acordo com a necessidade e conveniência do
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO GROSSO, mediante fornecimento
de “Ordem de Empenho” e de “Fornecimento”.
1.3. A existência de preços registrados não obriga o CRCMT a contratar, sendo facultada a
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao detentor do

registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO, REAJUSTE E REVISÃO.
2.1. O preço unitário para o fornecimento do objeto da licitação será aquele de menor registro
na Ata do Pregão Presencial SRP nº 02/2017, de acordo com a ordem de classificação das
respectivas propostas que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo
de validade do registro, conforme segue:
Lote 01, Lote 02 e Lote 03
ITEM

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

MARCA UNID. QUANT.

VALOR
UNIT. EM
R$

VALOR
TOTAL
EM R$

2.1.1. O preço acima será fixo e irreajustável durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
2.2. A revisão dos preços somente poderá ocorrer conforme previsto no art. 65, inciso II, alínea
“d” da Lei nº 8.666/93 e alterações, bem como no disposto no Edital de Pregão Presencial SRP
nº 02/2017.
2.3. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo do bem registrado, cabendo ao CRCMT
promover as necessárias negociações junto à empresa vencedora.
2.4. Caso haja negociação de novo preço, nas formas estabelecidas na legislação aplicável ao
caso e nos itens anteriores, será o mesmo consignado, através de apostilamento, na Ata de
Registro de Preços, ao qual está o fornecedor vinculado, e será objeto de publicação no Diário
Oficial de Mato Grosso.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE DA ATA.
3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade até 12 (doze) meses, contados da sua
assinatura, com eficácia legal após a publicação do extrato no Diário Oficial de Mato Grosso.
3.2. Durante o prazo de validade desta Ata, o CRCMT não será obrigado a firmar as
contratações que dela poderão advir, facultando-se lhe a realização de licitação específica
pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em
igualdade de condições.
CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA.
4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para a aquisição do objeto descrito na Cláusula
Segunda, pelo CRCMT.
4.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito para firmar o
Contrato, devendo constar: Data, Valor Unitário do Fornecimento, Quantidade Pretendida,
Local para Entrega, Prazo, Assinatura e Carimbo do Responsável.
4.3. A empresa contratada obriga-se a fornecer o material, conforme solicitado pelo CRCMT.

4.4. Caso a empresa classificada não possa fornecer o produto solicitado ou o quantitativo total
requisitado ou parte dele, deverá comunicar o fato ao CRCMT, por escrito, no prazo máximo de
24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitação por escrito, sob as penas da lei.
4.5. A empresa classificada ficará obrigada a atender a nota de empenho emitida dentro do
prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos produtos ocorrer em data posterior ao
do seu vencimento.
4.6. O local de entrega do(s) produto(s) será na Sede do CRCMT, localizado à Rua 05, Quadra
13, Lote 02 – Centro Político Administrativo, Cuiabá/MT, ou em outro local a ser definido pelo
CRCMT oportunamente.
4.7. A empresa classificada deverá fornecer o(s) material(is), no prazo máximo de 5(cinco) dias
contados do recebimento da ordem de empenho e de fornecimento.
CLÁUSULA QUINTA - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
5.1. A presente Ata será divulgada no portal da internet www.crcmt.org.br e seu extrato no
Diário Oficial Eletrônico do Estado de Mato Grosso.
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CRCMT.
6.1. Fiscalizar o cumprimento dos serviços prestados, de acordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência.
6.2. Efetuar o pagamento dos serviços prestados e entregues nas condições estabelecidas no
Contrato.
6.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela empresa.
6.4. Rejeitar no todo ou em parte, itens entregues fora das especificações técnicas
estabelecidas.
6.5. Comunicar a contratada sobre eventuais irregularidades, imperfeições ou falhas
observadas na prestação do serviço contratado para que sejam adotadas as providências para
melhorias e medidas corretivas necessárias.
6.6. Receber e atestar os documentos das despesas, quando comprovada a execução dos
serviços, em conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência.
6.7. Fornecer à contratada as informações necessárias para a correta execução dos serviços
contratados.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO.
7.1. Tomar todas as providências necessárias à fiel execução do objeto deste contrato.
7.2. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no momento da contratação.
7.3. Promover o fornecimento dos serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em
observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela
boa técnica.
7.4. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela Contratante, atendendo

prontamente a quaisquer reclamações.
7.5. Adotar medidas para a prestação dos serviços observando todas as condições e
especificações aprovadas pela Contratante.
7.6. Cumprir, impreterivelmente, todos os prazos e condições exigidas.
7.7. Substituir, imediatamente e a qualquer tempo, pessoas e prestadores de serviços que não
atendam ao disposto, que não esteja de acordo com o avançado, sem direito a ressarcimento
ou ônus da Contratante.
7.8. Observar, rigorosamente a legislação aplicável à matéria.
7.9. Assumir inteiramente a responsabilidade de arcar, total e exclusivamente, com todos os
custos, despesas, encargos e obrigações trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do contrato, conforme exigência legal, obrigando-se a
saldá-los na época própria, visto que seus empregados não estabelecerão nenhuma espécie
de vinculo empregatício com a Contratante.
7.10. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação especifica de acidentes de trabalho, quando em ocorrência da espécie, forem vitimas
os seus empregados na execução do serviço, ainda que acontecido nas dependências da
Contratante, inclusive por danos causados a terceiros.
7.11. Oferecer condições físicas e materiais para o fornecimento do serviço, objeto deste
Termo de referência, condicionado à aprovação através de visita técnica firmado pelo
responsável pela fiscalização.
7.12. Não subcontratar outra empresa para o fornecimento do serviço, objeto deste Termo.
7.13. Encaminhar a Contratante a Nota Fiscal e Relatório dos serviços prestados
correspondente a prestação de serviços, no prazo máximo de 5 (Cinco) dias úteis do mês
subsequente ao da Prestação do serviço.
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO.
8.1. O pagamento será efetuado no prazo de 05 (cinco) dias úteis do mês subsequente ao da
entrega dos produtos e após a aceitação definitiva dos materiais, em parcela única. Tal
pagamento ficará condicionado à apresentação e entrega da Nota Fiscal devidamente
aprovada pelo Departamento competente do CRCMT.
8.2. O pagamento ficará condicionado à consulta/ apresentação das seguintes certidões
comprovando a regularidade da empresa:
a) Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da
União – CND;
b) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS,
através da apresentação de Certidão de Regularidade de situação fornecida pela Caixa
Econômica Federal – CEF, dentro do prazo de validade;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
d) Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Estadual.
8.3. Havendo erro no documento de cobrança, este será devolvido para que a contratada tome

as providências necessárias.
CLÁUSULA NONA - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
9.1. Não será permitida a adesão à Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação.
CLAUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS.
10.1. O preço registrado poderá ser cancelado automaticamente, por decurso do prazo de
vigência, quando não restarem fornecedores ou ainda pelo CRCMT, nos termos da legislação
aplicável ao assunto.
10.2. Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES.
11.1. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará
impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade (art. 14 do Decreto nº 3.555
de 08/08/2000).
11.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia
defesa e observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, aplicar a contratada
as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Suspensão do direito de licitar por até 2 anos com o CRCMT;
c) Declaração de inidoneidade;
d) Em caso de não fornecimento, a empresa CONTRATADA incidirá na penalidade de multa,
correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato;
11.3. Se o valor da multa não for pago, será cobrado administrativamente e, em caso de
descumprimento, será descontada dos pagamentos devidos, podendo, ainda, ser cobrado
judicialmente.
11.4. As sanções previstas na letra “d” do subitem 16.2, poderão ser aplicadas juntamente com
a do “subitem 16.1”, garantindo-se a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no
prazo de (05) cinco dias úteis.
11.5. A aplicação de penalidades será feita, mediante processo administrativo específico.
11.6. A Administração deverá comunicar ao Licitante ou Contratado sua intenção de lhe aplicar
as penalidades previstas neste Termo de Referência, quando entender configurada a hipótese
de aplicação da sanção, assegurando-lhe o direito ao contraditório e à prévia defesa, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da comunicação.
11.7. Esta comunicação deverá ser feita por meio de Notificação, a qual deverá ser entregue

pessoalmente, ou pela via postal com Aviso de Recebimento, aos representantes legais do
licitante ou contratado que ficará sujeito à aplicação da penalidade a partir do dia seguinte ao
da ciência.
11.8. Em caso de não conseguir localizar o licitante ou contratado, ele deverá ser notificado por
edital, publicado em jornal de circulação local, por um período de 3 (três) dias.
11.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no banco de dados do CRCMT, e no
caso de ficar impedida de licitar e contratar, a licitante deverá ser descredenciada por igual
período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES GERAIS.
12.1. As condições gerais para o fornecimento dos materiais, tais como: prazos, obrigações da
Administração e do Fornecedor Registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram-se definidos no Edital de Pregão Presencial SRP nº 02/2017 e no Termo de
Referência.
12.2. Independente de sua transcrição, o Edital e seus anexos, principalmente a proposta de
preço e os documentos da proposta e da habilitação apresentados pelo Fornecedor Registrado
no pregão farão parte desta Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO.
13.1. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas da presente Ata de Registro de
Preços será competente o foro da Justiça Federal da Seção Judiciária do Estado de Mato
Grosso.
E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente Ata
de Registro de Preços que, lida e achada conforme, é assinada em 2 (duas) vias, de igual teor
e forma, pelos signatários deste instrumento.
Cuiabá/MT, ___ de _________ de 2017.
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO GROSSO.
SILVIA MARA LEITE CAVALCANTE
Presidente
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