ESTADO DE MATO GR OSSO
SEC R ETARIA DE ESTADO DE CIÊN CIA E TECN OLOGIA
U NIVERSID AD E D O ESTAD O D E MATO GROSSO
CO MI S S ÃO PER MA N EN T E DE L I CI TAÇÃO

EDI TAL DE P REGÃO No 006 /2010 -UNEMAT
PR OC ESSO ADMINI STR ATI VO Nº 412123/2010-SAD

PREGÃO Nº 006 /2010 -UNEMAT Regido pela Lei nº 10.520/2002, c/ c a Lei E sta dual
nº. 7.696, de 01/07/02, em conform idade com a Lei Federal N.º 8.666, de 21/06/1993,
com a s re spe ctivas alterações, com o Decreto nº 4.752, de 06. 08.2002, com o Decreto
E stadual no 7.217, de 14/03/2006 com a s re spectivas alterações, com o Decret o nº
7.218/2006, de 14/03/2006 e o com o De creto nº 8.1 99/2006. Sub sidiariamente, pela
Lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Con sumidor).
Objeto: Aqui sição de materi al de cons umo: papelaria, para ate nder a demanda
da Fac ulda de Indíge na Interc ul tural, c onforme qua ntidades e descriç ões
constantes no anexo I de ste Edi tal.

CRE DENCI AME NTO: das 14:30 h às 15:00 h do dia 21/10/2010 (horári o ofici al de
M ato Grosso);
SESS ÃO P ÚBLI CA P ARA RE CEBIME NTO DAS P ROPOS TAS E DA
DOCUME NTAÇÃO DE HABILI TAÇÃO
Data: 21/10/2010
Horá rio: 15:00 h (horári o oficial de
M ato Grosso).
Local: na Sala do Patrimônio e Compras do Cam pu s Unive rsitário de Barra do Bug re s
da UNEM AT, situada a Rua A, S/nº, Bairro São Raim undo, Barra do Bug re s – M T.

LICI TAÇÃO MODALI DADE P RE GÃO P RES ENCIAL Nº 00 6/2010 -UNEM AT
1. P RE ÂM BULO
(Artigo 1º, do Decre to nº 7.217/06 )
1.1. O E STADO DE M ATO GROSS O, através da UNEMAT – Universi dade do
Esta do de Mato Grosso, mediante P RE GOEI RO (A) OFI CI AL da UNEM AT,
de signado pela Po rtaria no 220/2 010, de 12/0 4/2010, publicada no D. O.E. no dia
14/04/2009, torna público, para conhecimento de todo s o s inte re ssado s, que fará
realizar licitação na modalidade de PREGÃO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE,
confo rme de scrito ne ste edital e seu s anexo s, de conformidade com as Lei s
10.520/2002, c/ c a Lei Estadual nº. 7.696, de 01/07/02, em conformidade com a Lei
Fede ral N.º 8.666, de 21/06/1993, com as re spe ctivas alterações, com o Decret o nº
4.752, de 06.08.20 02, com o Decreto E stadual no 7.217, de 14/0 3/2006 e sua s
alteraçõe s, com o Decreto nº 7.2 18/2006, de 14 /03/2006 e o com o De creto nº
8.199/2006. Subsidiariamente, pela Lei nº. 8.078/90 (Código de Defe sa do
Consumidor).
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1.2. O Credenciamento o que possibilita o direito de manifestação da s em pre sa s
participantes, se rá realizado das 14:30 h às 15:0 0 h do dia 21 de Outubro de 2010
(horário oficial de Mato Grosso), na qual se rão ent regues os en velopes contendo a
Propo sta de Preços e o s Do cumentos de Habilitação definidos no objeto d e ste Edital e
seus Anexos
1.3. O local de creden ciam ento e abertura da sessão pública será na, n a Sala do
Patrim ônio e Compras do Campu s Universit ário de Ba rra do Bug re s da UNEM AT,
situada a Rua A, S/nº, Bai rro São Raim undo, Barra do Bugre s – MT.

2. DO OBJ ETO
(Artigo 12, I, do Decreto nº 7.217 /2006)
2.1. O objeto da pre sente licitação é a Aquisição de ma terial de consumo:
pa pelaria, para atender a demanda da Faculdade Indí ge na Interc ul tural,
conforme quanti da des e desc rições consta ntes no anex o I deste E dital.
2.2. A desc riçã o de tal hada, conte ndo as especificaç ões dos materiais/se rviços e
a qua nti dade, está discriminada no Anex o I: Term o de Referência/ Proj eto
Básic o – das especifi cações técnicas, de ste I nstrume nto Conv oca tóri o e
deverão ser mi nuciosamente observ adas pel os licitantes qua ndo da
elaboração de s uas propostas.

3. DAS CONDI ÇÕES PARA PARTI CIP AÇÃO
3.1. É condição de pa rticipação no presente ce rtam e que as em pre sas ate ndam a
toda s as exigência s con sta nte s de ste Edital e seus Ane xo s, co rrendo po r sua conta
todo s os cu stos decorrente s da elaboração e apre senta ção de su as propost as, não
sendo de vida nenhuma indenização à s licitantes pela realização de tai s at o s.
3.1.1. Poderão participar de sta licitação a s pe sso as jurídica s legalmente con stituída s
que atende rem a toda s a s e xigência s d este Edital e Anexo s, inclu sive qu anto à
documentação, sendo v eda da à participaçã o de empresas cuj a a tiv idade não sej a
compatív el com o obj eto lici ta do.
3.1.2. Poderão participar de sta licitação, a s empresa s cuja s in scrições no Si stem a de
Cada stramento Unificado de Fornecedore s - SI CAF - e stiverem em plena validade,
no s te rm os da In st ru ção No rm ativa/M ARE No 5, de 2 1/07/95, a s que apre sentarem o
Ce rtificado expedido pelo Cad a st ro Ge ral de Fornecedo res do E stado, que sub stituirá
a docum entação exigida ou que ap resentem a habilitação jurídica, a qualificação
econômico-financeira e a regularidade fiscal, sendo a ssegu rado o direito às em pre sa s
licitantes que não f orem inscritas, em apre senta rem a documentação e xigida prevista
na legislação geral (Lei nº8.666/93 ) pa ra confirmar a sua habilitação.
3.1.3. A regularidade do cadast ram ento da licitante inscrita no SICAF será co nfirm ada
m ediante diligência, e no Cada stro Ge ral de Fo rnecedore s do E stado os que
apre senta rem o re spectivo Certificado de Regularidade, e o s documentos de
habilitação se a em pre sa licitante não for cadastrad a em nenhum dos doi s cadast ros,
serão confe rido s tais docum entos, no ato da abertura do envelope no 2 (e nvelope de
documentos de h abilitação)
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3.1.4. Para pa rticipar do pre sente PREGÃO, a s licitantes que não e stive rem
cada st radas no Ca da st ro Geral de Fo rnecedo res e que qui serem se cadastrar,
deve rão pro videnciar o seu Cada stramento, no mínimo, 3 (trê s) dias út eis a nte s da
data designada p ara o re cebim ento da propo sta.
3.1.5. As em pre sas que já estiverem cada st rada s no SI CAF ou no Cadastro Geral de
Fo rneced ore s do E stado de Mato Gro sso, ca so de sejarem apresenta r-se como
cada st radas na S AD e estiverem com seu cada stro de satualizado, deve rão
providen ciar a revalidação/at ualização de documento s inerente s à do cum entação
obrigatória, também no mínimo de 03 (trê s) dias útei s antes da data de signada pa ra o
recebimento da propo sta junto a sua Unidade Cadast rad ora ou ap resenta r a
documentação at ualizada e reg ularizada na próp ria se ssã o do P REGÃO;
3.2. Sob pena de desclassifica ção ou inabilitação, o s interessado s em participar do
presente preg ão que apresenta rem cópia s, deve rão traze r, juntamente com essa s, os
ori gi nais dos doc umentos, caso a s có pia s não estejam autenticadas, a me sma
poderá se r feita pelo (a ) pregoeiro (a), mediante compara ção com a s originais;
3.2.1. Só serã o aceita s cópia s legívei s.
3.3. Não será admitida nesta licitação a participação de empre sa s enquadrada s em
quaisq uer da s hipóte se s a seguir elencada s:
a) que se encon trem sob falência, conco rdata, concurso de credores, di ssolução ou
liquidação;
b) em regim e de con sórcio, qualquer que seja sua form a de con stituição sejam
controladora s, coligada s ou sub sidiária s entre si.
c) qu e, por quai squer motivo s, t enham sido de clarada s inidônea s ou punidas com
su spensão p or ó rgã o da Administ ração Pública Direta ou Indireta, na s e sfe ras Fede ral,
E stadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na impren sa oficial ou
regi st rado no SI CA F ou no Cada st ro Ge ral de Forn ecedore s do E stado, conform e o
ca so, pelo órgão que o pratico u enquanto pe rdu ra rem os motivo s determ inantes da
punição;
d) est rangeira s que não fun cionem no Paí s;
e) Que m antenham em seu quadro de pe ssoal se rvidor de qualquer órgão vinculado a
e sta instituição, bem como à empre sa da qual o servido r seja Gere nte, Administrador,
Sócio, dirigente ou re sponsá vel técnico.
f) Sociedade s Coope rativas.

4. DO CREDENCIAME NTO
(Artigo 31, I e II, § 1º do Decre to nº 7.217/20 06)
4.1. Os licita ntes i nteressa dos em participar do certame dev erão c omparecer no
local indicado neste Edi tal 30 (trinta) minutos a nte s do horário de a bertura da
sessão, para efetuarem o credenciame nto.
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4.2. Ante s do início da se ssão, para fins de creden ciam ento cada em presa licitante,
poderá credenciar junto ao (a) Pregoeiro (a), apenas um rep resent ante, o qual deverá
identificar-se junto ao (a) P regoeiro (a ), e e star munido do s seguinte s d ocumentos:
Cópia da cédula de identidade e o riginal ou documento equivalente e comprovado, por
m eio de instrum ento público de procuração ou particular com firm a reconhe cida em
cartó rio, com pode res para form ulação de propo sta s (lance s verbais), oferta de
de sconto s e p ara a prática dos dem ais ato s inerente s ao certam e.
4.3. Se a em presa se fizer re pre sentar por p rocu rad or, faz-se necessário o
credenciamento atravé s de outorga po r in st rumento público ou pa rticular, com firma
reconhecida em cartório, neste úl timo caso, (Anex o III – Model o de Carta de
Crede nciamento), com m enção expre ssa de que lhe confere am plos pode res,
inclusive pa ra fo rmular ofert as e lance s de p reço s, para recebimento de intim ações e
notificações, de si st ência ou não de recu rsos, bem com o demais atos pertinente s ao
certame;
4.4. Fazendo-se represe nta r a lici ta nte pelo seu sócio-gerente, dire tor ou
proprietári o, deverá a pre sentar cópia autenticada do ato de c onstituição da
empresa ou ato de inv estidura que ha bili tem o represe ntante, no qual estej am
expressos seus podere s para exercer direitos e assumir obri gações em
decorrê ncia de tal i nv esti dura.
4.5. A m icroem pre sa ou empre sa de pequeno po rte que opta r pela fruição do s
benefício s e stabelecido s na Lei Complem entar Federal 123/2006, de ve rá ap re sentar:
a) 5.8.1. Certidão Sim plificada emitida pela junta com ercial com petente.
(I N/DNRC Nº 103/2007 ).
b) declaração de que não se en contra em nenhuma das situações do § 4º,
art. 3°, da Lei Complem entar Federal 123/2006, conform e anexo VII d este
edital.

4.6. Caso haja a substituição do representan te, deverá o novo repre sentante, e xibir
documentos pro bató rio s de sua atual condição, para que a licitante possa pa rticipar
da s demais fa se s do proce dimento licitatório.
4.7. Os documento s que credenciam o repre se ntante deverão se r ent regue s ao (a)
pregoeiro (a) se paradamente do s en velope s 01 e 02, sendo opaco s, lacrado s e
rubricado s no fe cho, e acompanhado s da Declaração de ciência de que cumpre(m )
plenamente os requi sito s d e habilitação (Anexo V).
4.8. Cada creden ciado pode rá rep resen tar apena s um a empresa licitante.
4.9. É ve dado o subst abelecimento com o intuito de repre sentar out ra empresa no
m esm o procedim ento de aquisição/cont ratação.
4.10. Ca so haja a sub stituição do rep resentante, deverá o novo repre sentante, e xibir
documentos pro bató rio s de sua atual condição, pa ra que a licitante possa pa rticipar
da s demais fa se s do proce dimento licitatório.
4.11. A falta ou incorre ção do s documento s mencionados no s itens 4.2 e 4.3. não
im plicará a exclusão da em pre sa em participar do ce rtame, m as impedirá o
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repre sent ante de m anifesta r-se na apresenta ção de lances verbai s e demais fase s do
procedim ento licitatório, enquanto não sup rida a falta ou sanada a incorreção.

5. DO RECEBIME NTO E DA ABE RTURA DOS ENVELOPES
(Artigo 31o, III e I V, do Dec reto no 7. 217/2006)
5.1. A reunião para re cebimento e abertu ra do s en velope s contendo a Prop osta de
Preço s e os Documento s de Habilitação se rá pública, dirigida po r um (a ) P regoeiro (a),
em conformidade com este Edital e seus Ane xo s, no local e horário dete rminados no
item 1.2 e 1.3.
5.2. Declara da abe rta a se ssã o pelo (a) Pregoeiro (a ), o rep resentante da licitante
apre senta rá declaraçã o da ndo ciência de que cumpre plenamente os re quisitos
de ha bili taçã o (Anexo V) e entregará os envelopes contendo a propo sta de preço s e
o s docum entos de habilitação, não sendo aceita, a partir de sse momento, a admissão
de novos licitantes.
5.3. O en velope da Pro posta de Preço s de ve rá e xpre ssa r em seu exterior a s seguinte s
inform ações:
ENVELOPE 1 - P ROP OS TA DE PREÇOS
UNIVE RSI DADE DO ESTADO DE M ATO GROSS O
PREGÃO No 006/ 2010 - UNEMAT
RAZÃO SOCI AL E No DO C. N.P. J. DO LICI TANTE
5.4. O envelope do s Do cum entos de Habilitação deverá expressar em seu exterior a s
seguinte s info rm ações:
ENVELOPE 2 - DOCUME NTOS DE HABILI TAÇÃO
UNIVE RSI DADE DO ESTADO DE M ATO GROSS O
PREGÃO No 006/ 2010 - UNEMAT
RAZÃO SOCI AL E No DO C. N.P. J. DO LICI TANTE
5.5. Inicialmente, se rá aberto o En velope 1 - Proposta de Pre ço s - e, após, o Envelope
2 - Documentos de Habilitação.
5.6. Os envelope s dos inte ressado s au sente s, ca so sejam microem pre sa ou empresa
de pequeno po rte que opta r pela fruição do s benefícios estabelecidos na Lei
Complem entar Fede ral 123/2006, deve rão estar acom panhados da Declara ção de que
trata o Item 4.5, sendo que tal declaração não de ve rá vir in serida nos envelopes 01 e
02.

6. DA PROP OS TA DE PREÇOS
(Artigos 4 o, VII, e 6o da Lei no 10.520/2002 )
6.1. A P ropo sta de P reço s d eve rá ser apre sentada em uma via datilografada ou
im pressa, p refe rencialmente no Formulário Padrão de Proposta (ANE XO I I),
redigida com clareza em língua portugue sa, salvo quanto a e xpre ssõ es técnica s de
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u so corre nte, sem alternativas, em endas, rasu ra s ou entrelinha s, de vidam ente datada
e assinada na última folha e rubricada nas demais pelo repre sentante legal da licitante.
6.2. Na P ropo st a de Pre ço s de verão constar, sob pena de de scla ssifica ção:
6.2.1. ra zão social da licitante, nº do CNPJ/MF, I n scrição E sta dual, ende reço
completo, telefone, fax para contato e, se po ssível, endereço eletrônico (e -mail), nº da
conta corrente, agência e re spectivo Banco;
6.2.2. prazo de eficácia da propo st a, o qual não poderá ser inferior a 60 (sesse nta)
dias corrido s, a conta r da data de sua apresenta ção, devend o, ne ste período, o s
preço s serem fixos e irre aju stávei s;
6.2.3. A etapa de lance s somente se rá iniciada a partir da deci são de conf ormidade
do s p roduto s/ se rviço s e propo stas ap resentadas, a qual poderá n ão se r realizada no
m esm o dia da abertu ra dos t rabalhos.
6.2.4. Os produto s/ serviços de verão se r ent regue s/prestado s no interior do Estado de
M ato Gro sso, no s dias e horá rios estipulado s n a Ordem de Forne cim ento, confo rme
local de entrega/pre stação dos pro duto s/ se rviços descrito no Ane xo I.
6.2.5. O prazo de entrega dos materiais e/ ou iniciar a prest ação do s se rviços será de
15 (qui nze) dia s corri dos, cont ados a partir da notificaçã o da retirada da nota de
empenho;
6.2.6. A gara ntia mínima para os i te ns c otados nã o pode rá ser i nferi or a 12 (doze)
meses, contados do rece bime nto de finitivo do produto/s erv iços ;
6.2.7. O recebime nto defini tivo dar-se-á , pel o Órgão, após a v erificação do
cumprimento das especi ficaç ões do produto/serv iços, nos term os des te Edital e
seus anexos e da proposta adj udi cada, no prazo de até 10 (dez) dias úteis,
conta dos do recebimento provisóri o.
6.2.7.1. O rece bimento Provisóri o da r-se-á , por res ponsáv el i ndi cado pela
UNEM AT, no ato da e ntrega do produto ou a pre sta ção dos serv iços mediante
nota fiscal pela adj udicatária.
6.2.7.2. O rece bimento provisóri o dos serviços/mate riais adj udicados não
implica s ua acei tação.
6.2.8. Indica r na proposta de p reço s o e ndereço e telefone pa ra Info rmaçõe s;
6.2.9. Um a única cotação, com preço s unitários e totai s po r lote, em moeda corrente
nacional, exp re sso s em algari smo s, e/o u po r e xten so, f racionado s a té o lim ite dos
centavos (duas casa s de cim ais apó s a ví rgula) tanto para pre ço s unitários quanto para
o s totais sem previ sã o inflacionária. Em ca so de divergência ent re o s valo res unitário s
e totais, serã o conside rado s o s primeiros, e ent re o s valore s expre sso s em algarismo
e por extenso, se rá con side rado e ste últim o;
6.2.10. Cota ção po r item do lote, com de scrição do s produtos/ serviço s, sob pena de
de scla ssifica ção;
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6.3. Serã o desclassificada s a s p ropo st a s que não at ende rem às e spe cificaçõe s e
exigência s d o p re sen te Edital e de seus Anexo s e que a pre sentem om issões,
irregularidade s ou defeitos cap aze s de dificultar o julgam ento.
6.4. Os preço s apre sentado s na p ropo sta de vem incluir todos o s custo s e de spe sas,
tais com o: custos diretos e indireto s, t ributos incidentes, taxa de administra ção,
serviços, en ca rgos so ciais, trabalhi sta s, segu ro s, t reinamento, lucro e outro s
nece ssá rios ao cum prim ento integral do objeto de ste Edital e se u s A nexos.
6.4.1. As em pre sas apó s a apre sentaçã o das prop ostas não poderã o alegar
preço inexeqüí vel ou cota ção inco rreta e d eve rão fo rne cer o s
m ateriais/ se rviço s sem ônu s adicionai s.
6.4.2. No s caso s em que a s empresa s se negarem a forne ce r o s
m ateriais/ se rviço s e sta s e sta rão sujeita s às san çõe s adm inistrativa s
previ st as ne ste edital.
6.5. Quai squer t ributos, de spe sas e cu sto s, direto s ou indiretos, om itidos da prop osta
ou incorretam ente cotados que não tenham causado a de sclassi ficação da me sma por
caracterizar p reço inexeqüí vel no julgamento das propostas, se rão con siderad o s como
inclusos no s p reço s, não sen do con siderados pleitos de a créscim o s, a e sse ou
qualquer título, devendo os materiais/ serviços se rem forn ecidos sem ônus adicionai s.
6.6. A apresenta ção da s propo sta s im plicará na plena a ceitação, po r pa rte do licitante,
da s co ndiçõe s e stabelecida s ne st e Edital e seus Ane xos.
6.7. Deverá ser apre se ntada propo sta especificada por item , de forma individualizada,
fazendo con sta r todo o lote a que se refere, de acordo com as especificaçõe s do
edital;
6.8. A s e spe cificaçõe s não pode rão se r alteradas, sob pena d e desclassifica ção;
6.9.. O (A) P regoeiro (a) con sid era rá como fo rmal erro de somatório e o utro s a spe cto s
que beneficiem a Administ raçã o Pública e não im plique nulidade do pro cedimento.
6.10. A sessão pública poderá se r suspen sa, por prazo a se r definido na própria
se ssão, para a análise p révia que se fizer nece ssá ria.

7. DO JULGAME NTO DAS PROP OS TAS
(Artigo 4o, VIII, I X, X, XI, XII, XV, XVI, XVII e XXIII da Lei n o 10.520/2002 c/c Arti go
31º, XI,XII, XIII, XI V, XV do Dec reto nº 7.217/ 2006 )
7.1. No julgamento e classificação da s propo sta s, será adotad o o crité rio de menor
preç o por lote, obse rvado s os prazos máxim os para fornecimento, as e specificações,
o s requi sito s técnicos e documentais, o s parâmetros mínim os de desempenho e
qualidade definidos neste edital.
7.2. Abe rta à se ssã o, o s intere ssados ent rega rão o s envelope s conten do a indicação
do objeto e do preço oferecido, proce dendo-se a Pregoeiro (a ) a sua imediata
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abertu ra e a s p roposta serão ru bricada s, por e sta e pelos p re sentes, de sta feita
verificando a conformidade da s propo stas com o s requi sitos e stabelecidos no Edital.
7.3. Apó s a abe rtu ra dos envelopes cont endo a s p roposta s de preços, o auto r da
oferta de valor mais baixo e o s da s ofertas suce ssi vas e supe riore s àquela pode rão
fazer novos lances verbai s e suce ssivos, até a proclamação do cla ssificado em 1º
(prim eiro) lugar;
7.4. Serão p roclam ado s pelo(a ) P reg oeiro(a), o s p roponentes que ap resentarem a s
propo sta s com m enor preço, a ssim entendido àquele s licitante s qu e tenham
apre sentado pro po stas em valo res sucessi vo s e superiore s à de menor preço,
confo rme disposto no inciso IV, do artigo 31, do Decreto nº. 7. 217/06.
7.5. Apó s apresenta ção da propo sta, não caberá de si stência, salvo por motivo justo
deco rrent e de fato supe rve niente e aceito pelo (a) Pregoeiro (a).
7.6. Verificando -se , no cu rso da an álise, o de scum primento de requi sito s
e stabelecido s n e ste Edital e seu s Anexos, a Propo sta se rá de sclassificada.
7.7. Serão classificadas pelo(a ) Prego eiro (o), a licitante que ap resenta r a p ropost a de
m enor preço e aquelas que tenham apre sentado propo sta s em valore s suce ssivo s e
supe riore s, relativam ente à de menor p reço.
7.8. Aos licitante s classificado s confo rme subitem 7.7, será dada opo rtunidade para
disputa, por meio de lan ce s ve rbai s e suce ssivos, de valore s di stinto s e de cre sce ntes,
atravé s dos seu s rep re sentante s legais.
7.9. O (A ) Pregoei ro (a ) convidará individualm ente as licitantes classificada s, de fo rma
seqüencial, a apre senta r lance s verbais, a p artir da p ropo sta cla ssificada de m aior
preço e, a s dem ais, em ordem decrescent e de valor.
7.10. A d esi stên cia em apre sentar lance ve rbal, quando con vocado pelo (a ) Pregoeiro
(a), implicará a exclusão do licitante da etapa de lances ve rbai s e n a manutenção da
sua últim a oferta, ou consta nte na sua propo sta o riginal ou do últim o lance ofere cido,
para efeito de o rden ação d a s p ropo sta s.
7.11. Não p oderá have r de sist ência do s lance s ofertado s, sujeitando-se o pro ponente
de si stente à s penalidade s con stantes neste Edital.
7.12. Ca so não se realize lance ve rbal, será ve rificado a conform idade entre a
propo sta escrita de menor p reço e o valor e stimado para a cont ratação.
7.13. O (A) Pre goeiro (a) e xaminará a a ceitabilidade, quanto ao objeto e os valo re s
apre sentado s pela p ropost a cla ssificad a em prim eiro lugar, de cidindo motivadam ente
a respeito.
7.14. De clarada en cerrada a etapa competitiva e ordenada à s proposta s, o(a)
pregoeiro (a ) exam inará a aceitabilidade da primeira classificada e, ca so entenda
nece ssá rio, da segun da cla ssificada, quanto ao objeto e valor, de cidindo
m otivadamente a re speito.
7.15. Analisada s as propostas apre sentadas e concluída a etapa de lance s ve rbai s, a
classificação final dar-se-à pela ordem cre scente do s preço s, observando -se, quando
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aplicável, a Lei Com plementar nº 123/2006.
7.16. Sendo aceitável a propo sta de m eno r p reço, procede rá à ab ertu ra d o envelope
contendo a documentação de habilitação 1º classificado, e, ca so o pregoei ro entenda
nece ssá rio, do segundo cla ssificado, pa ra confirm ação das suas co ndiçõe s
habilitátorias, para confirmação, com base no Cadast ro de Forne cedore s do E sta do, e
demais documentaçõe s solicitadas no Edital, a ssegurando ao licitante cada st rado o
direito de apresenta r a documentação a tualizada e regularizada n a própria sessão;
7.17. Co nstatado o atendimento pleno à s exigências editalícias, se rá declarada o
licitante vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital e seu s Anexos, pelo (a)
Pregoei ro (a ).
7.18. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigência s
habilitatórias, o (a) Pre goeiro (a) exam inará a s oferta s sub seqüente s e a qualificação
da s licitantes, na ordem de classificação, e a ssim sucessivamente, até a apuração de
uma proposta que atend a a todas a s exigência s, sendo a re spectiva licitante declarada
vencedora e a ela adjudicado os matéria s/serviços definido no objeto deste Edital e
seus Anexos.
7.19. Na s situaçõe s previ stas no s iten s 7.8, 7.9 e 7.12, o (a) Pre goeiro (a) poderá
negociar diretam ente com o proponente pa ra que seja obtido preço menor.
7.20. Ca so o corra a ap re senta ção de duas ou mais prop osta s o riginais de pre ço s
iguais, ob se rvadas a s e spe cificações técnica s e parâmetros mínim os de de sempenho
e qualidade definido s no Edital, as licitantes classifica da s se recusarem a dar lance s e
conseqüentemente pe rsistindo a igualdade de preços, se rá adotado o critério de
de sempate por sorteio na form a do a rt. 45, pará graf o 2º, da Lei 8.666/93, na própria
se ssão.
7.21. Não se considerará qualque r oferta de vantagem não previ sta no objeto deste
Edital e seus An exo s.
7.22. Da reunião, lavrar-se-á ata circun stanciada, na qual serã o regi strada s a s
ocorrências relevantes, de vendo a me sm a, ao final, se r assi nada pelo (a ) Pregoeiro
(a) e o s licitante s pre sentes, re ssaltando-se que pode rá con star a a ssinatu ra da eq uipe
de apoio, sendo -lhe s fa cultado esse direito.
7.23 A adjudicação somente oco rrerá após o at endimento do item 6.3 deste edital,
vinculado à análise e ap rovação d a planilha apre sent ada, sendo vedada a prete rição
de ordem de classifica ção tend o a em pre sa cla ssificada em 1º (prim eiro) lugar
apre sentado a planilha de cu sto rigorosamente atendendo a legi slação vigente, no
tocante a encargos sociais, t rabalhi sta s, tributo s e out ras exigên cia s pe rtinente s.
7.24 É vedada a negociação do p reço fo ra da se ssã o pública, exceto no caso de não
apro vação da planilha de preço apresenta da de a cordo com o item 6.3.
7.25. Os envelopes co ntendo “documento s de habilitação” da s licitantes
remanescentes ficarão à di spo sição dos licitantes na Sala da Com issão Perm anente
de licitação e somente poderão se r retirado s após 02 (doi s) dias útei s, a cont ar do
recebimento da Nota de Em penho pela empresa ve ncedora. Após 60 (sessenta) dias,
ca so não retirado, o (a) Pre goeiro (a ) procede rá à de st ruição dos en velopes,
independentemente de com unicação prévia.
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7.26. No ca so da sessão do pregão, em situação excep cional, vir a se r su sp ensa
ante s de cumprida s to das as sua s fa ses, o s en velope s, de vidam ente rubrica do s no
fecho, ficarão so b a guarda do (a) Pregoeiro (a ) e serã o e xibidos, ainda lacrado s e
com as rubrica s da s pa rticipante s, na se ssã o m arcad a pa ra o p rosseguimento do s
trabalho s.

8. DA HABI LI TAÇÃO
(Artigo 4 , XIII, XIV da Lei n 10.52 0/2002 c/c Art. 36, do De cre to nº 7.2 17/2006)
o

o

8.1. Os documento s pa ra fin s de habilitação, que deverão se r ap resentado s na se ssão
pública, inse rido s no envelope 02, são os seguinte s:
8.1.1. Para empresa s cada stradas, que deverão ser apre sentados, na sessão publica,
são o s seguinte s:
a) Para a s empre sa s in scritas no Cad a st ro Ge ral de Fornecedo res do E sta do de M ato
Grosso - o Certificado de In scrição, juntam ente a De claração de Atualizaçã o de
Do cumentos, em itida pela Gerência de Cada stro da Supe rintendên cia de Patrimônio e
Aqui siçõe s Governamentai s da SA D/M T, em plena validade;
b) Prova de in scrição, pa ra as cadast rada s no SI CAF, e re spectiva P rova de
Regularidade, em plena validade. Caso não comprovem a regularidade, o (a)
Pregoei ro (a) po derá aplicar o di spo sto no item 3.1.2. de ste Edital;
b) Decla ração de inexi stên cia de fato supe rveniente impeditivo de habilitação, na
forma do Art. 32, § 2o, da Lei 8.666/93 (confo rme modelo: Anexo IV);
b.1 ) No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos
termos da LC nº 123/2006, possuir al guma restriçã o na doc ume ntação
referente à regulari da de fisc al, esta deverá ser me nci onada , c omo
ressalv a, na s upraci tada declaraç ão.
b.2 ) A micro-empresa ou empresa de peque no porte que us ufruir dos
be nefí cios de que trata a LC 123/20 06 dev erá aprese ntar, na forma da
lei, j untamente com os doc ume ntos de habili tação, e decla ração de que
nã o se encontra em ne nhuma das si tuaçõe s do § 4º do art. 3º da LC
123/2006.
c) De clara ção que não possui em seu quad ro de pessoal em pregado (s) com m enos de
18 anos, em trabalho notu rno, pe rigoso ou in salubre e m enore s de 16 an os, em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 an os, no s termo s do
inciso XXXIII, do artigo 7° da Con stituição Federal, inciso V, artigo 27 da Lei 8666/93
(conf orm e m odelo anexo IV );
d) Declaração da p rópria Empresa de que não existe em seu qu adro de emprega dos,
servidore s públicos exercendo funçõ es de gerência, adm inistração ou tom ada de
deci são (conf orm e m odelo: Anexo IV).
8.1.1.1. Rela tiv os à Quali ficaç ão Téc nica :
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a) A empre sa deve rá apre sen tar no mínimo de 1 (um) Atestado (s) de capacidade
técnica, com patível ao objeto da licitação, podendo ser emitido por pessoa jurídica de
direito público ou privado, devendo o s ate stados em itidos por p essoa jurídica privada
e star com a firm a reconhecida em cartório; (pod endo se r diligenciados pelo p regoeiro
o s ate stados em itidos por pessoa jurídica de direito priva do), (confo rme modelo anexo
VI).
8.1.2. As em pre sas licitante s nã o cadastra das deve rão apre sen tar no Envelope no 02
o s seg uintes do cum ento s de habilitação, em plena validade:
8.1.2.1 - Relativo s à Habilitação Ju rídica:
a) regi stro comercial, no ca so d e empre sa individual;
b) at o con stitutivo, e stat uto ou contrato social em vigor devidam ente regist rado, em se
tratando de sociedades com erciais e, no ca so de sociedade s po r ações, acompanhado
de docum entos d e eleição de se us adm inistradore s;
b.1) o s documento s em apreço de verã o e sta r a com panhado s de toda s a s altera çõe s
ou da con solidação respectiva;
c) in scrição do at o con stitutivo, no ca so de sociedades civi s, acom panhada de p rova
de diretoria em exe rcício; e
d) de creto de autorização, em se t ratando de em pre sa ou sociedade est rangeira em
funcionamento no País, e at o de re gistro ou a utoriza ção pa ra fun cionam ento expedido
pelo Órgão competente, qua ndo a atividade a ssim o exigir.
e) Alvará de funcionamento, em itido pelo Poder E xecutivo Municipal da sede do
licitante.
8.1.2.2 - Relativo s à Regularidade Fiscal:
a) Ce rtidão Conjunta de Tributo s Federai s e Dívida Ativa da União, a me sma poderá
ser retira da no site: www.receita.fa zenda.g ov.b r/ Grup o2/ Certidoe s.htm
b) Ce rtidão Negativa de Débito Fi scal (CND) especí fica pa ra participar d e licitações,
onde a m esma poderá se r retirada n o site: www. sefaz.mt.gov.br, ou exp edida pela
Agência Fazen dária da Secretaria de E stado de Fazenda d o re spe ctivo dom icílio
tributário;
c) Certidão Negativa de Débito de competência da Procurado ria Geral do Est ado do
re spectivo domicílio tributário;
c1) Pode rão ser a pre sentada s a s respectivas Ce rtidões de scritas na s
alíneas “b” e “c”, de fo rm a consolidada, de acordo com a legislação do dom icílio
tributário do licitante.
d) Ce rtidão Negativa de Débito Municipal, expedida pela p refeitura do re spectivo
domicílio tributário;
e) Certidão do Fun do de Garantia po r Tempo de Serviço (FGTS), a m esm a pode ser
retirada n o site: www.caixa. gov.br;
f) Ce rtidão do Instituto Na cional de Seguridade Social (I NSS ), a mesm a pode ser
retirada n o site: www.in ss.g ov.b r;
g) prova de in scrição no Cadast ro Nacional de Pe ssoa s Jurídica s (CNP J).
h) b) Prova de in scrição no cadast ro de cont ribuinte E st adual ou Municipal, se houver,
relativo ao dom icílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ram o de atividade e
compatível com o objeto contratual;
8.1.2.3 - Relativo s à Qualificação Econôm ico-Financeira:
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a) balanço pat rimonial e dem onstrações contáb eis do último exercí cio social (ano
2009), já exigíveis e ap re sentado s na fo rma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, veda da a sua sub stituição por balancete s ou balanço s
provi sório s, podendo ser atualizados, quando en cerrado s h á m ais de 3 (três) me se s
da data de apre sentação da p roposta, tomando como ba se a variaçã o, oco rrida no
período, do Í NDI CE GE RAL DE P RE ÇOS - DI SPONI BILI DADE INTE RNA - IGP-DI,
publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha
substituir.
Observações: serão con side rados aceito s como na forma da lei o balanço
patrim onial e demonstra çõe s contábei s assim apre sentados:
1) - a s d em onstrações contábei s a serem apre sent ada s são a s Dem on straçõe s de
Re sultado de Exercí cio e a Dem onstra ção de Lucros e P rejuízo s;
2) - so ciedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):
-publicados em Diário Oficial;
-publicados em jornal de grande circulação; ou
-por foto cópia re gistrad a ou aut enticada na Junt a Comercial da sede ou dom icílio da
licitante.
3) - so ciedades por cota de respon sabilidade limitada (LTDA ):
- a companhado s po r fotocópia do s Te rm os de Abe rtura e de Ence rramento do Livro
Diário, devidamente autenticad o na Ju nta Comercial da sede ou domicílio da licitante
ou em outro ó rgão equivalente; ou
- fot ocópia d o Balan ço e das Dem on straçõe s Contábei s devidamente regi st rada s ou
autenticadas na Jun ta Com ercial da sede ou dom icílio da li citante.
4) - sociedades sujeita s ao regime e stabelecido na Lei nº 9.317, de 05 de dezem bro
de 1996 - Lei das Microem pre sas e das Em pre sas de Pequen o Porte “SIMPLES ”: acom panhados p or f otocópia dos Te rmos de Abertu ra e de Ence rramento do Livro
Diário, devidamente autenticad o na Ju nta Comercial da sede ou domicílio da licitante
ou em outro ó rgão equivalente; ou declaração sim plificada do último imposto d e ren da.
5) - so ciedade criada no exercí cio em curso:
-foto cópia do Balanço de Abe rtura, devidam ente regist rado ou autentica do na Junta
Comercial da se de ou domicílio dos licitantes nos ca sos de sociedades anônim as;
6) - o balanço patrimonial, as dem on st ra çõe s e o b alanço de abe rtura de verã o e star
a ssinado s pelos adm inistradore s das empresa s con stante do ato constitutivo, estatuto
ou contrato social e por Co ntador legalmente habilitado.
b) Toda s as forma s so cietária s de ve rão apre sentar Certidão negativa de Falência e
Concordata e xpedida pelo distribuidor d a sede da pe ssoa ju rídica.
8.1.2.4. Rela tiv os à Quali ficaç ão Téc nica :
a) A empre sa deve rá apre sen tar no mínimo de 1 (um) Atestado (s) de capacidade
técnica, com patível ao objeto da licitação, podendo ser emitido por pessoa jurídica de
direito público ou privado, devendo o s ate stados em itidos por p essoa jurídica privada
e star com a firm a reconhecida em cartório; (pod endo se r diligenciados pelo p regoeiro
o s ate stados em itidos por pessoa jurídica de direito privado), (confo rme modelo anexo
VI).
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8.1.3.1 – Docum entação complem entar para não cada strada s:
a) Decla raçã o de inexi stên cia de fato supe rveniente impeditivo de habilitação, na
forma do Art. 32, § 2o, da Lei 8.666/93 (confo rme modelo anexo IV);
b.1 ) No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos
termos da LC nº 123/2006, possuir al guma restriçã o na doc ume ntação
referente à regulari da de fisc al, esta deverá ser me nci onada , c omo
ressalv a, na s upraci tada declaração.
b.2 ) A micro-empresa ou empresa de peque no porte que us ufruir dos
be nefí cios de que trata a LC 123/20 06 dev erá aprese ntar, na forma da
lei, j untamente com os doc ume ntos de habili tação, e decla ração de que
nã o se encontra em ne nhuma das si tuaçõe s do § 4º do art. 3º da LC
123/2006.
b) Declaração que não po ssui em seu q uadro de p e ssoal empregado (s) com menos
de 18 anos, em trabalho noturno, perigo so ou in salubre e menore s de 16 anos, em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a pa rtir de 14 an os, no s termo s do
inciso X XXIII, do artigo 7 ° da Constituição Fed eral, inci so V, artigo 27 da Lei nº
8666/93 (conform e modelo anexo IV);
c) Declaração da p rópria Empresa de que não existe em se u quadro de empregados,
servidore s públicos exercendo funçõ es de gerência, adm inistração ou tom ada de
deci são (conf orm e m odelo anexo IV );
8.2. Todas as licitantes deverão apresenta r dentro do Envelope nº 02, inclusive
aquelas que se enquad ram na s Condiçõe s do item 8.1.1, o s d ocumentos específico s
para a pa rticipação nest e P regão, devendo se r en treg ue s numerado s e de preferên cia
seqüencialm ente, a fim de perm itir celeridade na conferência e exame
corre spondente s:
8.3. Sob pena de inabilitação, todos os do cum ento s apre sentad o s p ara habilitação
deve rão e st ar:
8.3.1. Em nome da licitante, e, p refe ren cialmente, com número do CNPJ e com o
endereço re spe ctivo:
a) se a licitante for a m atriz, todos os do cum ento s deverão esta r em nom e da matriz;
ou
b) se a licitante for a filial, todos os docum ento s deve rão estar em nom e da filial,
exceto aqueles docum ento s que, pela p róp ria natu reza, com pro vadamente, fo rem
emitidos som ente em nome da matriz;
c) serão di spe n sados da filial aqueles docum entos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos som ente em nome da matriz;
d) o s atestado s de cap acidade t écnica/ respon sabilidade técnica po derão ser
apre sentado s em nome e com CNPJ da m atriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante.
8.3.2. Datados dos últimos 60 (sessenta) dias até a data de a bertu ra da se ssão
pública, quando não tive r p razo estabelecido pelo órgão com petente expedidor:
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a) não se enquad ram no prazo de que trata o item anterior o s docum entos cuja
validade é indeterminada.
8.4. Deverão se r apre sentada s juntamente com os do cum entos originais p revi sto s
ne ste Edital, as fotocó pia s do s m esm os, ca so esta s não est ejam autenticada s, a s
m esm as poderão se r feita s pelo(a) Pregoeiro (a) e pela equipe de apoio a partir do
original, preferencialmente em momento anterior ao Pregão , conf orme citado no item
3.2.
8.5. Serão aceita s somente cópias legívei s;
8.6. Não serão a ceitos documento s cujas data s e stejam rasurada s;
8.7. O (A) Pregoei ro (a) rese rva -se o direito de solicitar o original de qualquer
documento, sem pre que tiver dúvida e julgar nece ssá rio;
8.8. Os documento s ne cessários à h abilitação poderão ser apresentad os em original
ou cópia auten ticada por cart ório com petente ou po r qualquer servidor, ou em
publicação da im prensa oficial ou em cópias sim ples, de sde que a com panhadas do s
originais para confe rência pelo (a) Pre goeiro (a ).
8.9. Não se rão aceito s prot ocolo s de ent rega ou solicitaçõe s de documento em
substituição aos do cum ento s reque rido s no p resente Edital e se u s A nexos.
8.10. Se a documentação de habilitação não estive r completa e correta ou co ntra riar
qualquer di spositivo de ste Edital e seu s Ane xos e, obse rvado ainda o di sp osto n e ste
edital, o(a) P reg oeiro(a) con sidera rá o propo nente inabilitado, salvo a s situ ações que
en sejarem a aplicação do dispo sto na Lei Com plementar nº123/2006.
8.11. Poderá o (a) P regoeiro (a ) de clarar qualquer fa to fo rmal, desde que não implique
de sobediência à legislação e fo r evidente a va ntagem para a Administração, devendo
também, se nece ssá rio, promover diligência para dirimir a dúvida, cabendo, inclu sive,
e stabelecer um pra zo m áximo de 48 hora s para a solução.
8.12. Const atando atra vé s da diligência o não at endimento ao esta belecido, o(a)
Pregoei ro(a) con side rará o p roponent e inabilitado e prosseguirá a se ssão.
8.13. Somente serão retidos o s do cumentos do licitante venced or, havendo a
po ssibilidade de retenção para ca sos de recursos administrativo s, desde que
im plicados na q uestão.
8.14. Aquele que ensejar declara ção fal sa, ou que dela tenha conhecimento, nos
termo s do artigo 29 9 do Código Penal, ficará sujeito à s penas de reclusão, de um a
cinco an o s, se o do cum ento é público, e re clusão de um a t rê s anos, e multa, se o
documento é pa rticular, independ ente da pe nalidade estabelecida no artigo 7º da Lei
Fede ral nº 10.520/02 e legislação vigente.

9. DOS E S CLARECIMENTOS E DA IM PUGNAÇÃO DO ATO CONV OCATÓRIO
(Artigo 32, do Decreto no 7.217/2006)
9.1. Decairá do direito de pedir e sclarecimentos ou impugnar o s t erm os deste Edital
aquele que n ão o fizer até 03 dias út ei s ante s da dat a de sign ada p ara a realizaçã o do
Pregão, apontando de fo rma clara e objetiva as falhas e/ou irregularidades que
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entende viciarem o m esm o. Sendo que a s petições deverão ser protocolizadas,
devidamente inst ruídas (a ssinatu ra, ende re ço, razão social, CNPJ e telefone para
contato), na Sede Administ rativa da Universi dade do E st ado de Mato Gro sso.
Endereço con st ante no rodapé .
9.1.1. Não se rão aceita s petiçõe s (pedido de e sclarecimento e im pugnação)
encaminhada s por e-mail ou fax.
9.1.2. Caberá ao Pregoeiro de cidir, com apoio da área técnica respon sável
pela elaboração do Termo de Refe rência/P rojeto Bá sico, sobre a
im pugnação interpo sta.
9.1.3. Se pro cedente e acolhida à impugnação do Edital, seus ví cio s se rão
sanados e ca so ne cessário, nova data se rá designada pela Administra ção,
para a realização do ce rtam e.
9.2. Se a impugnação ao edital fo r reconhecida e julgada procedente, serão co rrigidos
o s vícios e, caso a formulação da propo sta seja afetada, nova data será de signada
pela Adm inist ração, pa ra a realização do certame;
9.3. A s consulta s se rão respondida s at ravé s d o site www. sad.m t.gov.b r local “p ortal de
aquisiçõe s”, e www.unemat.br, que pa ssa rão a integra r o p re sen te Edital, se ndo a s
m ensagens a ce ssíveis a todos os inte ressado s.
9.3.1. No local mencionado no item anterior se rão di sponibilizadas, além
da s re spo sta s, t oda s a s inform ações que o Pregoeiro julgar importantes,
razão pela qual a s empresa s inte ressada s de verão con sultá-lo
freqüentemente.
9.4. A ocorrência de im pugnação de caráter m eramente protelatório, en sejando a ssim
o retard amento da execução do cert am e, a autoridade competente poderá,
a ssegurado o contraditório e a am pla defesa, aplicar a pena estab elecida no artigo 7º
da Lei nº 10.520/02 e legislação vigente.
9.5. Quem im pedir, perturb ar ou f rauda r, a ssegu rado o contraditório e a am pla defesa,
a realização de qualquer ato do p rocedim ento licitatório, incorrerá em pena de
detenção, de 2 (doi s) a 3 (t rês) ano s, e multa, nos termo s do artigo 93 da Lei 8666/93.

10. DOS RECURSOS
(Artigo 4o , XVIII , XIX, XX e XXI da Lei no 10.520/2002
e Arti go 31, XVI a XI X do Dec reto no 7.217/2006 )
10.1. Declarado o vencedo r, qualque r licitante poderá m anifesta r imediata e
m otivadamente a intenção de reco rrer, quando lhe se rá concedido o pra zo de três dia s
para apre senta ção das razõe s do recurso, ficando os dem ais licitantes desde logo
intimados para apre sentar cont ra-razões em igual número de dias, que começarão a
corre r do té rmino do p razo do re corrent e, sendo -lhe s a ssegurada vi sta im ediata do s
auto s.
10.1.1. Não serão acolhida s petiçõ e s encaminhadas por e-m ail ou fax.
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10.1.2. A alegação de p reço inexeq üível por parte de um do s licitantes com relação à
propo sta de preços de out ro licitante deverá se r devidamente com pro vada sob pena
de não conhecim ento do re curso interpost o.
10.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência
do direito de re curso e a adjudicação do objeto da licitação pelo (a ) P regoeiro (a ) ao
vencedor.
10.3. O recurso contra deci são do (a) Preg oeiro (a) não te rá efeito su spensi vo.
10.4. O acolhimento de recurso im portará a invalidação apenas do s ato s in su scetívei s
de aproveitamento.
10.5. De cididos os recurso s, o (a) P regoei ro (a) fará a adjudicação do objeto da
licitação ao licitante vencedor, submetendo o p roce sso administ rativo à Au toridade
Competente para homologação e cont rata ção.
10.6. Os auto s do procedimento permanecerão com vi sta franqueada ao s
intere ssados, na sede da Sede Administrativa da UNEM AT, na Com issão Perm anente
de Licitação, no endereço citado no rodapé de ste Edital, no s dia s úteis no ho rário da s
12:00 às 18:00 hora s.
10.7. Na o corrên cia de manifest ação ou interp osição de recu rso de caráter meram ente
protelatório, ensejando assim o retardam ento da exe cução do certam e, a au toridade
competente poderá, a ssegurado o cont raditório e a ampla defesa, aplicar a pena
e stabelecida no a rtigo 7º da Lei nº 10. 520/02 e legislação vigente.

11. DA HOMOLOGAÇÃO E OBRIGAÇÕES DA ADJUDI CATÁRI A
11.1. A adjudicação do objeto ao licitante vencedor, feita pelo (a) P regoeiro (a ), ficará
sujeita à Hom ologação da Auto ridade Com petente da Unive rsidade do E stado de M ato
Grosso - UNEMAT.
11.2. Pa ra fins de hom ologação do p rocedimento licitatório, o proponente vencedor
fica obrigado a apre sentar nova prop o sta ad equada de pre ços ofert ado s n a etapa de
lance s ve rbais, no pra zo máxim o de dois dias co rridos, contados da notificação
realizada na sessão pública do Pregã o, com valo res correspondente s á adjudicação, a
qual sub stituirá a original, como parte integrante do cont rato.
11.3. A adjudicatária/con signat ária se obriga, nos term os de st e Edital, a:
11.3.1. Após a hom ologação da licitação, comparece r pa ra assinatura do cont rato no
prazo de até 05 (cin co) dia s, e retirar a Nota de Em penho no m esmo pra zo, contada
do re cebimento da convoca ção formal, conforme o ca so;
11.3.2. A em pre sa se obriga rá a solucionar tempe stivamente quaisq uer problemas
com os pro duto s fornecido s e/ ou se rviço s p restado s, se p or ventura não e stive rem
sendo atendida s às finalidades propostas.
11.3.3. O licitante ven cedor fica obrigado a a ceitar na s m esm as condiçõe s de
forne cim ento acréscimos o u sup re ssõe s de at é 25% do valor total da adjudicação.
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11.4. Como con dição pa ra em issão da Nota de Empenho e assinatura do contrato, o
licitante vencedo r d eve rá e sta r com a docum entação ob rigató ria válida no SI CA F ou
comprova r situaçã o regular no Cada stro de Fornece dores E stadual, e
obrigatoriam ente ap resent ar:
a)
b)
c)
d)

Ce rtidão Negativa de Dé bito do s Tributos Fede rai s, E staduai s e Municipais;
Ce rtidão Negativa de Dé bito do FGTS e I NSS;
CNPJ;
Cont rato Social e alteraçõe s.

11.5. Se as certidõe s refe rida s no item anterior n ão comprova rem a situa ção regular
do licitante, a se ssão se rá retomada e os demais cham ado s, na ordem de
classificação, para fazê -lo nas condiçõ es de suas respectiva s ofert a s, ob se rvad o que o
pregoeiro exam inará a aceitabilidade, quanto ao o bjeto e valor, sem prejuízo da
aplicação da s sanções cabí vei s.
11.6. Se a licitante ven cedo ra, inju stificadam ente, re cu sar-se a assinar o contrato ou
se não apre sentar situa ção regular no ato d e a ssinatu ra ou da feitura da not a de
empenho, a sessão se rá retom ada e, os dem ai s licitantes se rão chamado s, na ordem
de classifica ção, pa ra fazê -lo nas condiçõ es de sua s re spectivas ofe rtas, ob servado
que o pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, sujeitando -se o
de si stente à s penalidade s con stantes neste Edital.
11.7. Ocorrendo a hipóte se pre vi sta no item anterior, a se ssão do P regão será
retom ada.
11.8. O Con trato , no ca so do p resente PREGÃO, pod erá ser su bstituído pela Nota de
Empenho de De spe sa na fo rma do artigo 62, “caput ” e pa rág rafo 4o, da Lei 8.666/93.

12. DO CONTRA TO
(Art. 31º, Inciso XX a XXIII do Decre to nº 7.217/20 06 c/c Art. 62 Caput, § 4o da Lei
8.666/93 e Decreto nº 4.752/02)
12.1 Com o condição para a celebra ção do Cont rato, o licitante vence dor deverá
m anter toda s a s condiçõe s de habilitação para cont rata ção com a Administração
Pública.
12.2 Se o licitante vencedo r re cu sar-se a a ssina r o contrato inju stificadamente será
aplicada à regra seguinte: Quando o pro ponente vencedor não apre sen tar situ ação
regular, no ato da a ssinatu ra do cont rato, será convocado outro licitante, obse rvada a
ordem de classificação, p ara celebra r o cont rato, e assim sucessi vam ente, sem
prejuízo da aplicação da s sa nções cabívei s.
12.3 Com o condição pa ra emissã o da Nota de Empenho, o licitante vencedo r deverá
e star com a documentação ob rigatória válida no SICAF ou compro var situação regular
no Cada stro Geral de Fornece dore s E st adual, ou ainda perante a Fazenda Fede ral,
E stadual e M unicipal, a Seguridade Social (INSS ) e ao Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS);
12.4 Se a s certidõe s referidas no item ante rior não comprova rem a situação reg ular do
licitante, a se ssão será retomada e o s demais cham ado s, na ordem de cla ssifica ção,
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para fazê -lo nas condições de sua s re spe ctiva s oferta s, obse rvado que o (a) P regoeiro
(a) e xam inará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, sem prejuízo da aplicação
da s sa nções ca bívei s.
12.5. A adjudicatária se ob riga, no s termo s de ste Edital, a:
12.5.1 Após a homologação da licitação, retirar a No ta de Em penho no prazo de 02
(doi s) dias, contados d o re cebim ento da con voca ção fo rm al ou ordem de
forne cim ento;
12.5.2 Entregar os materiai s e/ou iniciar o s serviços solicitados at ravé s da ordem de
forne cim ento, no prazo de 15 (qui nze) dias corridos, contado s do recebim ento da
Nota de Empenho, a companhado de Nota Fi scal com e spe cificação e quantidade da
ordem de fornecim ento, rigoro samente idêntica ao di scrim inado no item 15 deste
edital;
12.5.3 Substituir, às sua s expen sa s, no pra zo de 05 (cinco) dias út ei s, apó s notificação
formal, os serviços/materiais entregue s em desa co rdo com a s especificaçõe s d este
Edital, conforme anexo s e com a re spe ctiva p ropo sta, ou que apre sente vício de
qualidade (que apre sentem problemas na utilização);
12.5.4 Atender, pa ra o de vido re cebimento do crédito, ao que determ ina o Decreto
4.752, de 06 de ago sto de 2002, no tocante a emissão da No ta Fi scal/Fatu ra;
12.5.5 A con trata da ficará o brigada a aceitar, na s m esm as condições deste edital, os
acréscim os ou supressões que se fizerem nece ssá rio s, até 25% (vinte e cinco por
cento ) do valor inicial atualizado do objeto adjudicado, deven do sup ressõe s a cima
de sse lim ite ser resultantes de aco rdo e ntre a s pa rte s.
12.6 Se a licitante vencedora não cumprir o pra zo do item 12.5.2 ou recu sar-se a
retira r a nota de empenho, sem justificativa form alm ente aceita pela autoridade
competente do ó rgão, decai rá do direito de fo rne cer o objeto adjudicado, sujeitando -se
à s penalidades di spo sta s na se ção 13 de ste Edital de Pregão.
12.7 Se a licitante vencedora injustificadamente ou se não apre sent ar situação regular
no ato da feitura da nota de em penho, a sessão será retom ada e o s demais licitantes
serão chamado s, na o rdem de classifica ção, para fa zê-lo na s condiçõe s de sua s
re spectiva s ofe rtas, ob servado que o (a ) Pregoeiro (a ) exam inará a aceitabilidade,
quanto ao objeto e valor, sujeitando-se o de si sten te à s penalidades con stante s da
Seção 13 de ste Edital.
12.7.1 Ocorren do à hipóte se prevista no item anterior, a se ssão do Pregão será
retom ada, confo rme item 12.4 deste Edital.
12.8. O ÓRGÃO se obriga, nos termo s previsto s neste edital a:
12.8.1 Re ceber os matéria s/ se rviços adjudicado s, nos termo s, p razo s, quantidade,
qualidade e condiçõe s e stab elecida s neste edital;
12.8.1.1 Os serviço s/materiais serã o re cu sado s e devolvidos na s seguintes hipóte ses:
a) Nota fi scal com e spe cificação e quantidade s em desa co rdo com o discriminado no
item 15 deste edital;
UNEMAT – Univer sidade do Estado de Mato Gr osso
Av. Tancredo Neves, 1095 – Cavalhada III CEP: 78200-000 – Cáceres/MT Fone/Fax : (65) 3221 0002
Site: ww w.unemat.br / E-mail: licitacao@unemat.br

18/48

ESTADO DE MATO GR OSSO
SEC R ETARIA DE ESTADO DE CIÊN CIA E TECN OLOGIA
U NIVERSID AD E D O ESTAD O D E MATO GROSSO
CO MI S S ÃO PER MA N EN T E DE L I CI TAÇÃO

b) Pre stado s em desaco rdo com a s e specificaçõ es dos requisitos obri ga tórios deste
edital;
c) Ap resentem vício s d e qualidade ou impropriedade para o u so.
12.8.1.2 O recebimento pro vi só rio dar-se-á, por respon sável indicado pela UNEM AT,
no ato da entre ga do produto ou a pre stação do s se rviços e da nota fi scal pela
adjudicatária.
12.8.1.3 O recebimento pro visório do s serviço s/m ateriais adjudicado s não implica sua
aceitação.
12.8.1.4 O recebim ento definitivo dar-se-á, pelo Órgão, após a ve rificação do
cumprim ento das e spe cificaçõe s do p roduto/ serviço s, no s termo s d este Edital e seu s
anexo s e da propo sta adjudicada, no prazo de até 10 (de z) dias útei s, contado s do
recebimento provisó rio.
12.8.2. Efetuar pagamento o qual deverá obede cer aos termos do De creto nº 4.752,
de 06 de agost o de 2002, c/c o De creto nº 4.747, de 22 de junho de 1994, bem como
na confo rmidade Decreto E stadual nº 8.199/2006, após a e ntre ga ou a exe cução do s
serviços e recebimento da Fatu ra/ Nota Fi scal e de vidam ente ate stado por respon sável
do ÓRGA O, mediante ordem bancária, atra vés do Banco d o Bra sil S/A, em moeda
corrente, em conform idade com a INSTRUÇÃ O NORM ATIVA Nº 01/2007SAGP/SE FA Z, publicada no Diário Oficial do E stado em 25.05.2007.
12.9. Nenhum pagamento será efetua do à empre sa adjudicatá ria enquanto p endente
de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerado r de direito a
reaju stam ento de p reço s ou a atualização monetá ria.

13. DAS SANÇÕES ADMINIS TRATIV AS
(Artigo 7o da Lei no 10.520/200 2 c/c Arti go 138 do Decreto 7.217/2006 e Artigos
86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93)
13.1. O descum primento injustificado da s ob rigaçõe s a ssumidas no s te rmo s deste
edital sujeita a cont rata da a multas, con soant e o capu t e §§ do art. 86 da Lei nº
8.666/93, incidentes sob re o valor da Nota de Em penho, na form a seguinte:
13.1.1. Quanto à ob rigação da retirada da Not a de Em penho no p ra zo e stabelecido:
a) at ra so até 05 (cinco) dia s, multa de 2 % (doi s po r cento );
b) a partir do 6º (se xto ) até o lim ite do 10º (décim o) dia, multa de 4% (quatro por
cento ), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11º (dé cimo
primeiro) dia de atra so.
13.1.2. Quanto às ob rigaçõe s de solução de quai squer pro blemas com os iten s
adquirido s, e, quanto à a ceitação de a cré scim os e sup re ssões no valor total da
adjudicação:
a) at ra so até 2 (doi s) dia s, m ulta de 2% (dois por cento);
b) a partir do 3º (te rceiro ) até o limite do 5º (quinto) dia, multa de 4% (quatro por
cento ), ca racterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 6º (sexto ) dia de
atraso.
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13.2. Sem prejuízo das san çõe s cominadas no a rt. 87, I, III e I V, da L ei nº 8.666/93,
pela inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, a UNEMAT poderá, ga rantida a
prévia e ampla defe sa, aplicar à Contratada m ulta de até 10% (dez po r cento) sob re o
valor adjudicado.
13.3. Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota d e empenho injustificadam ente ou
se não apre sentar situ ação regular n o ato da feitura d a m esm a, gara ntida pré via e
ampla defesa, sujeita-se às seguintes pen alidades:
13.3.1. m ulta de até 10% sobre o valor adjudicado;
13.3.2. su sp ensão temporá ria de participar de licitaçõe s e impedimento de contratar
com a UNEM AT, por pra zo de até 5 (cinco ) anos, e,
13.3.3. declara ção de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
13.4. A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou ap resent ar
documentação falsa exigida para o ce rtam e, en sejar o reta rdam ento da execu ção de
seu objeto, não mantiver a p ropo sta, falhar o u frauda r na e xecução do cont rato,
comporta r-se de modo inidôneo ou comete r fra ude fi scal, garantida p révia e am pla
defe sa, fica rá im pedida de li citar e contrata r com o Estad o pelo prazo de até cinco
anos e, se fo r o ca so, será de screden ciado do Cadast ro Geral de Fo rnecedore s por
igual período, sem prejuí zo da a ção penal correspondente na fo rma da lei.
13.5. A m ulta, eventu almente imposta à contra tada, será automaticamente descontada
da fatura a que fizer ju s, acrescida de juro s m oratório s de 1% (um por cento) ao mês.
Ca so a cont rata da não tenha nenhum valor a recebe r de ste Órgão do E sta do de M ato
Grosso, ser-lhe-á con cedido o p razo de 5 (cinco ) dias útei s, contado s de sua
intimação, para efetuar o pagamento da m ulta. Após esse p razo, não sen do efetuado
o pagam ento, seus dados serão encaminhados ao Órgão com petente pa ra q ue seja
inscrita na dívida ativa do Estado, po dendo, ainda a UNEM AT pro ceder a cobrança
judicial da m ulta.
13.6. As multas pre vista s nesta se ção nã o eximem a adjudicatária da reparação do s
eventuai s dan os, pe rda s ou prejuízos que seu ato punível venha cau sa r a UNEMAT.
13.7. Do ato que aplica r a penalidade cabe rá recurso, no prazo de 05 (cinco) dia s
úteis, a contar da ciência da intim ação, podendo a Administra ção re con side rar sua
deci são ou nesse p razo en caminha-lo devidam ente inform ado para a ap re ciação e
deci são superio r, dentro do me smo pra zo.

14. DA DOTAÇÃO ORÇAME NTÁRI A
(Artigo 119 do Decreto nº 7.217/ 2006)
14.1. As de spe sas de corrente s d a cont rata ção, objeto de sta Licitação, correrão à
conta do s re cursos espe cífico s con signados no o rçamento, conform e a discrim inação
que segue:
Universi dade do Es ta do de M ato Grosso
Órgão: 26.201
Proj eto Ativ idade: 3065.0800
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Elemento de Despe sa: 3390.3000 / 3390.390 0
Fonte : 262
14.2. As de spe sas decorrente s da contra tação, objeto de sta Licitação, no e xercício
seguinte, correrão à conta do s recu rsos específico s consignados no orçam ento do
m esm o.

15. TERMO DE REFERÊNCI A: ES PE CI FI CAÇÕES TECNI CAS
(Artigo 14 da Lei 86 66/93 )
15.1. Esp ecificaçõe s do objeto: O Term o de Refe rên cia/Projeto Básico, conform e
Anex o I.

16. DO PAGAMENTO
(Decreto nº 8.199/200 6)
16.1. O pagam ento se rá em confo rmidade com a I NST RUÇÃO NORMATIVA Nº
01/2007-SAGP/S EFAZ, publicada no Diário Oficial do Estad o em 25.05.2007, p or m eio
de Nota Ba ncá ria pelo Ban co do Bra sil S/A, em nome do forn ecedo r, apó s
apre sentação das fatura s/not as fi scai s desde que tenham sido aceitos o s
serviços/mate riais e atestada s as nota s pelo respon sável
po r
seu
recebimento/acompanhamento;
16.1.2. Junt o a s Nota s Fiscais a licitante vencedo ra deverá obri ga toriamente
apresentar os doc umentos relac iona dos a baix o, sem as q uai s fica im possibilitada a
efetivação da liquidação do pagam ento;
a) apre sentação da folha de pagamento, juntam ente com a GFIP, relativa ao s
funcionário s executo re s das atividades estabelecidas no co ntrat o, devendo haver
concordân cia com a relaçã o de funcionários entreg ue ao ge sto r do contrato;
b) com pro vaçã o do recolhim ento individual, relativo ao m ês anterior, do Fundo de
Garantia de Tempo de Serviço – FGTS, relativo ao s fun cionário s exe cuto res da s
atividades e stabelecidas no cont rato, deven do have r conco rdância com a relaçã o de
funcionário s e ntre gue ao gestor do cont rato;
c) com provação do re colhim ento individual, relativo ao mês ante rior, da previdência
social - INSS, relativo ao s funcionários exe cuto re s da s atividade s e stab elecida s no
contrato, deve ndo haver concordân cia com a relação de funcionário s ent regue ao
ge stor do contrato;
d) p rova de regularidade fi scal para com a Fazenda Federal, E stadual e M unicipal do
dom icílio ou sede da co ntrat ada, con si stindo em certidõe s ou do cum ento
equivalente, emitidos pelos ó rgãos com petente s e dentro do s prazo s de validade
expresso nas próp ria s ce rtidões ou documento s;
e) p rova de regula ridade fi scal pa ra com a P rocura doria da Fazenda Nacional e para
com a Pro curadoria Geral do E stad o, nos ca sos em que não sejam emitidas em
conjunto à s regula ridade s fiscai s;
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f) p rova de regularidade perante o Fund o de Ga rantia por Tem po de Serviço – FGTS
( a rt. 27 da Lei 8.03 6/90), em plena validade, relativa à cont rata da;
g) prova de regularidade pe rante o Instituto Nacional de Seguridade S ocial- I NSS
(art. 195, § 3° da Con stituição Federal), em plena validade, relativa à contrat ada.
h) Com pro vante de que a em pre sa encontra -se com suas ob rigaçõe s con ven cionais
em situação regula r.
16.2. As compro vaçõe s de regula ridade exigidas nas alíneas e, f, g e h, do item
16.1.2, poderão ser sub stituídas pela reg ularidade junto ao Cada st ro Geral de
Fo rneced ore s do Estado de Mato Gro sso;
16.3. Con statando-se qualquer incorre ção na Not a Fiscal, bem como qualquer outra
circun stân cia que de sa con selhe o seu pagam ento, o prazo para pag am ento constante
do subitem acima fluirá a partir da respectiva regula rização. E sse fato não será
gerador de direito a reajust amento de pre ços ou a atualização m onetária;
16.4. A licitante ven cedora indica rá no corpo da Nota Fi scal o número e n ome do
banco, ag ência e número da conta o nde de verá se r feito o pagamento, via o rdem
bancá ria;
16.5. A UNEMAT ef etuará o pagamento via ordem bancária, por interm édio do Banco
do Bra sil, pa ra o ba nco discrim inado na Nota Fiscal;
16.6. Nenhum pagamento será efetua do à empre sa adjudicatá ria enquanto p endente
de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerado r de direito a
reaju stam ento de p reço s ou a atualização monetá ria;
16.7. A Nota Fi scal/Fatura de verá e star em nome da Univ ersida de do Es tado de
M ato Grosso – UNEMAT – com o CNPJ Nº. 01.367.770/0001-30.
16.8. O p agamento efetuado à adjudicatá ria não a isentará de suas
re sponsabilidade s vinculada s a o forne cim ento, especialmente aquelas relacionadas
com a qualidade e garantia;
16.9. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

17. DA P ARTICI PAÇÃO DE M I CRO EMP RE S A E EM PRES A DE PEQUENO
PORTE
(Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 )
17.1. A partici paçã o de micro empres a e empre sa de pequeno porte s e da rá
conforme prec eitua do na Lei Complementar nº 123/2006.
17.2. A mic ro-em presa ou empresa de peque no porte que usufruir dos
be nefí cios de que tra ta a LC 123/2006 dev erá aprese nta r, na forma da l ei,
j untame nte com os documentos de habil itaç ão, e declaração de que não se
encontra em ne nhuma das situaç ões do § 4º do art. 3º da LC 123/2006.
18. DAS DISPOSI ÇÕES GERAIS
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(Artigo 118 , 119 e 12 4 do Dec reto nº 7.217/ 2006; Art. 43, § 3º e Arti go 65, § 1º da
Lei 8.666 /93)
18.1. É facultada o (a) Pre goeiro (a ) ou aut oridade supe rior, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complem entar a
instrução do processo, vedada à inclu são po ste rior de documento ou informação que
deve ria constar no ato da se ssão pública;
18.2. A auto ridade competente para determinar a cont ratação poderá revog ar a
licitação por razões de interesse público derivad o de fato supe rveniente de vidam ente
comprovado, pertinente e suficiente para ju stificar tal conduta, devendo anulá-la por
ilegalidade, de ofício ou po r provo cação de qualquer pe ssoa, mediante ato e scrito e
fundamentado;
18.2.1. A anulaçã o do p roce dim ento induz à do cont rato.
18.2.1. Os licitantes não te rão direito a indenização em decorrên cia da anulação do
procedim ento licitatório, re ssalvado o direito d o contratado de boa fé de se r re ssa rcido
pelos encargos que tive r suportado no cum primento do contrato;
18.3. Os propone nte s são re sponsávei s pela fidelidade e legitim idade das info rmaçõe s
e do s docum entos ap resentados em qualquer fase da licitação, assum indo ainda,
todo s os cu sto s de p repa ração e ap resentação de sua p roposta, uma vez que a
UNEM AT não se rá, em nenhum ca so, re spon sável po r e sse s cu stos,
independentemente da cond ução o u do re sultado do pro cesso licitatório;
18.4. Os propone nte s são re sponsávei s pela fidelidade e legitim idade das info rmaçõe s
e do s do cum ento s apre sentado s em qualquer fase da licitação.
18.5. Nã o havendo expediente ou oco rre ndo qualquer f ato supe rveniente que impeça
a realização do certam e na data marcada, a se ssão se rá designada para o prim eiro
dia útil sub seq üente, em horário e local aqui estabelecido, de sde que não haja
comunicação do (a) Pre goeiro (a) em contrário;
18.6. Na contagem dos pra zos estabelecidos ne ste Edital e seu s Anexo s, excluir-se-á
o dia do início e incluir-se-á o do ven cim ento. Só se iniciam e vencem o s prazo s em
dias de expediente norm al na Universidad e do Estado de Mato Gro sso - UNEM AT;
18.7. O de sate ndim ento de exigências formais não e ssenciais não im portará no
afastamento do licitante, de sde que seja po ssível a aferição da su a qualificação e a
exata compreen são da sua p ropo sta, du rante a realização da sessão pública de
PREGÃO;
18.8. As norma s que disciplinam este pregão se rão sem pre interpretadas em favor da
ampliação da di sputa entre os interessado s, sem comprom etim ento da segurança do
proce sso e futuro cont rato.
18.9. Qualquer pedido de e sclarecimento em relação a eve ntuai s dúvida s na
interpreta ção do pre sent e Edital e seu s Anexo s, deve rá ser encaminhado, por escrito,
o (a) Pre goeiro (a), na Universidade do E stado de Mato Grosso, situada na Ave nida
Tancredo Neves, nº 1.095, Bairro Cavalhada III, Cá cere s/M T, Fone (0 65) 3221-0002,
Fax (065 ) 322 1-0067, até t rê s dias útei s ante s da data de abe rtu ra do P REGÃO.
18.10. A hom ologação do re sultado de sta licitação não im plicará direito à cont ratação;
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18.11. Aos ca sos om isso s aplicam -se a s di spo sições constante s da Lei nº.
10.520/2002, da Lei 8.666/93 e alte raçõ es po steriore s, e Decreto no 7.217/200 6;
18.12. Pode rá o (a) Pregoeiro (a ) no intere sse da administração, releva r omissõe s
puram ente formais, desde que:
a) não comprom etam a lisura e o ca ráter competitivo da licitação;
b) po ssam se r sanadas, no prazo d eterminado pelo (a ) Pregoeiro (a );
18.13. A adjudicaçã o do re sultado desta licitação não implicará direito à hom ologação;
18.14. Da reunião, lavrar-se-á ata circunst anciada, na qual se rão regi st rada s a s
ocorrências relevantes, deven do a mesma, ao final, ser assinada pel o (a ) Pregoeiro
(a) e o s licitantes pre sentes, re ssaltando-se que p oderá con star a a ssinatu ra da eq uipe
de apoio, sendo -lhe s fa cultado esse direito;
18.15. De verão os licitante s pa rticipantes pe rmanecerem no recinto d a se ssão a té o
término da m esm a para a a ssinatu ra da ata ;
18.16. São parte s integrantes, indi sso ciáveis e at relada s ao con teúdo deste Edital, os
anexo s abaixo, cujo teor vincula totalm ente os licitantes:
a) ANEX O I – Termo de Referência/Projeto Bá sico – Das Especificaçõe s Técnicas;
b) ANEX O II - M odelo de Fo rmulário de Propo sta de Pre ços;
c) ANEXO III - M odelo de Carta de Cre denciamento;
d) ANEXO IV - Modelo de Declara ção de Fato Supe rveniente, que não emprega de
m enores de 18 a no s em trabalho s noturnos e que não po ssui em seu
quadro de pessoal servidore s pú blicos exercendo fun çõe s té cnicas,
comerciai s, de gerência, administração ou tomada de deci são, (inciso
III, do art 9º da Lei 8666/93 );
e) ANEXO V - Modelo de Declara ção dando ciência de que cum pre plenam ente os
requi sito s de habilitação;
f) ANEXO VI – M odelo de Atestado de Capacidade Té cnica;
g) ANEX O VII – Modelo da Declaração para M E e EPP;
h) ANEX O VIII – Minuta de Cont rato.
Cá cere s / MT; 05 de Outubro de 2010.

Samuel Longo
Pregoei ro Oficial/UNEM AT
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO – DAS
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
LOTE 01 – Papelaria.
Local de Ent rega: No interior de M ato Gro sso, na Escola Municipal de Ensino Agrí cola
Deputado Hitler San são, Zona Ru ral, Com unidade de Quat ro Marco s, Barra do Bug re s
/ MT, CEP: 78.390-000 .
Item: 01
Quantidade total: 10 Unidades.
ALFI NETE P ARA E SCRITÓRI O, Nº 01 , COM CABE ÇA DE POLIE STIRE NO E
CORPO EM AÇO NI QUELADO, CORES DIVE RS AS. EMBALA GEM COM
IDENTIFI CA ÇÃO DO P RODUTO E MARCA DO FABRICA NTE. CAI XA COM 50
UNI DADES. DEMA NDA SPECI FI CA DA SEDUC/MT
Item: 02
Quantidade total: 16 Unidades.
ALMOFA DA PA RA CA RIM BO, DE FE LTRO, COM ENTINTAM ENTO PRETO, EM
ESTOJO PLÁSTI CO, 95X 125MM. EM BALAGEM COM IDENTI FI CAÇÃO DO
PRODUTO E MA RCA DO FAB RI CANTE. UNIDA DE.
Item: 03
Quantidade total: 21 Unidades.
APARADOR DE GI Z PA RA QUADRO NEGRO ESCOLA R, EM MADEI RA MA CI ÇA
FORM ATO EM "L" MEDINDO 6 CM DE ALT URA, POR 8 CM DE LA RGURA E 7
M TS DE COMPRIM ENTO, NA COR VERDE, ABERTO DOS LA DOS, COL OCADO.
UNI DADE.
Item: 04
Quantidade total: 44 Unidades.
APAGADOR DE QUADRO BRANCO, COM BASE DE PLÁSTI CO, NA COR A ZUL,
NAS DIM ENSÕES 60 X 50 X 15 0 MM, EMBALAGEM COM I DENTI FI CA ÇÃ O DO
PRODUTO E MA RCA DO FAB RI CANTE. UNIDA DE.
Item: 05
Quantidade total: 52 Unidades.
BLOCO A UTO A DE SIV O P ARA RECADOS (POS-IT ), NAS DIME NSÕES 38 X 51
MM. BLOCO COM 100 (CEM) FOL HAS. EMBAL AGEM COM IDENTIFICA ÇÃ O DO
PRODUTO E MA RCA DO FAB RICANTE. UNIDA DE.
Item: 06
Quantidade total: 11 Caixa s.
BOBI NA PDV, PARA M ÁQUINA DE CAL CUL AR, MEDI NDO 76 MM DE LARGURA
E NO MÍ NIM O 22 M ETROS DE COMPRIM ENTO, EM 2 VIA S, NA COR BRANCA E
AUTOCOPI ATIVO. CAIX A COM 30 UNIDA DES. CAIX A.
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Item: 07
Quantidade total: 07 Caixa s.
BOBI NA PA RA FAX SÍMILE, EM PAPEL TERMOSENSÍ VEL, DIMENSÕES: 210
MM X 30 M, NA COR B RA NCA, GRAMATURA DE 60G/M², CAI XA CONTE NDO 20
(VI NTE) UNIDA DES, COM IDENTIFI CA ÇÃO DO P RODUTO, DATA DE
FABRI CA ÇÃ O E PRAZO DE VALI DADE. CAIX A.
Item: 08
Quantidade total: 16 Caixa s.
CANETA ES FE ROGRÁFI CA, ESCRITA MÉDIA, PRETA, CORPO EM M ATERIAL
PLÁSTI CO TRANS PA RE NTE, CA RGA: TUBO PL ÁSTI CO, ES FE RA EM
TUGSTÊ NIO, P RODUTO COM ETIQUETA DE IDE NTI FI CAÇÃO E MARCA DO
FABRI CA NTE. UNI DADE DE FORNE CIM ENTO: CAI XA COM 50 UNIDA DES.
Item: 09
Quantidade total: 11 Unidades.
CADE RNO DE PROT OCOLO PA RA CORRES PODÊ NCI A COM 100 FOL HA S,
CAPA DURA, TAMA NHO PEQUE NO.
Item: 10
Quantidade total: 16 Unidades.
CALCUL ADORA DIGITAL PORTÁTIL, CA PA CI DADE 12 (DOZE) DÍGITOS, COM
AS 04 (QUATRO) OPE RA ÇÕES B ÁSI CA S, RA IZ QUA DRA DA, P ORCENTAGEM ,
CORREÇÃO PA RCIAL E TOTAL, I NV ERSÃO DE SI NAIS, MEMÓRIA, BATE RIA A
LUZ S OLAR. UNI DA DE.
Item: 11
Quantidade total: 71 Unidades.
CANETA PA RA RET ROP ROJETOR, PONTA FI NA , CARGA NA O TOX ICA,
CORPO EM M ATERIAL PLA STICO, GRA VADO NO CORP O A MARCA DO
FABRI CA NTE. CORES VA RIA DA S, A CONDI CI ONA DA S EM ESTOJO PLASTICO,
COM DADOS DE I DE NTIFICA CA O DO PRODUTO, M ARCA DO FA BRICA NTE,
DATA DE FABRI CA CAO E PRA ZO DE VALI DADE, UNI DADE.
Item: 12
Quantidade total: 10 Caixa s.
CLIP S PARA P RE NDER PA PEL, EM AÇO NIQUELA DO, Nº3 (PEQUE NO).
EMBALAGEM COM IDE NTIFI CAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FA BRICA NTE.
CAIXA COM 100 UNIDA DES.
Item: 13
Quantidade total: 12 Caixa s.
CLIP S PA RA PAPEL EM AÇO NIQUELA DO, N° 2, FAB RI CADO COM ARAM E DE
AÇO, A NTI FERRUGEM COM IDENTI FI CA ÇÃ O DO PRODUTO, MARCA DO
FABRI CA NTE, DATA DE FABRICAÇAO E P RA ZO DE VALI DADE. CAI XA COM
100 UNI DADES.
Item: 14
Quantidade total: 08 Caixa s.
CLIP S P ARA P APE L EM A ÇO NI QUELA DO, N° 4 (QUATRO), FABRI CADO COM
ARAM E DE AÇO, ANTIFE RRUGEM , EMBALA GEM COM IDENTIFI CA ÇÃO DO
PRODUTO, MARCA DO FAB RI CANTE, DATA DE FA BRI CA ÇÃO E PRAZO DE
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VALI DADE. CAIX A COM 50 (CI NQUE NTA ) UNI DADE S.
Item: 15
Quantidade total: 09 Caixa s.
CLIP S P A RA PAPEL EM A ÇO NIQUELADO, N° 06, FAB RI CADO COM ARAM E DE
AÇO, A NTI FERRUGEM COM IDENTI FI CA ÇÃ O DO PRODUTO, MARCA DO
FABRI CA NTE E PRAZO DE VALI DADE. CAI XA COM 50 UNI DA DES.
Item: 16
Quantidade total: 32 Fra sco s.
CORRETIVO LÍQUI DO A BASE DE Á GUA, SECA GEM RÁPI DA, P A RA ERROS DE
ESCRITA E DATILOGRÁFI COS, ATÓXI CO, EM BALAGEM COM IDENTI FI CA ÇÃ O
DO P RODUTO, MA RCA DO FAB RI CANTE E PRA ZO DE V ALI DADE, FRASCO
COM 18ML.
Item: 17
Quantidade total: 08 Caixa s.
ENVELOPE OURO 240X340M M, EM PAPEL K RA FT OURO, CAIX A COM 250
UNI DADES.
Item: 18
Quantidade total: 1500 Unidade s.
ENVELOPE 1 7X25 OURO 9 0 G/M ². UNIDADE.
Item: 19
Quantidade total: 09 Caixa s.
ENVELOPE PA RA PA PEL A4 229X324M M, EM PAPEL KRAFT NAT URAL, 80 G,
CAIXA COM 250 UNIDA DES.
Item: 20
Quantidade total: 800 Unidade s.
CANETA E SFE ROGRÁ FI CA, ES CRITA MÉ DIA, NA COR AZUL, CORPO EM
M ATERIAL PLÁSTI CO TRANSPA RE NTE, CARGA: TUBO PLÁSTI CO, ESFERA
EM TUGSTÊ NI O, P RODUTO COM ETIQUETA DE IDENTIFI CA ÇÃO E MA RCA DO
FABRI CA NTE. UNI DADE.
Item: 21
Quantidade total: 12 Unidades.
GRAMPEADOR METÁLICO MÉDIO, PE NTE PARA 2 10 (DUZE NT OS E DE Z)
GRAMPOS 26/6, COM CAPA CI DADE M ÍNIMA PA RA GRAM PEAR 20 (VI NTE )
FOLHAS DE PA PEL 75 G/M², B ASE PA RA FECHAMENTO DO GRAMPO COM
DUA S POSI ÇÕES (ABERTO/FE CHA DO), FAB RI CADO EM CHAPA DE AÇO
NORMA SA E 1010/20, COM ESPESS URA FOS FATIZA DA E PINT URA
ELETROSTÁTI CA, COR À ES COL HE R, APOIO DA BA SE EM PVC. EMBALAGEM
COM IDE NTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRI CA NTE. UNI DADE.
Item: 22
Quantidade total: 05 Caixa s.
GRAMPO A COB READO PARA GRAMPEA DOR DE M ESA, REFERÊ NCIA 23/8.
CAIXA C/ 1.0 00 UNI DA DES.
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Item: 23
Quantidade total: 12 Caixa s.
GRAMPO COB REA DO PA RA GRAM PE ADORE S DE M ESA, REFERÊNCIA 26/6,
CAIXA COM 5.000 (CI NCO MIL) UNI DADES. EM BALAGEM COM IDENTI FI CA ÇÃ O
DO P RODUT O E M ARCA DO FAB RI CANTE. CAI XA.
Item: 24
Quantidade total: 15 Caixas.
LÁPIS M INA GRAFITE N° 2, FORM ATO CILI NDRO, CORP O REV ESTI DO EM
M ADEIRA. CAIXA COM 50 UNI DADES. CAIXA.
Item: 25
Quantidade total: 520 Unidade s.
LIVRO ATA PAUTA DO, CAPA DURA PRETA, SEM MARGEM, COM DIM ENSÕES
320X220MM , NUME RA DO TIPOGRA FICAME NTE, 100 FOL HAS. UNI DADE.
Item: 26
Quantidade total: 05 Unidades.
PAPEL CONTA CT INCOLOR, LA RGURA 45 CM , EMBALAGEM EM ROLO COM
25 M ETROS, COM DA DOS DE I DE NTIFICA ÇÃ O DO PRODUTO E MARCA DO
FABRI CA NTE. UNI DADE.
Item: 27
Quantidade total: 10 Unidades.
PASTA A RQUI VO AZ, EM PAPELÃO P RE NS ADO, TAM ANHO MEMORA NDO,
COM VARI A ÇÃO +/ - 10%, P ROT ETOR METÁLICO NAS BORDAS DA PA RTE
INFE RIOR, FE CHO M ETÁLICO COM ALAVA NCA DE A CI ONAMENT O P ARA
ABERTURA AUXILI ADO POR MOLA FIXA DO P OR 4 RE BITES, P RENDE DOR EM
M ATERIAL PLÁ STICO DE BOA RESIST ÊNCIA, ORI FÍ CIO DE MA NUSEI O
REVESTI DO DE M ATERI AL PLÁ STICO E JANELA PARA I DENTIFI CA ÇÃO NO
DORSO.
Item: 28
Quantidade total: 400 Unidade s.
PASTA EM PAPELÃO SEM ABAS E SEM ELÁSTI CO COM GRAM PO TRILHO
INTE RNO, CORES VARIA DAS. UNIDA DE.
Item: 29
Quantidade total: 520 Unidade s.
PASTA COM ABAS E ELÁ STICO. TRA NS PA RENTE. UNIDA DE.
Item: 30
Quantidade total: 600 Unidade s.
PASTA S USPE NSA, EM PAPELÃO, MA RM ORIZA DA, NA COR M ARROM, COM
PONTEI RA
PLÁSTI CA
NAS
EXT REMIDADES.
EM BALAGEM
COM
IDENTIFI CA ÇÃO DO P RODUT O E MARCA DO FAB RI CANTE. UNI DA DE.
Item: 31
Quantidade total: 400 Unidade s.
RÉGUA GRADUADA, TIPO CRISTA L, MEDI NDO 30 CM . EMBALAGEM COM
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IDENTIFI CA ÇÃO DO P RODUT O E MARCA DO FAB RI CANTE. UNI DA DE.
Item: 32
Quantidade total: 200 Re sm as.
PAPEL ALCALI NO, FORMATO A4, DIMENSÕES 210X297MM , GRAMAT URA
75G/M², COM BOM DES EMPENHO PA RA IM PRESS ÃO EM IM PRESSORA A
LASE R, A JATO DE TINTA, FOTOCOPIADORA, FAX E OFFSET. P ACOTE EM
EMBALAGEM DE PA PEL IM PE RM EÁVEL COM 500 FOL HAS, CONTE NDO
IDENTIFI CA ÇÃO DO P RODUT O E MARCA DO FAB RI CANTE.
Item: 33
Quantidade total: 11 Unidades.
TINTA PA RA CA RIM BO, SEM ÓLE O, COM 40M L, NA COR PRETA, COM DA DOS
DE I DE NTIFICA ÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FA B RI CANTE, DATA DE
FABRI CA ÇÃ O E PRAZO DE VALI DADE. UNI DA DE.
Item: 34
Quantidade total: 04 Caixa s.
COL CHETE PA RA E NCA DE RNAÇÃ O NUME RO 04 (QUATRO), LATONADO,
HASTE DUPLA E FL EXIVEL. EM BALAGEM : CAIXA COM 72 UNI DA DE S.
EMBALAGEM COM IDE NTIFI CAÇÃO DO PRODUTO E MA RCA DO FABRI CA NTE .
Item: 35
Quantidade total: 50 Unidades.
ESTILETE COM CORPO EM PLÁSTI CO RÍ GIDO E LÂMINA EM A ÇO CARBONO
DIVI DO, MEDINDO 09 MM DE LA RGURA. EMBAL AGEM COM IDENTI FI CA ÇÃ O
DO P RODUT O E M ARCA DO FAB RI CANTE. UNI DA DE.
Item: 36
Quantidade total: 20 Unidades.
EXTRATOR DE GRAM PO, TIPO ES PÁT ULA, EM AÇO CROMA DO, TAMANHO
M ÉDIO. EM BALAGEM COM IDE NTIFI CAÇÃO DO P RODUTO E MA RCA DO
FABRI CA NTE. UNI DADE.
Item: 37
Quantidade total: 152 Unidade s.
FITA ADESI VA TRANSPA RE NTE , NAS M EDI DAS M ÍNIMAS DE 48M MX40M,
EMBALAGEM COM DA DOS DE I DE NTI FICA ÇÃ O DO PRODUTO E MARCA DO
FABRI CA NTE. UNI DADE.
Item: 38
Quantidade total: 10 Caixas.
GIZ ESCOLAR BRANCO, NÃO T ÓXICO E A NTIALÉ RGI CO, COM DIM ENSÃ O
APROXIMADA DE 08 (OITO) CM DE ALT URA CA DA. CAIXA COM 64 (SESSE NTA
E QUAT RO) UNI DA DES. CAI XA.
Item: 39
Quantidade total: 20 Caixas.
GRAMPO PLÁSTI CO PA RA PASTA, M ODEL O CLIK, COM HASTES EXTRA RESISTE NTES, COMPOSTO DE 02 (DUAS) PE ÇAS DE E NCAIX E (BAS E E
HASTES ), COM CAPACIDA DE DE AP ROXIM ADAMENTE 300 FOL HAS DE PAPEL
A-4, TIPO TELOS. EMBAL AGEM EM CAIXA COM 50 UNI DA DES. CAIXA.
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Item: 40
Quantidade total: 06 Caixas.
CANETA MARCA TEXTO, PONTA I NDE FORMÁVEL, TINTA FLUORE SCENTE A
BASE D'AGUA, GRAVA DO NO CORPO A MARCA DO FABRICA NTE, NA COR
AMAREL O. CAI XA COM 12 UNIDA DE S.
Item: 41
Quantidade total: 15 Pacote s.
PAPEL COUCHÊ, FORM ATO A4, GRAM ATURA 170G, NA COR B RA NCA,
DIMENSÕES 210X 297MM . EMBALAGEM IMPERM EÁVEL, CONT RA UMIDADE:
PACOTE COM 500 FOL HAS, COM DA DOS DE I DE NTIFICA ÇÃO DO P RODUTO E
M ARCA DO FAB RI CANTE. PA COTE.
Item: 42
Quantidade total: 08 Unidades.
PERFURADOR METÁLICO, COM CAPA CIDADE PA RA P E RFURA R NO MÍNIM O
22 FOLHAS DE PA PEL, COM DIM ENSÕES M ÍNIMAS 10 0X120 X70MM .
Item: 43
Quantidade total: 26 Caixa s.
PINCEL PA RA QUA DRO BRA NCO, PONTA I NDEFORM ÁVEL, FÁ CIL DE
APAGAR, S EM DEI XA R REÍDUO, COMPRIM NETO MÍNIM O DE 1 0 CM, NA COR
PRETA. EM BAL AGEM COM IDE NTI FI CAÇÃO DO P RODUT O E MA RCA DO
FABRI CA NTE. CAIX A.
Item: 44
Quantidade total: 12 Caixa s.
PINCEL PA RA QUA DRO BRA NCO, PONTA I NDEFORM ÁVEL, FÁ CIL DE
APAGAR, SEM DEIXAR RESÍDUO, COM PRIME NTO M ÍNIM O DE 10 CM, NA COR
VERM ELHO.EM BALAGEM COM IDE NTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO
FABRI CA NTE. CAIX A.
Item: 45
Quantidade total: 12 Caixa s.
PINCEL PA RA QUA DRO BRA NCO, PONTA I NDEFORM ÁVEL, FÁ CIL DE
APAGAR, SEM DE XAR RESÍ DUO, COMP RIMENTO MÍNIM O DE 10 CM, NA COR
AZUL. CAI XA COM 12 UNI DADES. EM BALA GEM COM IDENTIFI CA ÇÃO DO
PRODUTO E MA RCA DO FAB RI CANTE. UNIDA DE.
Item: 46
Quantidade total: 25 Unidades.
PRA NCHETA EM ACRÍLICO, COM P RENDE DOR M ETÁLI CO NIQUELADO, P ARA
PAPEL, COM DIME NSÕES 216X3 30M M, COM I DE NTIFI CA ÇÃ O DO P RODUTO E
M ARCA DO FAB RI CANTE. UNI DA DE.
Item: 47
Quantidade total: 40 Unidades.
TESOURA M ULTI USO, DE A ÇO I NOXIDÁVEL, PONTA ARRE DONDADA, CAB O
EM POLIPROP ILE NO ATÓXI CO, TAMANHO 21 CM , COM IDENTIFICA ÇÃO DO
PRODUTO E MA RCA DO FAB RI CANTE. UNIDA DE.
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Item: 48
Quantidade total: 07 Caixas.
TRANSPARÊ NCI A DE ACETATO, PA RA IMP RESSORA LASE R, SEM TA RJA NA
BORDA LATERAL, NO FORM ATO A4, DIMENSÕES 210X297MM . CAIXA
CONT ENDO 50 FOLHAS COM IDENTI FI CA ÇÃO DO PRODUTO E MA RCA DO
FABRI CA NTE.
Item: 49
Quantidade total: 1500 Unidade s.
CART OLI NA COMUM, CORES V ARIADAS (À ESCOL HE R), NA S DIM ENSÕES
500X660MM COM GRAMATURA 150G/M ². UNI DADE.
Item: 50
Quantidade total: 200 Unidade s.
CADE RNO BROCHURA, COM 60 FOLHAS, CAPA FL EXÍVEL, DIM ENSÕES
APROXIMADAS: 20 x27,5CM, COM DA DOS DE I DE NTIFICA ÇÃO DO P RODUTO E
M ARCA DO FAB RI CANTE, UNI DA DE.
Item: 51
Quantidade total: 80 Unidades.
APONTA DOR DE L ÁPIS MANUAL, PORTÁTIL, COM UM A ENT RA DA E COM
COLETOR PARA RESÍ DUOS, M ATERI AL PLASTI CO RÍGI DO, MODEL O
RETA NGULA R, TAM ANHO GRANDE. UNI DA DE.
Item: 52
Quantidade total: 35 Pacote s.

GIZ DE CERA COLORIDO, ATÓXI CO, TAMANHO MÉDI O, CORES VARIADAS,
PACOTE COM 12 UNI DADES. UNIDADE.
Item: 53
Quantidade total: 30 Pacote s.
CANETA HI DROCOR, CARGA NÃO TÓXI CA, CORP O EM MATERIAL PLÁSTICO,
DIMENSÕES AP ROXIM ADAS: 14 0 M M (COM PRIME NTO) X 8, 5 M M (DIAMET RO),
COM VARI A ÇÃ O DE +/ - 10 POR CE NTO, GRAV ADO NO CORPO A MARCA DO
FABRI CA NTE. EMBALAGEM: JOGO COM 12 (DOZE) UNI DADES EM CORES
SORTIDAS, ACONDI CI ONADAS EM ESTOJO PLÁSTICO, COM DA DOS DE
IDENTIFI CA ÇÃO DO P RODUTO, MARCA DO FAB RICA NTE, DATA DE
FABRI CA ÇÃ O E PRAZO DE VALI DADE.
Item: 54
Quantidade total: 10 Caixas.
GIZ ES COLAR, CILÍ DRI CO PLA STIFI CADO, ANTIALÉRGI CO E COLORIDO.
CAIXA COM 50 UNI DA DES.
Item: 55
Quantidade total: 50 Unidades.
COLA B RANCA DE US O ESCOL AR, TUBO COM 40G, NÃ O TÓXICA LA VÁVEL,
COLA PAPEL , CARTOLI NA MADEI RA. UNIDADE.
Item: 56
Quantidade total: 22 Caixa s.
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PINCEL ATÔMICO NA COR A ZUL, COM TINTA PE RM ANENTE À B ASE DE DE
ÁLCOOL, COM PONTA RET ÂNGULAR, QUE PERMITE TRA ÇOS FI NOS E
GROS SOS. CAIXA COM 12 ( DOZE) UNI DADES. EMBALAGEM COM
IDENTIFI CA ÇÃO DO P RODUT O E MARCA DO FAB RI CANTE. CAI XA.
Item: 57
Quantidade total: 28 Unidades.
TRANSFERI DOR P ARA NAV EGA ÇÃ O, COM DUPLA INDICA ÇÃO E CURSOS,
ESFÉ RI CO. UNI DA DE.

Item: 58
Quantidade total: 30 Rolos.
BARBANTE DE ALGODÃO, DE ESPESS URA MEDIANA, EM BALAGEM DE
PLÁSTI CO COM RÓTULO DE PAP ELÃ O CONTE NDO A I DENTIFI CA ÇÃO DO
PRODUTO, MA RCA DO FABRI CA NTE. ROLO COM 100 (CEM) METROS . ROLO.
Item: 59
Quantidade total: 200 Unidade s.
DVD-R VI RGEM; CAPACIDA DE DE ARMAZENAM ENT O: 4.7 GB, TEMPO
M ÁXIMO DE GRAV AÇÃO: 120 MINUTOS. UNIDA DE.
Item: 60
Quantidade total: 300 Unidade s.
CD - VI RGEM, PARA ARMAZE NAM ENTO DE DA DOS, COM 650 M B, PARA
UNI DADE CD-ROOM. EMBALA GEM LACRA DA EM EST OJO DE PLÁ STICO, COM
IDENTIFI CA ÇÃO DO P RODUT O E MARCA DO FAB RI CANTE. UNI DA DE.
Item: 61
Quantidade total: 25 Re sma s.
PAPEL ALM AÇO, B RA NCO, PAUTA DO, COM MARGEM, GRAM ATURA DE NO
M ÍNIMO 56 G/M ². RESM A COM 500 FOLHAS DUPLAS. RESMA.
Item: 62
Quantidade total: 30 Unidades.
PASTA CATÁ LAGO OFÍ CI O T RANSPARE NTE COM 100 FOLHAS . UNIDA DE.
Item: 63
Quantidade total: 08 Caixa s.
PERCEV EJO EM METAL LATONADO, NA COR DOURA DO. CAIXA COM 100
UNI DADES.
Item: 64
Quantidade total: 15 Caixas.
TINTA GUA CHE, NA COR VERMELHA, EMBAL AGEM DE PLÁSTI CO COM 15M L,
COM IDENTIFI CAÇÃO DO P RODUTO, MA RCA DO FABRI CA NTE, DATA DE
FABRI CA ÇÃ O E PRA ZO DE VA LI DADE. CAI XA COM 06 (SEI S) UNI DA DE S.
CAIXA.
Item: 65
Quantidade total: 12 Caixas.
BORRACHA BRANCA DE LÁTEX NATURAL, M OLE, PARA APAGAR ES CRITA A
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LÁPIS E GRAFITE, NO FORMATO RETANGUL AR, NÚM ERO 40 (QUA RE NTA ),
NA COR B RANCA, NÃO TÓXICA, CA IXA COM 40 (QUARENTA) UNI DA DE S,
EMBALAGEM CONTE NDO I DE NTI FICA ÇÃ O DO P RODUTO E MARCA DO
FABRI CA NTE. CAIX A.
Item: 66
Quantidade total: 22 Unidades.
LAPIS EI RA PA RA M INA GRA FITE 0,5 MM , PLÁSTICO RÍ GI DO OPACO.
UNI DADE.
Item: 67
Quantidade total: 600 Unidade s.
CAIXA DE A RQUIVO M ORTO EM POLIP ROPILENO
360X250X135M M, NA COR CI NZA. UNIDADE.

CORRUGADO,

Item: 68
Quantidade total: 1700 Folhas.
PAPEL P ARA EMBRUL HO, K RA FT NATURAL, GRAM ATURA 80 G/M², FOLHA
M EDINDO: 66 CM X 96 CM . FOLHA.
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LOTE 02 – SER VIÇO ESPECIALIZADO EM REC AR GA DE TON ER.
Local de Ent rega do s Serviço s: No interio r de M ato Gro sso, na E scola M unicipal de
En sino Agrí cola Deput ado Hitler Sansão, Zona Ru ral, Comunidade de Quatro Marcos,
Barra do Bugres / M T, CEP: 78.390-000.
Item: 01
Quantidade total: 25 Unidades.
SERVIÇO ESP E CIALI ZADO EM RE CARGA DE TONE R DE IMP RESSORA HP
LASE R JET 1200/1000 TONE R C7115 A- 15A, HP LASE R JET 1150 TONE R
Q2624A-24A, HP L ASER JET 1020 TONER Q2612 A- 12A. GA RANTIA DO
SERVIÇO E PRODUTO DA PRESTADORA. UNI DADE.
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LOTE 03 – C artu chos.
Local de Ent rega: No interior de M ato Gro sso, na Escola Municipal de Ensino Agrí cola
Deputado Hitler San são, Zona Ru ral, Com unidade de Quat ro Marco s, Barra do Bug re s
/ MT, CEP: 78.390-000 .
Item: 01
Quantidade total: 32 Unidades.
CART UCHO IM PRES SORA EPSON STYLUS, C67, RE F. T063, PRETO,
ORIGI NA L DO FAB RI CANTE DO EQUIPAMENT O, NAO RECA RREGADO E NA O
REMA NUFATURADO. EMBALAGEM: DE VE RA CONTE R ETI QUETA I NDI CA NDO
A PROCEDE NCIA DO ITEM , M EDIANTE A I NFORM ACAO DO NUM ERO DE
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO DE M ATERIAL - AFM, NUM ERO DA NOTA
FISCA L, RA ZAO SOCI AL E CNPJ DA EM PRESA FORNECE DORA. UNIDA DE.
Item: 02
Quantidade total: 30 Unidades.
CART UCHO PA RA IMPRESSORA STYL US C87/ CX3700/CX4100/ CX4700/ CX7700
- T063220 (CIA NO). ORI GI NAL DO FABRI CA NTE DO EQUIPAME NTO, NÃ O
RECA RREGADO E NÃ O REM ANUFATURADO. EMBALAGEM: DEVE RÁ CONTE R
ETIQUETA INDI CANDO A P ROCE DÊNCI A DO ITEM , MEDIA NTE A
INFORM AÇÃ O DO NÚM ERO DE AUTORI ZA ÇÃ O DE FORNECIMENTO DE
M ATERIAL - A FM, RA ZÃO S OCIAL E CNPJ DA EM PRESA FORNECEDORA.
UNI DADE.
Item: 03
Quantidade total: 31 Unidades.
CART UCHO PA RA IMPRESSORA STYL US C87/ CX3700/CX4100/ CX4700/ CX7700
- T063320 (MAGENTA). ORIGI NA L DO FAB RI CANTE DO EQUIP AM ENTO, NÃ O
RECA RREGADO E NÃ O REM ANUFATURADO. EMBALAGEM: DEVE RÁ CONTE R
ETIQUETA INDI CANDO A P ROCE DÊNCI A DO ITEM , MEDIA NTE A
INFORM AÇÃ O DO NÚM ERO DE AUTORI ZA ÇÃ O DE FORNECIMENTO DE
M ATERIAL - A FM, RA ZÃO S OCIAL E CNPJ DA EM PRESA FORNECEDORA.
UNI DADE.
Item: 04
Quantidade total: 32 Unidades.
CART UCHO PA RA IMPRESSORA STYL US C87/ CX3700/CX4100/ CX4700/ CX7700
- T063420 (AMARE LO). ORI GI NAL DO FAB RI CANTE DO EQUIPAM ENTO, NÃ O
RECA RREGADO E NÃ O REM ANUFATURADO. EMBALAGEM: DEVE RÁ CONTE R
ETIQUETA INDI CANDO A P ROCE DÊNCI A DO ITEM , MEDIA NTE A
INFORM AÇÃ O DO NÚM ERO DE AUTORI ZA ÇÃ O DE FORNECIMENTO DE
M ATERIAL - A FM, RA ZÃO S OCIAL E CNPJ DA EM PRESA FORNECEDORA.
UNI DADE.
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Anexo II
PAPE L TIMBRADO DA EM PRESA
M odelo Formulári o P roposta de Pre ços
Lici taçã o: Nº 006/2010 -UNEM AT.
M odalidade: PREGÃO.
Tipo: MENOR P REÇO POR L OTE
Consumi dora: UNEMAT
Lici tante : ____ _________ _______________________ C.N. P.J.:
_________________________
Tel Fax: (_______)______ ____ E-mail : ______________ _Tel
Celular:(_______)___________ __ Endereço:
______________________________________________ _________ ________ ______
Conta Corrente : ____________ Agência : ______________ __ Banco:
____________________

I TEM

ESPE CIFI CAÇÃO

LOTE : ___ ____
UNI D QTDE

01
02
03
E stando de aco rdo com os te rmo s do ato
convocatório e com a legi slação nele Indicada,
propom o s os valore s acim a com validade da
proposta de ______ dias, com pagamento atravé s
do Banco: _____ _________________ Agência N.º
__________ C/ C N.º ________ ____________, na
cidade de ____________________.

Cidade-UF, _ _____, ___ ________ ____ DE 2010

M ARCA

VALOR
UNITARI
O

VALOR
TOTAL

Valor
Total
da
Prop o sta:
R$_______________(valor por e xten so)
Pra zo
de
Entrega:________________________ ____
Nom e po r ext en so do Rep re sentante
Legal:_____________________________ _
CPF:___ _________ ________ _________ _
____________ _________ ________ _____
CARIMBO
E
ASSI NATURA
DO
REP RES ENTA NTE LE GAL DA EMPRESA
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ANE XO III

Modelo de Carta de Cre denciamento
(Papel ti mbra do da e mp resa)

A
UNIV ERSIDADE DO ES TADO DE MATO GROSS O
REF. : EDI TAL DE LI CI TAÇÃO PÚBLI CA MODALIDADE P REGÃO.
Nº 006/2010 -UNEM AT. TI PO M ENOR PREÇO P OR LOTE.

Indicamos
o (a )
S r.(a )
___________________________________________, port ador da cédula de
identidade
nº
_________ _________ ________ ________,
órgão
e xpedidor
____________________, como nosso representante legal na Licitação em referên cia,
podendo rub rica r a documentação de HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS, manifestar,
prest ar to do s o s e sclarecimentos à nossa Prop osta, inte rpo r recursos, de si stir de
prazo s e recurso s, enfim, praticar todos o s atos necessário s ao fiel cum prim ento do
presente Credenciamento.
Informaç ões Importantes :
CNP J: _____ _________ ________ _________ _________________
Ra zão So cial: _____________ _________________________ ____
Nome de Fanta sia: ____ ________ _________ _________________
In scrição Estadual: ____ ________ _________ _________________

Atenciosamente,

A ssinatu ra do Repre sentante Legal
(nome e função na empresa)
RG:
CP F:
CNPJ da empresa
Obs: A decla ração deve rá ser apre sent ada em papel tim brado da licitante.
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ANE XO IV

D EC LA RA Ç ÃO

(Nom e da Em pre sa) -----------------------------------, CNPJ Nº -----------------------, sediada na Rua --------------------------------------, nº -----------, bairro, ----------------------, CEP-------------- Município -------------------------, p or seu repre sentante legal abaixo
a ssinado, em cum prim ento ao solicitado no Edital de Pregão Nº 006/2010UNEM AT, DE CLARA, sob a s pena s da lei, que:

- e sta r ciente da obrigatoriedade de declarar a supe rveniência de fato s im peditivos da
habilitação
- não po ssuir em se u quad ro d e pessoal em pregad o s(s) com menos de 18 (dezoito)
anos em trabalho notu rno, perigo so ou in salubre, e menore s de 16 (de ze ssei s) a nos,
em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a pa rtir de 14 (quatorze) a nos,
no s te rm os do inci so XXXIII do a rt. 7 º d a Constituição Federal e inci so V, art.27, da
Lei 8666/1993, com redação determinada pela Lei nº 9.854/1999.
- não po ssuir em seu quadro de pe ssoal servido res público s d o Pode r Executivo
E stadual exe rcendo funções técnica s, com erciais, de gerência, administra ção ou
tomada de decisã o, (inci so III, do art 9º da Lei 8666/93 e inci so X, da Lei
Complem entar nº 04/90 ),

Local_____/____ ______/__ ______

Assinatu ra do rep re sentante legal sob ca rim bo
RG:
CPF:
CNP J da Em pre sa

Obs. : A declaração dev erá ser apresentada em papel timbrado da licitante, acom panhada
de do cum entos que confere poderes par a firmar esta Declaração.
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ANE XO V

(Model o de Declaraçã o dando ciê ncia de que c umpre
plenamente os requisi tos de habilitaçã o)

De claram os, em atendimento ao previ sto no edital de
Pregão n.º 006/2 010-UNEMAT, que cum prim os plenamente os requi sitos de
habilitação exigidos para pa rticipação no p resent e ce rtam e.
Local e data

____________ _________ ________ ______
Assinatura e carim bo
(re pre sentant e legal)
RG:
CP F:
CNPJ da empresa
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ANE XO VI
ATES TADO DE CAPACIDADE TÉ CNI CA
(Timbre/logomarca da Pessoa Jurídica Em itente)

_____________________________ ________________at esta para o s
devidos
fins
que
a
Empresa
______________________________________________ ______, com
sede na
_______________________, forneceu/f ornece
o s m ateriai s/ se rviço s abaixo
relacionados, send o cumprido ra dos pra zos e te rm os firm ado s na cont ratação, não
havendo cont ra o m e sm o nenhum regi stro que a d esabo ne.
Relação dos materiai s/ serviços fornecidos:
(E specificar materiais/serviços fornecidos, conform e item 15 do Edital)

Local e Data
______________________________________________ _________ __
(Nom e completo por e xten so do re spon sá vel pela Pe ssoa Ju rídica emitente deste
atestado e sua a ssinatu ra)
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ANE XO – VII

M odelo da Declaração para M E e EPP (Emprega dor Pess oa Jurídic a)
(Pa pel timbrado da empresa )

A
UNEM AT
Re f : EDI TAL DE LI CI TAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESE NCI AL.
Nº 006/2010 -UNEM AT: TIP O M ENOR PREÇO
(Nome da Em presa) -----------------------------------, CNPJ Nº -----------------------,sediada na Rua --------------------------------------, nº -----------, bairro, ----------------------, CEP ------------- - M unicípio -------------------------, por seu rep re sentante
legal abaixo assinado, em cum prim ento ao solicitado no Edital de Pregão Nº
006/2010 -UNEM AT, DE CLARA, sob as pena s da lei, que não se en contra em
nenhuma da s situações pre vista s n o § 4º do a rt. 3º da Lei Complem entar 123/2006.

Local, ____/____/ ____

____________ _________ ________ ________
Assinatu ra do rep re sentante legal sob ca rim bo
RG:
CP F:
CNP J da empre sa

UNEMAT – Univer sidade do Estado de Mato Gr osso
Av. Tancredo Neves, 1095 – Cavalhada III CEP: 78200-000 – Cáceres/MT Fone/Fax : (65) 3221 0002
Site: ww w.unemat.br / E-mail: licitacao@unemat.br

41/48

ESTADO DE MATO GR OSSO
SEC R ETARIA DE ESTADO DE CIÊN CIA E TECN OLOGIA
U NIVERSID AD E D O ESTAD O D E MATO GROSSO
CO MI S S ÃO PER MA N EN T E DE L I CI TAÇÃO

ANE XO VIII
MINUTA DE CONTRATO
Cont rato que ent re si celebram , de um lado a UNIVE RSI DA DE DO
ESTA DO DE MATO GROSSO – UNEMAT, criada sob a f orma de Funda ção at ra vé s
da Lei Complem entar n. 030, de 15 de dezembro de 1990, devidamente inscrita no
CNP J sob o n . 01.367.770/0001 -30, com sed e na Av. Tan credo Ne ves, n. 109 5, Bairro
Ca valhada III, nesta cidade de Cá ce re s-M T, ne ste ato repre sent ada pelo seu
M agnífico Reitor, Prof. M s. Taisir M ahm udo Karin, brasileiro, ca sado, funcionário
público estadual, portador do RG n 071182 66-1 S SP/ RJ e CP F n 289.560.441 -04,
re sidente e domiciliado nesta cidade, ne st e ato de nom inada sim plesmente de
CONT RATANTE e, de out ro lado, _ _________ ________ _________ ________, pe ssoa
jurídica de direito _______, re gularm ente inscrita no CNP J/M F sob o n
___________________ e Inscrição E stad ual n ________ ________, com sede na
_________________________,
ne ste
ato
rep re sentada
p elo
Sr
____________________ (Qualificação), portado r do RG n _____ _______ e do CPF
n _______ ________, re side nte e dom iciliado em __________________ ______,
denominada sim plesm ente de CONTRATA DA, firmam o presente Contrato, no s
termo s do PREGÃO PRESE NCIAL N 0 06/2010-UNEM AT, têm como ju stos,
pactuado s e contratado s e ste aju ste, no s te rmo s da Lei Fede ral n 8.666 de 21 de
junho de 1993 e sua s alteraçõe s, confo rm e a s cláusulas e co ndiçõe s seguintes:
Clá usula P rimeira - Do Obj eto
1.1. O pre sente cont rato tem por objeto aqui sição de material de consumo: papelaria,
para atende r a demanda da Fa culdade In dígena Intercultural, confo rme especifica çõe s
e quantidade s p revi stas na Propost a de P reço s e Edital Pregão 006/2010 - UNEMAT.
1.2. Para a p re sente co ntrat ação f oi realizada a Licitação da M odalidade - P regão nº
006/2010 -UNEM AT, no s te rmo s da Lei Federal 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93, Lei
E stadual nº 7.69 6/02 e Decreto Estadual nº 7.217/06.
Clá us ula Se gunda - Das Es pecificaç ões e Quantidades dos Produtos
2.1. Os valores pode rão e ventualm ente sofrer revisão (aum ento ou de cré scim os) na s
seguinte s hipóte se s: a )Pa ra mais, visa ndo re stabelecer o equilíbrio econôm icofinanceiro inicial do contra to, na hipóte se de sobrevir fato s supe rveniente s
im previsí vei s, ou previ sí vei s, po rém, de conse qüências incalculávei s, re tardadore s ou
im peditivos da execu ção do aju stado, ou ainda, em caso de fo rça maior ca so fort uito,
fato do p ríncipe e fato da adm inistração, no s termo s do art. 65, II, ?d? e § 5º da Lei
8.666/93;b)Para menos, na hipóte se do valor contratado ficar m uito supe rior ao valor
do m ercado, ou, ainda, quando o corre r o fato do prí ncipe p revi sto no art. 65, § 5º da
Lei 8.666/93.2.2. A revi são de preço s será feita com fundam ento em planilhas de
composição de cu stos e/ ou preço de m ercado.2.3. No s p reço s sup racitado s e stão
incluídas toda s a s de spe sa s relativas ao objeto co ntratado (tributos, seg uro s, en ca rgo s
sociai s, etc. ).2.4. Os preço s pa ra o s ben s contratado s são o s constantes d a prop osta
apre sentada no Pregão, confo rme discrim inação abaixo:
Clá usula Terceira - Das Obri gaç ões da Contrata da:
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3.1. Retirar a Nota de Empenho no prazo de 02 (doi s) dias, contados do re cebim ento
da convo ca ção form al;3.2. Executar o funcionamento dos materiais cont rata do s de
acordo com a solicitação do CONT RATANTE e p ropo sta ap resentada; 3.3. Entregar o s
bens com antecedência necessária cont ra-a presenta ção da Ordem de Fornecim ento
(Tickets, Requi sição ou OS)3.4. Zelar pela qualidade dos p rodu tos entreg ues,
confo rme especificaçõe s contidas no Ane xo I do Edital.3.5. Re sponsabilizar-se pelo s
eventuai s dano s e p rejuízo s que a qualquer título vier a ca usa r ao CONT RATANTE,
principalmente em decorrência da má qualidade dos p rodut os ent regues3.6. Manter
em dia as ob rigaçõe s concerne nte s à Fazend a Pública Fede ral e E stadual, se guridade
social e contribuição ao FGTS, du rante to da a vigência deste cont rato;3.7. Em i ssão e
disponibilização de ticket?s, a ser adotado.3.8. Substituir, à s sua s e xpensa s, n o p razo
de 05 (cinco) dia s útei s, apó s notificação form al, o s produto s ent regue s em de saco rdo
com a s e spe cificações de ste edital, conforme an exo s e com a re spectiva s prop o sta,
ou que apre sente vício de qualidade (que ap re sentem problemas na utilização );3.9.
Prestar o s e sclarecimentos que fo rem solicitado s pela cont ratant e, cuja s reclamaçõe s
se obrigam a atende r prontam ente, bem com o da r ciência à cont ratante,
im ediatamente e por escrito, de qualquer ano rmalidade que verificar quando da
execu ção do co ntrat o;3.10. Di spor-se a toda e qualquer fi scalização da cont rata nte, no
tocante ao fornecim ento do produto, assim como ao cum primento das obriga çõe s
previ st as ne ste Con trat o;3.11. Prover todo s o s m eios necessário s à ga rantia da plena
opera cionalidade do serviço, inclu sive con side rados o s caso s de gre ve ou paralisação
de qualquer n atureza;3. 12. Com unicar imediatam ente à contrat ante qualque r alteração
ocorrida no ende reço, conta bancária e out ro s julgáveis nece ssá rio s pa ra re cebim ento
de co rre spondê ncia;3.13. Fi scalizar e acompanhar a e xecução p ara o perfeito
cumprim ento do se rviço a que se obrigou, caben do-lhe, integ ralm ente, os ônu s
deco rrent es;3.1 4. A cont ratada fica rá obrigada a a ceitar, nas mesma s condiçõ e s d e ste
edital, os acréscimos ou sup re ssões qu e se fizerem nece ssá rio s até 2 5% (vinte e
cinco por cento ) do valo r inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo supressõe s
acima de sse limite ser resultantes de aco rdo ent re a s parte s;3.15. O Cont rato advindo
do pre sente pregão som ente poderá ser celebrado a pa rtir da aut oriza ção de ad e são
da Secretaria de Estado de Administra ção;3.16. Com o condição pa ra emissão da Nota
de Empenho, o licitante vencedor deve rá e st ar com a documentação obrigatória
devidamente atualizada ou com provar situação regular n o Cada st ro de Fo rne cedo re s
E stadual, ou ainda perante a Fa zenda Federal, à Seguridade Social (I NS S) e ao
Fundo d e Ga rantia por Tem po de Se rviço (FGTS). 3.17. Se a licitante ven cedora não
cumprir o p razo e stabele cido ou re cusar-se a retira r a nota de empenho, sem
justificativa form alm ente aceita pelo(a ) ó rgão, decairá do direito de p re staçã o do
serviço adjudicado, sujeitando-se à s penalidades disposta s n este Edital.
Clá usula Qua rta - Da Execução do Contrato:
4.1. O contrato deve rá ser e xecut ado fielm ente pelas part es, de acordo com Cláu sula s
contratuai s e as norma s da Lei 8.666/93, respondend o cada um a pelas con seqüência s
de sua inexe cução total ou parcial;4.2. A entrega do s objetos ora con tratado s se rão
acom panhados e fiscalizados por repre sentante d a Cont ratante, com atribuiçõe s
e specífica s;4.3. A fi scalização exe rcida na ent rega d os ben s não e xclui a
re sponsabilidade da Cont rata da, por quai squer irregularidade s resultantes de
im perfeições té cnica s, vício s redibitórios, ou em prego de m aterial inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorrência de ste, não implica co-re spon sa bilidade da
Cont ratante ou de seus agente s e p repost o s.
Clá us ula Qui nta – Da Gara ntia Contra tual:
UNEMAT – Univer sidade do Estado de Mato Gr osso
Av. Tancredo Neves, 1095 – Cavalhada III CEP: 78200-000 – Cáceres/MT Fone/Fax : (65) 3221 0002
Site: ww w.unemat.br / E-mail: licitacao@unemat.br

43/48

ESTADO DE MATO GR OSSO
SEC R ETARIA DE ESTADO DE CIÊN CIA E TECN OLOGIA
U NIVERSID AD E D O ESTAD O D E MATO GROSSO
CO MI S S ÃO PER MA N EN T E DE L I CI TAÇÃO

5.1. Conforme faculta a legislação vigente, art. 56 da Lei nº 8.666/93, a
CONTRAT ANT E não e xigirá pre stação de ga rantia para a p re sente contratação.
Clá us ula Sex ta – Das Obri gaç ões do Contra tante:
6.1. Emitir ordem de fo rnecimento e sta belecendo dia, hora, quantidade, local e demais
inform ações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto;
6.2. Prop orcionar todas as facilidades indi spensávei s à boa execu ção das obriga çõe s
contratuai s, inclusive permitindo o ace sso de empregado s, pre postos ou
repre sent ante s da contrata da em suas dependên cias;
6.3. Efetuar o pagam ento á CONTRATADA, n as condiçõe s e sta belecida s no edital;
6.4. Nenhum pagam ento se rá efet uado à em pre sa adjudicatária, enq uanto p endente
de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerado r de direito a
reaju stam ento de p reço s ou a atualização monetá ria.
6.5. Não have rá, sob hipóte se alguma, pagam ento antecipado.
Cláusula Sé tima - Do Recebimento de Materiais e Serviços :
7.1. Os m ateriai s descrito s nest a Minuta de Contrato se rão re cebidos:
a)Proviso riam ente, para efeito de po sterior verificação da conform idade do material
com a espe cificação; b)Definitivam ente, após a verificação da qualidade e quantidade
do m aterial e conseqüente aceita ção; c)Rejeitado, quando em desaco rdo com o
e stabelecido no Edital e se u s an exo s.
7.2. A entrega dos materiais de verá se r em conformidade com o especificado no
Term o de Referência e Propost a da licitante cont ratada.
7.3. O serviço em desconfo rm idade com o espe cificado acarret ará a correção; caso
não seja po ssí vel será rejeitado, com aplicaçõe s das sançõe s administ rativas e/ou
legais ca bívei s.
Clá us ula Oitava - Da Orçamentária :
8.1 - Os recurso s para pagam ento d os serviço s do ref erido objeto será (ao ) da(s)
seguintes dot ação (õe s) orçam entária s:
Universi dade do Es ta do de M ato Grosso
Órgão: 26.201
Proj eto Ativ idade: 3065.0800
Elemento de Despe sa: 3390.3000 / 3390.390 0
Fonte : 262
Cláusula Nona - Do Pa game nto:
9.1. Efetuar pagamento o qual de verá obede cer ao s te rmos do De cre to nº 4.752, de
06 de ago sto de 2002, c/c o De cret o nº 4.747, de 22 de junho de 1994, bem
com o na confo rm idade Decreto Estadual nº 8.199/2006, apó s a ent rega ou a
execução dos se rviço s e recebimento da Fatura/Nota Fiscal e de vidam ente
ate stado p or respon sável do ÓRGAO, mediante ordem bancária, at ravé s do
Banco do B ra sil S/A, em moeda corrente, em conform idade com a INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 01/2007 -SAGP/ SE FAZ, publicada no Diário Oficial do Estado
em 25.05.2007.
9.2. O Cont ratad o deve rá indicar no corpo da Nota Fi scal/fatura, o núm ero e nom e do
banco, agê ncia e núm ero da conta onde deverá ser feito o pagam ento, via o rdem
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bancária; Parágrafo P rim eiro - Ca so con stat ado algum a irregularidade na s nota s
fiscais/fatu ras, estas serão devolvida s ao fo rne cedor, para a s nece ssá ria s
correções, com a s info rm açõe s que motivaram sua rejeição, co ntando -se o p razo
para pagamento da data da sua re apre sentação. Pará grafo Segundo - Nenhum
pagam ento
isenta rá
o
FORNE CE DOR/CONT RATADO
das
sua s
resp on sabilidades e ob rigaçõ e s, nem implicará aceitação definitiva do
fornecimento.
9.3.
A s Nota s Fiscais/Faturas de vem ser em itidas em nome da Fundação
Universidade d o E st ado de M ato Grosso - UNEMAT, com o seg uinte endereço:
Avenida Tancredo Ne ve s, nº 1. 095, Bairro Ca valhada, Cáce re s /M T – CNPJ:
01.367.770/000 1-30 e deverão se r entregue s no local indicado pela Cont ratante.
9.4. O Cont ratante não efetuará pagamento de título de scontado, ou por meio de
cobrança em banco, bem como, o s q ue forem nego ciados com te rceiros por
intermédio da operaçã o de fa ctoring ”;
9.5. As despesa s ban cária s deco rrente s de transferência de valore s para out ra s
praças serã o de re spo nsabilidade do Contra tado;
Clá usula Décima - Da Vi gência:
10.1. Este in st rumento vigorará a pa rtir de sua publicação do seu e xtrat o no Diário
Oficial pelo prazo de 12 (do ze) me ses, podendo ser pro rrogado pelo exercício
seguinte, até o lim ite de sessenta m ese s, na form a previ sta inci so II, do artigo
57, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores po r intere sse d a Adm inistração.
Clá us ula Décima P rimeira – Da Rescisã o:
11.1. O inadimplem ento das cláu sula s e stabelecida s ne ste contrato pelo cont ratado,
assegu rará a o Cont ratante o direito de re scindi-lo, no todo o u em parte , a
qualquer tempo, m ediante comunicação oficial de no mínimo 30 (trinta) dia s de
antecedên cia à o utra pa rte, em con son ância com a Lei 8.666 /93 e sua s
alterações.
Clá us ula Décima Segunda – Das Sanç ões :
12.1. O descum primento injustificado da s ob rigaçõe s a ssumidas no s te rmo s deste
edital, sujeita a contratada a multas, con soante o caput e § 1º do art. 86 da Lei
no 8.666/93, incidente s sobre o valor da Nota de Empenho, na fo rma seguinte:a )
atra so de até 5 (cinco) dias, m ulta de 2 % (doi s po r cento );b) a partir d o 6o
(se xto) até o lim ite do 10o (décim o) dia, multa de 4 % (quat ro por cento),
cara cte rizando -se a inexecução total da obrigação a parti r do 11o (décimo
prim eiro) dia de atraso.
12.2. Sem p rejuízo das sançõe s cominadas no art. 87, I, III e I V, da Lei 8.6 66/93, pela
inexecução total ou pa rcial do objeto adjudicado, ao ÓRGÃ O/E NTI DA DE poderá,
garantida a prévia e ampla defe sa, aplicar à Cont ratada m ulta de até 10% (de z
por cento) sob re o valor adjudicado.
12.3. Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota d e empenho injustificadam ente ou
se não ap re sentar situação regular no ato da feitura d a me sm a, garantida p révia
e ampla defesa, sujeita-se às seguintes p enalidade s:
12.3.1. M ulta de até 10% sobre o valor adjudicado;
12.3.2. S uspensão tem porá ria de participar de licitaçõe s e impedimento de contrat ar
com a Administ ração Pública, por p razo de até 2 (doi s) a no s, e;12 .3.3.
declara ção de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra ção
Pública.
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12.4. A m ulta, eventu almente imposta à contra tada, será automaticamente descontada
da fatura a que fizer jus, a cre scida de juros morató rio s de 1% (um por cento) ao
mês. Caso a cont ratada não tenha nenhum valor a recebe r deste Órgão do
Estado de Mato Gro sso, se r-lhe -á concedido o prazo de 5 (cinco ) dia s útei s,
contado s de sua intimação, para efetu ar o pagamento da multa. Apó s e sse
prazo, não sendo efetua do o pagam ento, seu s dado s se rão encam inhado s ao
Órgão com petente pa ra que seja in scrita na dívida ativa do Estado, pode ndo,
ainda a SA D p roceder a cobrança judicial da multa.
12.5. As multas pre vista s nesta se ção nã o exim em a adjudicatária da reparação do s
eventuais danos, pe rda s ou prejuí zos que seu ato pun ível venha causar a
UNEMAT.
12.6. O descum primento injustificado da s ob rigaçõe s a ssumidas no s te rmo s deste
edital, sujeita a Contratada a multas, co nsoant e o caput e o 1º do art. 86 da Lei
no 8.666/93 e alteraçõe s poste riores, incidente s sobre o valor da Nota de
Em penho, na form a seguinte:
12.7. A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou ap resent ar
documentação fal sa exigida para o ce rtam e, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a propo sta, falhar ou f rauda r na execu ção
do cont rato, comport ar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fi scal, garantida
prévia e am pla defesa , ficará im pedida de licitar e contratar com o E stado pelo
prazo de até 05 (cinco anos) e, se fo r o ca so, será de screden ciada no Cad a st ro
de Fornecedores por igual período, sem prejuízo da a ção penal corre spond ente
na form a da lei.
12.8. Ca so a Cont ratada não possa cum prir os pra zos estipulado s pa ra a execução
do s se rviço s, total, do objeto desta cont ratação, deve rá apre se ntar justificativa
por e scrito, devidam ente com pro vada, nos ca sos de ocorrência de fato
superveniente, excep cional ou im previsí vel, est ranho à vontade d as partes, que
altere fundam entalm ente as condiçõe s do Contrat o e de im pedimento de
execução do Cont rato po r fato ou ato de terceiros reconhecido pelo Contrat ante
em docum ento contem porâneo à sua oco rrê ncia.
12.9. A solicitação de prorrogação, com a indicação do novo p razo para a e xecução
do s se rviço s, deve rá ser encaminhada ao ÓRGÃO/ENTIDA DE, até o ven cim ento
do pra zo de execu ção do s serviços inicialm ente estabelecido, ficando a critério
do Con trata nte a sua aceitação.
Clá us ula Décima Terce ira - Do Di reito de Petição:
13.1. No toca nte à recu rso s, repre sentações e pedido s de recon sid era ção, deverá ser
ob servado o di spo sto no a rt. 109 da Lei nº 8.666\93.
Clá us ula Décima Quarta - Da Fisc alização e Acompanhamento:
14.1. Será designad o, pela Contratante, um se rvidor qualificado ou um a comissão
para exercer a fiscalização do e vento, que terá, den tre out ras, a in cumbência de
solicitar à Co ntrat ada o afa stamento ou a sub stituição de p rofi ssional que
con side re ineficiente, incompetente, inconveniente ou de sre speito so com
pe ssoa s da Administra ção do Co ntrat ante ou te rceiros ligados ao s serviço s.
PARÁ GRAFO ÚNI CO - O e xercício da fiscalização pelo Co ntrat ante não excluirá nem
redu zirá a s re spon sabilidades de com petência da Cont rata da.

Clá usula Décima Qui nta – Das Disposições Gerais:
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15.1. Este Contrato deverá se r execu tado fielmente pelas parte s, de aco rdo com as
cláu sulas a vençadas e a s norm as prevista s na L ei nº 8.666/93, re spond endo
elas pelas con seqüên cia s de sua inexecu ção total ou pa rcial.
15.2. O Cont ratado fica obrigado a aceitar na s me sm as condições cont ratuai s, o s
acré scimo s ou supre ssões, que, a critério do Contratante, que se fa çam
necessá rio s, até o limite de 25% do valo r global deste Cont rato;14.2 .1. As
supressõe s pode rão ultrapa ssa r o limite acim a estabelecido, have ndo aco rdo
entre a s pa rte s;
15.3. O Con trata nte pode rá re vogar e st e Cont rato, po r razõe s de intere sse público
decorrent e de fato superveniente, devidamente comprova do, pertinente e
suficiente para ju stificar tal cond uta, de vendo anulá-lo po r ilegalidade, de ofício
ou por p rovo cação de terceiro s, mediante parece r e scrito e devidam ente
fundam entado;
15.3.1. A de claração de nulidade de ste Con trato ope ra ret roativamente, im pedindo
efeitos jurídico s qu e nele, ordinariam ente, de ve rá p rodu zir, além de de sconstituir
os que porventura já tenha p rodu zido;
15.3.2. A nulidade não e xonera o Cont ratante do dever de indeniza r o Cont ratado pelo
que este hou ver exe cutado até a d ata em que ela for declarada e por outro s
prejuízo s regularm ente com provad o s, contanto que não lhe seja im putável,
promovendo a respon sabilidade de quem lhe deu causa;
15.3.3. Será pe rmitido a subcont rata ção parcial do objeto do Contrato, quando se
verifica rem as hípot e ses de im possibilidade técnica da realização do serviço
solicitado a empresa contratada, de sde que e sta se re spon sabilize pelo seu
fornecimento/serviço e con seque nte garantia.
Cláus ula Décima S exta – Do Foro:
16.1. Fica eleito o fo ro da cidade de Cácere s, Estado de Mato Gro sso, como
com petente para dirimir quaisque r dúvidas ou questõe s d eco rrentes da
execução deste cont rato.
E por e sta rem de aco rdo, as parte s firmam o pre sente cont rato, em 04 (q uatro)
vias de igual teor e f orm a para um só efeito legal, ficando um a via arquivada na sed e
da CONTRATAN TE, na forma do a rt. 60 da Lei 8 666 de 21/0 6/93.

Cá cere s- MT, _____ de _______________ _________ de 2010.
CONTRA TANTE :
CONTRA TADA:
TESTEM UNHAS:

______ ________ _________ ______________
_____________________________ ________
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TERMO DE ENC ERRAM ENTO

Este volume, do Edital do Pregão Presencial n º 006/2010 – UNEM AT possui 48
(quar enta e oito) folhas n um eradas ordenadas.

Cá cere s (M T), 05 de Outubro de 2010.

Samuel Longo
Pregoei ro Oficial/UNEM AT
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