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EDITAL DE PREGÃO No 001/2011-UNEMAT 

 
 
 

PREGÃO Nº 001/2011-UNEMAT Regido pela Lei nº 10.520/2002, c/c a Lei Estadual 
nº. 7.696, de 01/07/02, em conformidade com a Lei Federal N.º 8.666, de 21/06/1993, 
com as respectivas alterações, com o Decreto nº 4.752, de 06.08.2002, com o Decreto 
Estadual no 7.217, de 14/03/2006 com as respectivas alterações, com o Decreto nº 
7.218/2006, de 14/03/2006 e o com o Decreto nº 8.199/2006. Subsidiariamente, pela 
Lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 
 
Objeto: Aquisição de EPIs (Equipamentos de Proteção Individuais) e EPC 
(Equipamentos de Proteção Coletiva), para atender a demanda da Universidade 
do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, conforme quantidades e descrições 
constantes no anexo I deste Edital. 
 
 
CREDENCIAMENTO: das 14:30 h às 15:00 h do dia 27/04/2011 (horário oficial de 
Mato Grosso); 
 
SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DA 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
Data: 27/04/2011 Horário:15:30 h (horário oficial de 
Mato Grosso). 
 
Local: na Sala de Reuniões da Sede Administrativa, localizada na Avenida Tancredo 
Neves nº. 1.095, Bairro Cavalhada, Cáceres/MT, CEP: 78.200-000. 
 
 

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2011-UNEMAT 
 
 

1. PREÂMBULO 
(Artigo 1º, do Decreto nº 7.217/06) 

 
1.1. O ESTADO DE MATO GROSSO, através da UNEMAT – Universidade do 
Estado de Mato Grosso, mediante PREGOEIRO (A) OFICIAL da UNEMAT, 
designado pela Portaria no 909/2010-UNEMAT , de 14/10/2010, publicada no D.O.E. 
no dia 15/10/2009, torna público, para conhecimento de todos os interessados, que 
fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO, do tipo MENOR PREÇO POR 
LOTE, conforme descrito neste edital e seus anexos, de conformidade com as Leis 
10.520/2002, c/c a Lei Estadual nº. 7.696, de 01/07/02, em conformidade com a Lei 
Federal N.º 8.666, de 21/06/1993, com as respectivas alterações, com o Decreto nº 
4.752, de 06.08.2002, com o Decreto Estadual no 7.217, de 14/03/2006 e suas 
alterações, com o Decreto nº 7.218/2006, de 14/03/2006 e o com o Decreto nº 
8.199/2006. Subsidiariamente, pela Lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do 
Consumidor). 
 
 
1.2. O Credenciamento o que possibilita o direito de manifestação das empresas 
participantes, será realizado das 14:30h às 15:00 h do dia 27 de Abril de 2011 
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 (horário oficial de Mato Grosso), na qual serão entregues os envelopes contendo a 

Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação definidos no objeto deste Edital e 
seus Anexos. 
 
1.3. O local de credenciamento e abertura da sessão pública será na, na Sala de 
Reuniões da Sede Administrativa, localizada na Avenida Tancredo Neves nº. 1.095, 
Bairro Cavalhada, Cáceres/MT, CEP: 78.200-000. 
 
 

2. DO OBJETO 
(Artigo 12, I, do Decreto nº 7.217/2006) 

 
2.1. O objeto da presente licitação é a Aquisição de EPIs (Equipamentos de 

Proteção Individuais) e EPC (Equipamentos de Proteção Coletiva), para 
atender a demanda da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, 
conforme quantidades e descrições constantes no anexo I deste Edital. 

 
2.2. A descrição detalhada, contendo as especificações dos materiais/serviços e 

a quantidade, está discriminada no Anexo I: Termo de Referência/Projeto 
Básico – das especificações técnicas, deste Instrumento Convocatório e 
deverão ser minuciosamente observadas pelos licitantes quando da 
elaboração de suas propostas. 

 
 

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. É condição de participação no presente certame que as empresas atendam a 
todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos, correndo por sua conta 
todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas, não 
sendo devida nenhuma indenização às licitantes pela realização de tais atos.  
 
3.1.1. Poderão participar desta licitação as pessoas jurídicas legalmente constituídas 
que atenderem a todas as exigências deste Edital e Anexos, inclusive quanto à 
documentação, sendo vedada à participação de empresas cuja atividade não seja 
compatível com o objeto licitado. 
 
3.1.2. Poderão participar desta licitação, as empresas cujas inscrições no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF - estiverem em plena validade, 
nos termos da Instrução Normativa/MARE No 5, de 21/07/95, as que apresentarem o 
Certificado expedido pelo Cadastro Geral de Fornecedores do Estado, que substituirá 
a documentação exigida ou que apresentem a habilitação jurídica, a qualificação  
econômico-financeira e a regularidade fiscal, sendo assegurado o direito às empresas 
licitantes que não forem inscritas, em apresentarem a documentação exigida prevista 
na legislação geral (Lei nº8.666/93) para confirmar a sua habilitação. 
 
3.1.3. A regularidade do cadastramento da licitante inscrita no SICAF será confirmada 
mediante diligência, e no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado os que 
apresentarem o respectivo Certificado de Regularidade, e os documentos de 
habilitação se a empresa licitante não for cadastrada em nenhum dos dois cadastros, 
serão conferidos tais documentos, no ato da abertura do envelope no 2 (envelope de 
documentos de habilitação) 
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 3.1.4. Para participar do presente PREGÃO, as licitantes que não estiverem 

cadastradas no Cadastro Geral de Fornecedores e que quiserem se cadastrar, 
deverão providenciar o seu Cadastramento, no mínimo, 3 (três) dias úteis antes da 
data designada para o recebimento da proposta. 
 
3.1.5. As empresas que já estiverem cadastradas no SICAF ou no Cadastro Geral de 
Fornecedores do Estado de Mato Grosso, caso desejarem apresentar-se como 
cadastradas na SAD e estiverem com seu cadastro desatualizado, deverão 
providenciar a revalidação/atualização de documentos inerentes à documentação 
obrigatória, também no mínimo de 03 (três) dias úteis antes da data designada para o 
recebimento da proposta junto a sua Unidade Cadastradora ou apresentar a 
documentação atualizada e regularizada na própria sessão do PREGÃO; 

 
3.2. Sob pena de desclassificação ou inabilitação, os interessados em participar do 
presente pregão que apresentarem cópias, deverão trazer, juntamente com essas, os 
originais dos documentos, caso as cópias não estejam autenticadas, a mesma 
poderá ser feita pelo (a) pregoeiro (a), mediante comparação com as originais; 

 
3.2.1. Só serão aceitas cópias legíveis. 
 

3.3. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas em 
quaisquer das hipóteses a seguir elencadas: 
 
a) que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou 
liquidação; 

 
b) em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição sejam 
controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si. 

 
c) que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com 
suspensão por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, 
Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial ou 
registrado no SICAF ou no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado, conforme o 
caso, pelo órgão que o praticou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição; 

 
d) estrangeiras que não funcionem no País; 
 
e) Que mantenham em seu quadro de pessoal servidor de qualquer órgão vinculado a 
esta instituição, bem como à empresa da qual o servidor seja Gerente, Administrador, 
Sócio, dirigente ou responsável técnico. 
 
f) Sociedades Cooperativas. 

 
 
 

4. DO CREDENCIAMENTO 
(Artigo 31, I e II, § 1º do Decreto nº 7.217/2006) 

 
4.1. Os licitantes interessados em participar do certame deverão comparecer no 
local indicado neste Edital 30 (trinta) minutos antes do horário de abertura da 
sessão, para efetuarem o credenciamento. 
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 4.2. Antes do início da sessão, para fins de credenciamento cada empresa licitante, 

poderá credenciar junto ao (a) Pregoeiro (a), apenas um representante, o qual deverá 
identificar-se junto ao (a) Pregoeiro (a), e estar munido dos seguintes documentos: 
Cópia da cédula de identidade e original ou documento equivalente e comprovado, por 
meio de instrumento público de procuração ou particular com firma reconhecida em 
cartório, com poderes para formulação de propostas (lances verbais), oferta de 
descontos e para a prática dos demais atos inerentes ao certame. 
 
4.3. Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o 
credenciamento através de outorga por instrumento público ou particular, com firma 
reconhecida em cartório, neste último caso, (Anexo III – Modelo de Carta de 
Credenciamento), com menção expressa de que lhe confere amplos poderes, 
inclusive para formular ofertas e lances de preços, para recebimento de intimações e 
notificações, desistência ou não de recursos, bem como demais atos pertinentes ao 
certame;  
 
4.4. Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou 
proprietário, deverá apresentar cópia autenticada do ato de constituição da 
empresa ou ato de investidura que habilitem o representante, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura. 
 
4.5. A microempresa ou empresa de pequeno porte que optar pela fruição dos 
benefícios estabelecidos na Lei Complementar Federal 123/2006, deverá apresentar: 
 

a) 5.8.1. Certidão Simplificada emitida pela junta comercial competente. 
(IN/DNRC Nº 103/2007). 
 
b) declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º, 
art. 3°, da Lei Complementar Federal 123/2006, conforme anexo VII deste 
edital. 

 
4.5.1. Quando optante pelo SIMPLES NACIONAL:  
 

a) Comprovante de opção pelo SIMPLES obtido no sítio da Secretaria da 
Receita Federal;  
 
b) Declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º, 
art. 3º, da Lei Complementar Federal 123/2006.  

 
4.5.2. Quando não optante pelo SIMPLES NACIONAL:  
 

a) Declaração de imposto de renda ou balanço patrimonial e demonstração 
do resultado do exercício - DRE, comprovando ter receita bruta dentro dos 
limites estabelecidos nos incisos I e II do art. 3º da LC 123/2006;  
 
b)  Declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º, 
art. 3º da LC 123/2006. 

 
 
4.6. Caso haja a substituição do representante, deverá o novo representante, exibir 
documentos probatórios de sua atual condição, para que a licitante possa participar 
das demais fases do procedimento licitatório. 
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4.7. Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues ao (a) 
pregoeiro (a) separadamente dos envelopes 01 e 02, sendo opacos, lacrados e 
rubricados no fecho, e acompanhados da Declaração de ciência de que cumpre(m) 
plenamente os requisitos de habilitação (Anexo V). 
 
4.8. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante. 
 
4.9. É vedado o substabelecimento com o intuito de representar outra empresa no 
mesmo procedimento de aquisição/contratação. 
 
4.10. Caso haja a substituição do representante, deverá o novo representante, exibir 
documentos probatórios de sua atual condição, para que a licitante possa participar 
das demais fases do procedimento licitatório. 
 
4.11. A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 4.2 e 4.3. não 
implicará a exclusão da empresa em participar do certame, mas impedirá o 
representante de manifestar-se na apresentação de lances verbais e demais fases do 
procedimento licitatório, enquanto não suprida a falta ou sanada a incorreção. 
 
 

5. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
(Artigo 31o, III e IV, do Decreto  no 7.217/2006) 

 
5.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de 
Preços e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida por um (a) Pregoeiro (a), 
em conformidade com este Edital e seus Anexos, no local e horário determinados no 
item 1.2 e 1.3. 
 
5.2. Declarada aberta a sessão pelo (a) Pregoeiro (a), o representante da licitante 
apresentará declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos 
de habilitação (Anexo V) e entregará os envelopes contendo a proposta de preços e 
os documentos de habilitação, não sendo aceita, a partir desse momento, a admissão 
de novos licitantes. 
 
5.3. O envelope da Proposta de Preços deverá expressar em seu exterior as seguintes 
informações: 
 

ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 
PREGÃO No 001/2011 - UNEMAT 
RAZÃO SOCIAL E No DO C.N.P.J. DO LICITANTE 

 
5.4. O envelope dos Documentos de Habilitação deverá expressar em seu exterior as 
seguintes informações: 
 

ENVELOPE 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 
PREGÃO No 001/2011 - UNEMAT 
RAZÃO SOCIAL E No DO C.N.P.J. DO LICITANTE 
 

5.5. Inicialmente, será aberto o Envelope 1 - Proposta de Preços - e, após, o Envelope 
2 - Documentos de Habilitação. 
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5.6. Os envelopes dos interessados ausentes, caso sejam microempresa ou empresa 
de pequeno porte que optar pela fruição dos benefícios estabelecidos na Lei 
Complementar Federal 123/2006, deverão estar acompanhados da Declaração de que 
trata o Item 4.5, sendo que tal declaração não deverá vir inserida nos envelopes 01 e 
02. 
 
 

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
(Artigos 4o, VII, e 6o da Lei no 10.520/2002) 

 
6.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em uma via datilografada ou 
impressa, preferencialmente no Formulário Padrão de Proposta (ANEXO II), 
redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de 
uso corrente, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada 
e assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante legal da licitante. 
 
6.1.2. A Proposta deverá cumprir com os requisitos técnicos constantes do Anexo I do 
Termo de Referência / Plano de Trabalho, constante no Anexo I deste edital. 
 
6.1.2. A Proposta deverá conter Especificação Técnica detalhada dos serviços a 
serem oferecidos, de forma que possibilitem uma completa avaliação das 
Características Técnicas Mínimas Obrigatórias e das Características Técnicas 
Pontuáveis; 
 
6.2. Na Proposta de Preços deverão constar, sob pena de desclassificação: 
 
6.2.1. razão social da licitante, nº do CNPJ/MF, Inscrição Estadual, endereço 
completo, telefone, fax para contato e, se possível, endereço eletrônico (e-mail), nº da 
conta corrente, agência e respectivo Banco; 
 
6.2.2. prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) 
dias corridos, a contar da data de sua apresentação, devendo, neste período, os 
preços serem fixos e irreajustáveis; 
 
6.2.3. A etapa de lances somente será iniciada a partir da decisão de conformidade 
dos produtos/serviços e propostas apresentadas, a qual poderá não ser realizada no 
mesmo dia da abertura dos trabalhos. 
 
6.2.4. Os produtos/serviços deverão ser entregues/prestados no interior do Estado de 
Mato Grosso, nos dias e horários estipulados na Ordem de Fornecimento, conforme 
local de entrega/prestação dos produtos/serviços descrito no Anexo I. 
 
6.2.5. O prazo de entrega dos materiais e/ou iniciar a prestação dos serviços será de 
15 (quinze) dias corridos, contados a partir da notificação da retirada da nota de 
empenho; 
 
6.2.6. A garantia mínima para os itens cotados não poderá ser inferior a 12 (doze) 
meses, salvo a indicação de outro período, constante na descrição do item no 
anexo I, contados do recebimento definitivo do produto/serviços; 
 
6.2.7. O recebimento definitivo dar-se-á, pelo Órgão, após a verificação do 
cumprimento das especificações do produto/serviços, nos termos deste Edital e 
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 seus anexos e da proposta adjudicada, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, 

contados do recebimento provisório. 
 
6.2.7.1. O recebimento Provisório dar-se-á, por responsável indicado pela 
UNEMAT, no ato da entrega do produto ou a prestação dos serviços mediante 
nota fiscal pela adjudicatária. 
 
6.2.7.2. O recebimento provisório dos serviços/materiais adjudicados não 
implica sua aceitação. 
 
6.2.8. Indicar na proposta de preços o endereço e telefone para Informações; 
 
6.2.9. Uma única cotação, com preços unitários e totais por lote, em moeda corrente 
nacional, expressos em algarismos, e/ou por extenso, fracionados até o limite dos 
centavos (duas casas decimais após a vírgula) tanto para preços unitários quanto para 
os totais sem previsão inflacionária. Em caso de divergência entre os valores unitários 
e totais, serão considerados os primeiros, e entre os valores expressos em algarismo 
e por extenso, será considerado este último; 
 
6.2.10. Cotação por item do lote, com descrição dos produtos/serviços, sob pena de 
desclassificação; 
 
6.2.11. Se o medicamento for genérico esta informação deve está explícita na 
proposta; 
 
6.2.12. Não será aceita proposta de produtos que estejam suspensos para 
comercialização e/ou fabricação; 
 
6.2.13. Para os itens 1 e 2 do lote 12, a proposta da empresa deverá conter a 
marca, o fabricante, procedência e as especificações técnicas (forma 
farmacêutica, concentração e volume); 
 
6.2.14. As empresas também deverão fornecer os produtos dentro das 
especificações e normas. 
 
6.3. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e 
exigências do presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissões, 
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 
 
6.4. Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, 
tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, 
serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos. 
 

6.4.1. As empresas após a apresentação das propostas não poderão alegar 
preço inexeqüível ou cotação incorreta e deverão fornecer os 
materiais/serviços sem ônus adicionais. 
 
6.4.2. Nos casos em que as empresas se negarem a fornecer os 
materiais/serviços estas estarão sujeitas às sanções administrativas 
previstas neste edital. 
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 6.5. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta 

ou incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por 
caracterizar preço inexeqüível no julgamento das propostas, serão considerados como 
inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou 
qualquer título, devendo os materiais/serviços serem fornecidos sem ônus adicionais. 
 
6.6. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, 
das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
6.7. Deverá ser apresentada proposta especificada por item, de forma individualizada, 
fazendo constar todo o lote a que se refere, de acordo com as especificações do 
edital; 
 
6.8. As especificações não poderão ser alteradas, sob pena de desclassificação; 
 
6.9.. O (A) Pregoeiro (a) considerará como formal erro de somatório e outros aspectos 
que beneficiem a Administração Pública e não implique nulidade do procedimento.  
 
6.10. A sessão pública poderá ser suspensa, por prazo a ser definido na própria 
sessão, para a análise prévia que se fizer necessária. 
 

 
 

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
(Artigo 4o, VIII, IX, X, XI, XII, XV, XVI, XVII e XXIII da Lei no 10.520/2002 c/c Artigo 

31º, XI,XII, XIII, XIV, XV do Decreto nº 7.217/2006) 
 
 

7.1. No julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor 
preço por lote, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações, 
os requisitos técnicos e documentais, os parâmetros mínimos de desempenho e 
qualidade definidos neste edital e anexos. 
 
7.2. Aberta à sessão, os interessados entregarão os envelopes contendo a indicação 
do objeto e do preço oferecido, procedendo-se a Pregoeiro (a) a sua imediata 
abertura e as proposta serão rubricadas, por esta e pelos presentes, desta feita 
verificando a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no Edital. 
 
7.3. Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, o autor da 
oferta de valor mais baixo e os das ofertas sucessivas e superiores àquela poderão 
fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do classificado em 1º 
(primeiro) lugar; 
 
7.4. Serão proclamados pelo(a) Pregoeiro(a), os proponentes que apresentarem as 
propostas com menor preço, assim entendido àqueles licitantes que tenham 
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores à de menor preço, 
conforme disposto no inciso IV, do artigo 31, do Decreto nº. 7.217/06.  
 
7.5. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo (a) Pregoeiro (a). 
 
7.6. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos 
estabelecidos neste Edital e seus Anexos, a Proposta será desclassificada. 
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7.7. Serão classificadas pelo(a) Pregoeiro (o), a licitante que apresentar a proposta de 
menor preço e aquelas que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e 
superiores, relativamente à de menor preço. 
 
7.8. Aos licitantes classificados conforme subitem 7.7, será dada oportunidade para 
disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, 
através dos seus representantes legais. 
 
7.9. O (A) Pregoeiro (a) convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma 
seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada de maior 
preço e, as demais, em ordem decrescente de valor. 
 
7.10. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo (a) Pregoeiro 
(a), implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção da 
sua última oferta, ou constante na sua proposta original ou do último lance oferecido, 
para efeito de ordenação das propostas. 
 
7.11. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 
desistente às penalidades constantes neste Edital. 
 
7.12. Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 
 
7.13. O (A) Pregoeiro (a) examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e os valores 
apresentados pela proposta classificada em primeiro lugar, decidindo motivadamente 
a respeito. 
 
7.14. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenada às propostas, o(a) 
pregoeiro (a) examinará a aceitabilidade da primeira classificada e, caso entenda 
necessário, da segunda classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo 
motivadamente a respeito. 
 
7.15. Analisadas as propostas apresentadas e concluída a etapa de lances verbais, a 
classificação final dar-se-à pela ordem crescente dos preços, observando-se, quando 
aplicável, a Lei Complementar nº 123/2006. 
 
7.16. Sendo aceitável a proposta de menor preço, procederá à abertura do envelope 
contendo a documentação de habilitação 1º classificado, e, caso o pregoeiro entenda 
necessário, do segundo classificado, para confirmação das suas condições 
habilitátorias, para confirmação, com base no Cadastro de Fornecedores do Estado, e 
demais documentações solicitadas no Edital, assegurando ao licitante cadastrado o 
direito de apresentar a documentação atualizada e regularizada na própria sessão; 
 
7.17. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada o 
licitante vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital e seus Anexos, pelo (a) 
Pregoeiro (a). 
 
7.18. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências 
habilitatórias, o (a) Pregoeiro (a) examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação 
das licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo a respectiva licitante declarada 
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 vencedora e a ela adjudicado os matérias/serviços definido no objeto deste Edital e 

seus Anexos. 
 
7.19. Nas situações previstas nos itens 7.8, 7.9 e 7.12, o (a) Pregoeiro (a) poderá 
negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço menor. 
 
7.20. Caso ocorra a apresentação de duas ou mais propostas originais de preços 
iguais, observadas as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho 
e qualidade definidos no Edital, as licitantes classificadas se recusarem a dar lances e 
conseqüentemente persistindo a igualdade de preços, será adotado o critério de 
desempate por sorteio na forma do art. 45, parágrafo 2º, da Lei 8.666/93, na própria 
sessão. 
 
7.21. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste 
Edital e seus Anexos. 
 
7.22. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 
ocorrências relevantes, devendo a mesma, ao final, ser assinada pelo (a) Pregoeiro 
(a) e os licitantes presentes, ressaltando-se que poderá constar a assinatura da equipe 
de apoio, sendo-lhes facultado esse direito. 
 
7.23 A adjudicação somente ocorrerá após o atendimento do item 6.3 deste edital, 
vinculado à análise e aprovação da planilha apresentada, sendo vedada a preterição 
de ordem de classificação tendo a empresa classificada em 1º (primeiro) lugar 
apresentado a planilha de custo rigorosamente atendendo a legislação vigente, no 
tocante a encargos sociais, trabalhistas, tributos e outras exigências pertinentes. 
 
7.24 É vedada a negociação do preço fora da sessão pública, exceto no caso de não 
aprovação da planilha de preço apresentada de acordo com o item 6.3. 
 
7.25. Os envelopes contendo “documentos de habilitação” das licitantes 
remanescentes ficarão à disposição dos licitantes na Sala da Comissão Permanente 
de licitação e somente poderão ser retirados após 02 (dois) dias úteis, a contar do 
recebimento da Nota de Empenho pela empresa vencedora. Após 60 (sessenta) dias, 
caso não retirado, o (a) Pregoeiro (a) procederá à destruição dos envelopes, 
independentemente de comunicação prévia. 
 
7.26. No caso da sessão do pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa 
antes de cumpridas todas as suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no 
fecho, ficarão sob a guarda do (a) Pregoeiro (a) e serão exibidos, ainda lacrados e 
com as rubricas das participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos 
trabalhos. 
 
 

8. DA HABILITAÇÃO 
(Artigo 4o, XIII, XIV da Lei no 10.520/2002 c/c Art. 36, do Decreto nº 7.217/2006) 

 
8.1. Os documentos para fins de habilitação, que deverão ser apresentados na sessão 
pública, inseridos no envelope 02, são os seguintes: 
 
8.1.1. Para empresas cadastradas, que deverão ser apresentados, na sessão publica, 
são os seguintes: 
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 a) Para as empresas inscritas no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Mato 

Grosso - o Certificado de Inscrição, juntamente a Declaração de Atualização de 
Documentos, emitida pela Gerência de Cadastro da Superintendência de Patrimônio e 
Aquisições Governamentais da SAD/MT, em plena validade; 
 
b) Prova de inscrição, para as cadastradas no SICAF, e respectiva Prova de 
Regularidade, em plena validade. Caso não comprovem a regularidade, o (a) 
Pregoeiro (a) poderá aplicar o disposto no item 3.1.2. deste Edital; 
 
b) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na 
forma do Art. 32, § 2o, da Lei 8.666/93 (conforme modelo: Anexo IV); 
 

b.1) No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos 
termos da LC nº 123/2006, possuir alguma restrição na documentação 
referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como 
ressalva, na supracitada declaração. 
 
b.2) A micro-empresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos 
benefícios de que trata a LC 123/2006 deverá apresentar, na forma da 
lei, juntamente com os documentos de habilitação, e declaração de que 
não se encontra em nenhuma das situações do § 4º do art. 3º da LC 
123/2006. 

 
c) Declaração que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 
18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do 
inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal, inciso V, artigo 27 da Lei 8666/93 
(conforme modelo anexo IV); 
 
d) Declaração da própria Empresa de que não existe em seu quadro de empregados, 
servidores públicos exercendo funções de gerência, administração ou tomada de 
decisão (conforme modelo: Anexo IV). 
 
8.1.1.1. Relativos à Qualificação Técnica: 
 
a) A empresa deverá apresentar no mínimo de 1 (um) Atestado (s) de capacidade 
técnica, compatível ao objeto da licitação, podendo ser emitido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, devendo os atestados emitidos por pessoa jurídica privada 
estar com a firma reconhecida em cartório; (podendo ser diligenciados pelo pregoeiro 
os atestados emitidos por pessoa jurídica de direito privado), (conforme modelo anexo 
VI). 
 
 
8.1.2. As empresas licitantes não cadastradas deverão apresentar no Envelope no 02 
os seguintes documentos de habilitação, em plena validade: 
 
8.1.2.1 - Relativos à Habilitação Jurídica: 
 
a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 
de documentos de eleição de seus administradores; 
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 b.1) os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações 

ou da consolidação respectiva; 
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 
de diretoria em exercício; e 
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
e) Alvará de funcionamento, emitido pelo Poder Executivo Municipal da sede do 
licitante. 
 
8.1.2.2 - Relativos à Regularidade Fiscal: 
 
a) Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, a mesma poderá 
ser retirada no site: www.receita.fazenda.gov.br/Grupo2/Certidoes.htm  
b) Certidão Negativa de Débito Fiscal (CND) específica para participar de licitações, 
onde a mesma poderá ser retirada no site: www.sefaz.mt.gov.br, ou expedida pela 
Agência Fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda do respectivo domicílio 
tributário; 
c) Certidão Negativa de Débito de competência da Procuradoria Geral do Estado do 
respectivo domicílio tributário; 

c1) Poderão ser apresentadas as respectivas Certidões descritas nas 
alíneas “b” e “c”, de forma consolidada, de acordo com a legislação do domicílio 
tributário do licitante. 
d) Certidão Negativa de Débito Municipal, expedida pela prefeitura do respectivo 
domicílio tributário; 
e) Certidão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a mesma pode ser 
retirada no site: www.caixa.gov.br; 
f) Certidão do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), a mesma pode ser 
retirada no site: www.inss.gov.br; 
g) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 
h) b) Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual ou Municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; 
 
8.1.2.3 - Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 
 
a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (ano 
2009), já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses 
da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no 
período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, 
publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha 
substituir. 

 
Observações: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço 
patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados: 
 
1) - as demonstrações contábeis a serem apresentadas são as Demonstrações de 
Resultado de Exercício e a Demonstração de Lucros e Prejuízos; 
 
2) - sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): 
-publicados em Diário Oficial; 
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 -publicados em jornal de grande circulação; ou 

-por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da 
licitante. 
 
3) - sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 
- acompanhados por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro 
Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante 
ou em outro órgão equivalente; ou 
- fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registradas ou 
autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 
 
4) - sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei nº 9.317, de 05 de dezembro 
de 1996 - Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte “SIMPLES”: - 
acompanhados por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro 
Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante 
ou em outro órgão equivalente; ou declaração simplificada do último imposto de renda. 
 
5) - sociedade criada no exercício em curso: 
-fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta 
Comercial da sede ou domicílio dos licitantes nos casos de sociedades anônimas; 
 
6) - o balanço patrimonial, as demonstrações e o balanço de abertura deverão estar 
assinados pelos administradores das empresas constante do ato constitutivo, estatuto 
ou contrato social e por Contador legalmente habilitado. 
 
b) Todas as formas societárias deverão apresentar Certidão negativa de Falência e 
Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 
 
8.1.2.4. Relativos à Qualificação Técnica: 
 
a) A empresa deverá apresentar no mínimo de 1 (um) Atestado (s) de capacidade 
técnica, compatível ao objeto da licitação, podendo ser emitido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, devendo os atestados emitidos por pessoa jurídica privada 
estar com a firma reconhecida em cartório; (podendo ser diligenciados pelo pregoeiro 
os atestados emitidos por pessoa jurídica de direito privado), (conforme modelo anexo 
VI). 
 
8.1.3.1 – Documentação complementar para não cadastradas: 
 
a) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na 
forma do Art. 32, § 2o, da Lei 8.666/93 (conforme modelo anexo IV); 
 

b.1) No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos 
termos da LC nº 123/2006, possuir alguma restrição na documentação 
referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como 
ressalva, na supracitada declaração. 
 
b.2) A micro-empresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos 
benefícios de que trata a LC 123/2006 deverá apresentar, na forma da 
lei, juntamente com os documentos de habilitação, e declaração de que 
não se encontra em nenhuma das situações do § 4º do art. 3º da LC 
123/2006. 
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 b) Declaração que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos 

de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do 
inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal, inciso V, artigo 27 da Lei nº 
8666/93 (conforme modelo anexo IV); 
 
c) Declaração da própria Empresa de que não existe em seu quadro de empregados, 
servidores públicos exercendo funções de gerência, administração ou tomada de 
decisão (conforme modelo anexo IV); 
 
8.2. Todas as licitantes deverão apresentar dentro do Envelope nº 02, inclusive 
aquelas que se enquadram nas Condições do item 8.1.1, os documentos específicos 
para a participação neste Pregão, devendo ser entregues numerados e de preferência 
seqüencialmente, a fim de permitir celeridade na conferência e exame 
correspondentes: 
 
8.3. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 
deverão estar: 
 
8.3.1. Em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o 
endereço respectivo: 
 
a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
ou 
b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 
emitidos somente em nome da matriz; 
c) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 
d) os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderão ser 
apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante. 
 
8.3.2. Datados dos últimos 60 (sessenta) dias até a data de abertura da sessão 
pública, quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão competente expedidor: 
 
a) não se enquadram no prazo de que trata o item anterior os documentos cuja 
validade é indeterminada. 
 
8.4. Deverão ser apresentadas juntamente com os documentos originais previstos 
neste Edital, as fotocópias dos mesmos, caso estas não estejam autenticadas, as 
mesmas poderão ser feitas pelo(a) Pregoeiro(a) e pela equipe de apoio a partir do 
original, preferencialmente em momento anterior ao Pregão, conforme citado no item 
3.2. 
8.5. Serão aceitas somente cópias legíveis; 
 
8.6. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; 
 
8.7. O (A) Pregoeiro (a) reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer 
documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário; 
 
8.8. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original 
ou cópia autenticada por cartório competente ou por qualquer servidor, ou em 
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 publicação da imprensa oficial ou em cópias simples, desde que acompanhadas dos 

originais para conferência pelo (a) Pregoeiro (a). 
 
8.9. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 
 
8.10. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar 
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos e, observado ainda o disposto neste 
edital, o(a) Pregoeiro(a) considerará o proponente inabilitado, salvo as situações que 
ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar nº123/2006. 
 
8.11. Poderá o (a) Pregoeiro (a) declarar qualquer fato formal, desde que não implique 
desobediência à legislação e for evidente a vantagem para a Administração, devendo 
também, se necessário, promover diligência para dirimir a dúvida, cabendo, inclusive, 
estabelecer um prazo máximo de 48 horas para a solução. 
 
8.12. Constatando através da diligência o não atendimento ao estabelecido, o(a) 
Pregoeiro(a) considerará o proponente inabilitado e prosseguirá a sessão. 
 
8.13. Somente serão retidos os documentos do licitante vencedor, havendo a 
possibilidade de retenção para casos de recursos administrativos, desde que 
implicados na questão. 
 
8.14. Aquele que ensejar declaração falsa, ou que dela tenha conhecimento, nos 
termos do artigo 299 do Código Penal, ficará sujeito às penas de reclusão, de um a 
cinco anos, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 
documento é particular, independente da penalidade estabelecida no artigo 7º da Lei 
Federal nº 10.520/02 e legislação vigente. 
 

 
9. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

(Artigo 32, do Decreto no 7.217/2006) 
 

9.1. Decairá do direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste Edital 
aquele que não o fizer até 03 dias úteis antes da data designada para a realização do 
Pregão, apontando de forma clara e objetiva as falhas e/ou irregularidades que 
entende viciarem o mesmo. Sendo que as petições deverão ser protocolizadas, 
devidamente instruídas (assinatura, endereço, razão social, CNPJ e telefone para 
contato), na Sede Administrativa da Universidade do Estado de Mato Grosso. 
Endereço constante no rodapé. 

 
9.1.1. Não serão aceitas petições (pedido de esclarecimento e impugnação) 
encaminhadas por e-mail ou fax. 
 
9.1.2. Caberá ao Pregoeiro decidir, com apoio da área técnica responsável 
pela elaboração do Termo de Referência/Projeto Básico, sobre a 
impugnação interposta. 
 
9.1.3. Se procedente e acolhida à impugnação do Edital, seus vícios serão 
sanados e caso necessário, nova data será designada pela Administração, 
para a realização do certame. 
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 9.2. Se a impugnação ao edital for reconhecida e julgada procedente, serão corrigidos 

os vícios e, caso a formulação da proposta seja afetada, nova data será designada 
pela Administração, para a realização do certame; 
 
9.3. As consultas serão respondidas através do site www.sad.mt.gov.br local “portal de 
aquisições”, e www.unemat.br, que passarão a integrar o presente Edital, sendo as 
mensagens acessíveis a todos os interessados. 

 
9.3.1. No local mencionado no item anterior serão disponibilizadas, além 
das respostas, todas as informações que o Pregoeiro julgar importantes, 
razão pela qual as empresas interessadas deverão consultá-lo 
freqüentemente. 

 
9.4. A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim 
o retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º 
da Lei nº 10.520/02 e legislação vigente. 
 
9.5. Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, 
a realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de 
detenção, de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da Lei 8666/93. 
 

 
10. DOS RECURSOS 

(Artigo 4o, XVIII, XIX, XX e XXI da Lei no 10.520/2002 
e Artigo 31, XVI a XIX do Decreto no 7.217/2006) 

 
10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias 
para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo 
intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a 
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
autos. 
 
10.1.1. Não serão acolhidas petições encaminhadas por e-mail ou fax. 
 
10.1.2. A alegação de preço inexeqüível por parte de um dos licitantes com relação à 
proposta de preços de outro licitante deverá ser devidamente comprovada sob pena 
de não conhecimento do recurso interposto. 
 
10.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência 
do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo (a) Pregoeiro (a) ao 
vencedor. 
 
10.3. O recurso contra decisão do (a) Pregoeiro (a) não terá efeito suspensivo. 
 
10.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento. 
 
10.5. Decididos os recursos, o (a) Pregoeiro (a) fará a adjudicação do objeto da 
licitação ao licitante vencedor, submetendo o processo administrativo à Autoridade 
Competente para homologação e contratação. 
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 10.6. Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, na sede da Sede Administrativa da UNEMAT, na Comissão Permanente 
de Licitação, no endereço citado no rodapé deste Edital, nos dias úteis no horário das 
12:00 às 18:00 horas. 

 
10.7. Na ocorrência de manifestação ou interposição de recurso de caráter meramente 
protelatório, ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade 
competente poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena 
estabelecida no artigo 7º da Lei nº 10.520/02 e legislação vigente. 
 
 

11. DA HOMOLOGAÇÃO E OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA 
 
11.1. A adjudicação do objeto ao licitante vencedor, feita pelo (a) Pregoeiro (a), ficará 
sujeita à Homologação da Autoridade Competente da Universidade do Estado de Mato 
Grosso - UNEMAT. 
 
11.2. Para fins de homologação do procedimento licitatório, o proponente vencedor 
fica obrigado a apresentar nova proposta adequada de preços ofertados na etapa de 
lances verbais, no prazo máximo de dois dias corridos, contados da notificação 
realizada na sessão pública do Pregão, com valores correspondentes á adjudicação, a 
qual substituirá a original, como parte integrante do contrato. 
 
11.3. A adjudicatária/consignatária se obriga, nos termos deste Edital, a: 
 
11.3.1. Após a homologação da licitação, comparecer para assinatura do contrato no 
prazo de até 05 (cinco) dias, e retirar a Nota de Empenho no mesmo prazo, contada 
do recebimento da convocação formal, conforme o caso; 
 
11.3.2. A empresa se obrigará a solucionar tempestivamente quaisquer problemas 
com os produtos fornecidos e/ou serviços prestados, se por ventura não estiverem 
sendo atendidas às finalidades propostas.  
 
11.3.3. O licitante vencedor fica obrigado a aceitar nas mesmas condições de 
fornecimento acréscimos ou supressões de até 25% do valor total da adjudicação. 
 
11.4. Como condição para emissão da Nota de Empenho e assinatura do contrato, o 
licitante vencedor deverá estar com a documentação obrigatória válida no SICAF ou 
comprovar situação regular no Cadastro de Fornecedores Estadual, e 
obrigatoriamente apresentar:  
 
a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais; 
b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS; 
c) CNPJ; 
d) Contrato Social e alterações. 
 
11.5. Se as certidões referidas no item anterior não comprovarem a situação regular 
do licitante, a sessão será retomada e os demais chamados, na ordem de 
classificação, para fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas, observado que o 
pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis. 
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 11.6. Se a licitante vencedora, injustificadamente, recusar-se a assinar o contrato ou 

se não apresentar situação regular no ato de assinatura ou da feitura da nota de 
empenho, a sessão será retomada e, os demais licitantes serão chamados, na ordem 
de classificação, para fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas, observado 
que o pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, sujeitando-se o 
desistente às penalidades constantes neste Edital. 
 
11.7. Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, a sessão do Pregão será 
retomada. 
 
11.8. O Contrato, no caso do presente PREGÃO, poderá ser substituído pela Nota de 
Empenho de Despesa na forma do artigo 62, “caput” e parágrafo 4o, da Lei 8.666/93. 
 

 
12. DO CONTRATO 

(Art. 31º, Inciso XX a XXIII do Decreto nº 7.217/2006 c/c Art. 62 Caput, § 4o da Lei 
8.666/93 e Decreto nº 4.752/02) 

 
 
12.1 Como condição para a celebração do Contrato, o licitante vencedor deverá 
manter todas as condições de habilitação para contratação com a Administração 
Pública. 
 
12.2 Se o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato injustificadamente será 
aplicada à regra seguinte: Quando o proponente vencedor não apresentar situação 
regular, no ato da assinatura do contrato, será convocado outro licitante, observada a 
ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
  
12.3 Como condição para emissão da Nota de Empenho, o licitante vencedor deverá 
estar com a documentação obrigatória válida no SICAF ou comprovar situação regular 
no Cadastro Geral de Fornecedores Estadual, ou ainda perante a Fazenda Federal, 
Estadual e Municipal, a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS); 
 
12.4 Se as certidões referidas no item anterior não comprovarem a situação regular do 
licitante, a sessão será retomada e os demais chamados, na ordem de classificação, 
para fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas, observado que o (a) Pregoeiro 
(a) examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, sem prejuízo da aplicação 
das sanções cabíveis. 
 
12.5. A adjudicatária se obriga, nos termos deste Edital, a: 
 
12.5.1 Após a homologação da licitação, retirar a Nota de Empenho no prazo de 02 
(dois) dias, contados do recebimento da convocação formal ou ordem de 
fornecimento; 

 
12.5.2 Entregar os materiais e/ou iniciar os serviços solicitados através da ordem de 
fornecimento, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento da 
Nota de Empenho, acompanhado de Nota Fiscal com especificação e quantidade da 
ordem de fornecimento, rigorosamente idêntica ao discriminado no item 15 deste 
edital; 
 



 
ESTADO DE MATO GROSSO 

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CCOOMMIISSSSÃÃOO  PPEERRMMAANNEENNTTEE  DDEE  LLIICCIITTAAÇÇÃÃOO  
 

UNEMAT – Universidade do Estado de Mato Grosso 
Av. Tancredo Neves, 1095 – Cavalhada III CEP: 78200-000 – Cáceres/MT Fone/Fax : (65) 3221 0002 

Site: www.unemat.br  /  E-mail: licitacao@unemat.br 

19/48 

 
 12.5.3 Substituir, às suas expensas, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após notificação 

formal, os serviços/materiais entregues em desacordo com as especificações deste 
Edital, conforme anexos e com a respectiva proposta, ou que apresente vício de 
qualidade (que apresentem problemas na utilização); 

 
12.5.4 Atender, para o devido recebimento do crédito, ao que determina o Decreto 
4.752, de 06 de agosto de 2002, no tocante a emissão da Nota Fiscal/Fatura; 

 
12.5.5 A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste edital, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões acima 
desse limite ser resultantes de acordo entre as partes. 

 
12.6 Se a licitante vencedora não cumprir o prazo do item 12.5.2 ou recusar-se a 
retirar a nota de empenho, sem justificativa formalmente aceita pela autoridade 
competente do órgão, decairá do direito de fornecer o objeto adjudicado, sujeitando-se 
às penalidades dispostas na seção 13 deste Edital de Pregão. 
 
12.7 Se a licitante vencedora injustificadamente ou se não apresentar situação regular 
no ato da feitura da nota de empenho, a sessão será retomada e os demais licitantes 
serão chamados, na ordem de classificação, para fazê-lo nas condições de suas 
respectivas ofertas, observado que o (a) Pregoeiro (a) examinará a aceitabilidade, 
quanto ao objeto e valor, sujeitando-se o desistente às penalidades constantes da 
Seção 13 deste Edital. 

 
12.7.1 Ocorrendo à hipótese prevista no item anterior, a sessão do Pregão será 
retomada, conforme item 12.4 deste Edital. 
 
12.8. O ÓRGÃO se obriga, nos termos previstos neste edital a: 
 
12.8.1 Receber os materiais/serviços adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, 
qualidade e condições estabelecidas neste edital; 

 
12.8.1.1 Os serviços/materiais serão recusados e devolvidos nas seguintes hipóteses: 

 
a) Nota fiscal com especificação e quantidades em desacordo com o discriminado no 
item 15 deste edital; 

 
b) Prestados em desacordo com as especificações dos requisitos obrigatórios deste 
edital; 

 
c) Apresentem vícios de qualidade ou impropriedade para o uso. 

 
12.8.1.2 O recebimento provisório dar-se-á, por responsável indicado pela UNEMAT, 
no ato da entrega do produto ou a prestação dos serviços e da nota fiscal pela 
adjudicatária. 

 
12.8.1.3 O recebimento provisório dos serviços/materiais adjudicados não implica sua 
aceitação. 

 
12.8.1.4 O recebimento definitivo dar-se-á, pelo Órgão, após a verificação do 
cumprimento das especificações do produto/serviços, nos termos deste Edital e seus 
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 anexos e da proposta adjudicada, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados do 

recebimento provisório. 
 

12.8.2. Efetuar pagamento o qual deverá obedecer aos termos do Decreto nº 4.752, 
de 06 de agosto de 2002, c/c o Decreto nº 4.747, de 22 de junho de 1994, bem como 
na conformidade Decreto Estadual nº 8.199/2006, após a entrega ou a execução dos 
serviços e recebimento da Fatura/Nota Fiscal e devidamente atestado por responsável 
do ÓRGAO, mediante ordem bancária, através do Banco do Brasil S/A, em moeda 
corrente, em conformidade com a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2007-
SAGP/SEFAZ, publicada no Diário Oficial do Estado em 25.05.2007. 
 
12.9. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária enquanto pendente 
de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a 
reajustamento de preços ou a atualização monetária. 
 
12.10. O prazo contratual é de 12 meses, prorrogáveis por iguais períodos, de acordo 
com o art. 57, inciso II da Lei 8.666/93. 
 

 
13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

(Artigo 7o da Lei no 10.520/2002 c/c Artigo 138 do Decreto 7.217/2006 e Artigos 
86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93) 

 
13.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste 
edital sujeita a contratada a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei nº 
8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte: 
 
13.1.1. Quanto à obrigação da retirada da Nota de Empenho no prazo estabelecido: 
a) atraso até 05 (cinco) dias, multa de 2 % (dois por cento); 
b) a partir do 6º (sexto) até o limite do 10º (décimo) dia, multa de 4% (quatro por 
cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11º (décimo 
primeiro) dia de atraso. 
 
13.1.2. Quanto às obrigações de solução de quaisquer problemas com os itens 
adquiridos, e, quanto à aceitação de acréscimos e supressões no valor total da 
adjudicação: 
a) atraso até 2 (dois) dias, multa de 2% (dois por cento); 
b) a partir do 3º (terceiro) até o limite do 5º (quinto) dia, multa de 4% (quatro por 
cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 6º (sexto) dia de 
atraso. 
 
13.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei nº 8.666/93, 
pela inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, a UNEMAT poderá, garantida a 
prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o 
valor adjudicado. 
 
13.3. Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou 
se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e 
ampla defesa, sujeita-se às seguintes penalidades: 
 
13.3.1. multa de até 10% sobre o valor adjudicado; 
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 13.3.2. suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar 

com a UNEMAT, por prazo de até 5 (cinco) anos, e, 
 

13.3.3. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 

 
13.4. A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de 
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla 
defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Estado pelo prazo de até cinco 
anos e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro Geral de Fornecedores por 
igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei. 
 
13.5. A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada 
da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. 
Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber deste Órgão do Estado de Mato 
Grosso, ser-lhe-á concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua 
intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado 
o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja 
inscrita na dívida ativa do Estado, podendo, ainda a UNEMAT proceder a cobrança 
judicial da multa. 
 
13.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos 
eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar a UNEMAT. 
 
13.7. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua 
decisão ou nesse prazo encaminha-lo devidamente informado para a apreciação e 
decisão superior, dentro do mesmo prazo. 
 

 
14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

(Artigo 119 do Decreto nº 7.217/2006) 
 

14.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à 
conta dos recursos específicos consignados no orçamento, conforme a discriminação 
que segue: 
 
Universidade do Estado de Mato Grosso 
Órgão: 26.201 
Projeto Atividade: 2007.9900 
Elemento de Despesa: 3390.3000 
Fonte: 100 
 
14.2. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, no exercício 
seguinte, correrão à conta dos recursos específicos consignados no orçamento do 
mesmo. 
 
 

15. TERMO DE REFERÊNCIA: ESPECIFICAÇÕES TECNICAS 
(Artigo 14 da Lei 8666/93) 
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 15.1. Especificações do objeto: O Termo de Referência/Projeto Básico, conforme 

Anexo I. 
 

 
16. DO PAGAMENTO 

(Decreto nº 8.199/2006) 
 
16.1. O pagamento será em conformidade com a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 
01/2007-SAGP/SEFAZ, publicada no Diário Oficial do Estado em 25.05.2007, por meio 
de Nota Bancária pelo Banco do Brasil S/A, em nome do fornecedor, após 
apresentação das faturas/notas fiscais desde que tenham sido aceitos os 
serviços/materiais e atestadas as notas pelo responsável por seu 
recebimento/acompanhamento; 
 
16.1.2. Junto as Notas Fiscais a licitante vencedora deverá obrigatoriamente 
apresentar os documentos relacionados abaixo, sem as quais fica impossibilitada a 
efetivação da liquidação do pagamento; 

 
a) prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede da contratada, consistindo em certidões ou documento 
equivalente, emitidos pelos órgãos competentes e dentro dos prazos de validade 
expresso nas próprias certidões ou documentos; 
 
b) prova de regularidade fiscal para com a Procuradoria da Fazenda Nacional e para 
com a Procuradoria Geral do Estado, nos casos em que não sejam emitidas em 
conjunto às regularidades fiscais; 
 
c) prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 
FGTS ( art. 27 da Lei 8.036/90), em plena validade, relativa à contratada; 
 
d) prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social- INSS 
(art. 195, § 3° da Constituição Federal), em plena validade, relativa à contratada. 
 
e) Comprovante de que a empresa encontra-se com suas obrigações convencionais 
em situação regular. 
 

16.2. As comprovações de regularidade exigidas nas alíneas a, b, c, d e e, do item 
16.1.2, poderão ser substituídas pela regularidade junto ao Cadastro Geral de 
Fornecedores do Estado de Mato Grosso; 
 
16.3. Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra 
circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante 
do subitem acima fluirá a partir da respectiva regularização.  Esse fato não será 
gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária; 
 
16.4. A licitante vencedora indicará no corpo da Nota Fiscal o número e nome do 
banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem 
bancária; 
 
16.5. A UNEMAT  efetuará o pagamento via ordem bancária, por intermédio do Banco 
do Brasil, para o banco discriminado na Nota Fiscal; 
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 16.6. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária enquanto pendente 

de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a 
reajustamento de preços ou a atualização monetária; 
 
16.7. A Nota Fiscal/Fatura deverá estar em nome da Universidade do Estado de 
Mato Grosso – UNEMAT – com o CNPJ Nº. 01.367.770/0001-30. 
 
16.8. O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas 
responsabilidades vinculadas ao fornecimento, especialmente aquelas relacionadas 
com a qualidade e garantia; 
 
16.9. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 
 
 

17. DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE 

(Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006) 
 
17.1. A participação de micro empresa e empresa de pequeno porte se dará 
conforme preceituado na Lei Complementar nº 123/2006. 
 
17.2. A micro-empresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos 
benefícios de que trata a LC 123/2006 deverá apresentar, na forma da lei, 
juntamente com os documentos de habilitação, e declaração de que não se 
encontra em nenhuma das situações do § 4º do art. 3º da LC 123/2006. 

 
 

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
(Artigo 118, 119 e 124 do Decreto nº 7.217/2006; Art. 43, § 3º e Artigo 65, § 1º da 

Lei 8.666/93) 
 
18.1. É facultada o (a) Pregoeiro (a) ou autoridade superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que 
deveria constar no ato da sessão pública; 
 
18.2. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a 
licitação por razões de interesse público derivado de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e 
fundamentado; 
 
18.2.1. A anulação do procedimento induz à do contrato. 
 
18.2.1. Os licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do 
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa fé de ser ressarcido 
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato; 
 
18.3. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações 
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação, assumindo ainda, 
todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta, uma vez que a 
UNEMAT não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório; 
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18.4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações 
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
18.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 
a realização do certame na data marcada, a sessão será designada para o primeiro 
dia útil subseqüente, em horário e local aqui estabelecido, desde que não haja 
comunicação do (a) Pregoeiro (a) em contrário; 
 
18.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á 
o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 
dias de expediente normal na Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT; 
 
18.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a 
exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de 
PREGÃO; 
 
18.8. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do 
processo e futuro contrato. 
 
18.9. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na 
interpretação do presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito, 
o (a) Pregoeiro (a), na Universidade do Estado de Mato Grosso, situada na Avenida 
Tancredo Neves, nº 1.095, Bairro Cavalhada III, Cáceres/MT, Fone (065) 3221-0002, 
Fax (065) 3221-0067, até três dias úteis antes da data de abertura do PREGÃO. 
 
18.10. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação; 
 
18.11. Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei nº. 
10.520/2002, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, e Decreto no 7.217/2006; 
 
18.12. Poderá o (a) Pregoeiro (a) no interesse da administração, relevar omissões 
puramente formais, desde que: 
 
a) não comprometam a lisura e o caráter competitivo da licitação; 
 
b) possam ser sanadas, no prazo determinado pel o (a) Pregoeiro (a); 
 
18.13. A adjudicação do resultado desta licitação não implicará direito à homologação; 
 
18.14. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 
ocorrências relevantes, devendo a mesma, ao final, ser assinada pel o (a) Pregoeiro 
(a) e os licitantes presentes, ressaltando-se que poderá constar a assinatura da equipe 
de apoio, sendo-lhes facultado esse direito; 
 
18.15. Deverão os licitantes participantes permanecerem no recinto da sessão até o 
término da mesma para a assinatura da ata; 
 
18.16. São partes integrantes, indissociáveis e atreladas ao conteúdo deste Edital, os 
anexos abaixo, cujo teor vincula totalmente os licitantes: 
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 a) ANEXO I – Termo de Referência/Projeto Básico – Das Especificações Técnicas; 

b) ANEXO II - Modelo de Formulário de Proposta de Preços; 
c)  ANEXO III - Modelo de Carta de Credenciamento; 
d) ANEXO IV - Modelo de Declaração de Fato Superveniente, que não emprega de 

menores de 18 anos em trabalhos noturnos e que não possui em seu 
quadro de pessoal servidores públicos exercendo funções técnicas, 
comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso 
III, do art 9º da Lei 8666/93); 

e) ANEXO V - Modelo de Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação; 

f) ANEXO VI – Modelo de Atestado de Capacidade Técnica; 
g) ANEXO VII – Modelo da Declaração para ME e EPP; 
h) ANEXO VIII – Minuta de Contrato. 
 

Cáceres / MT; 11 de Abril de 2011. 
 
 

Samuel Longo 
Pregoeiro Oficial/UNEMAT 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO – DAS 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

 
Lote: 01 
Item: 01 
Quantidade total: 31 Unidades. 
Local de Entrega: Na Unemat, nas seguintes cidades e quantidades: Alta Floresta: 08; 
Alto Araguaia:00; Barra do Bugres: 02; Cáceres: 00; Colider: 01; Juara: 00; N. 
Xavantina: 06; Pontes e Lacerda: 03; Luciara: 01; Tangará: 09, Sinop: 01. 
 
CHUVEIRO LAVA-OLHOS DE EMERGÊNCIA COM MONTAGEM 
DIRETAMENTE NO CHÃO; POSSUI FILTRO E LIMITADOR DE PRESSÃO NA 
VAZÃO DO LAVA-OLHOS; CONEXÃO DE ENTRADA 1, 1 ¼ OU 1 ½ BSP / NPT; 
A FIXAÇÃO É FEITA DIRETAMENTE NO CHÃO; LAVA-OLHOS: A TAMPA DE 
PROTEÇÃO É AUTOMATICAMENTE ABERTA COM ACIONAMENTO 
MANUAL COM HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL, E PARA LAVA-OLHOS 
ATRAVÉS DA PLAQUETA EMPURRE; MATERIAL: TUBULAÇÃO E 
CONEXÕES EM TUBO GALVANIZADO PINTADO NA COR VERDE. CRIVO E 
BACIA EM AÇO INOXIDÁVEL. EMBALAGEM COM DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. 
GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES. UNIDADE. (ESPECIFICAÇÃO SES/MT). 
 
Lote: 02 
Item: 01 
Quantidade total:  185 Unidades. 
Local de Entrega: Na Unemat, nas seguintes cidades e quantidades: Alta Floresta: 45; 
Alto Araguaia:00; Barra do Bugres: 15; Cáceres: 00; Colider: 05; Juara: 00; N. 
Xavantina: 25; Pontes e Lacerda: 20; Luciara: 05; Tangará: 60, Sinop: 10. 
 
AVENTAL CONFECCIONADO EM PVC (FORRADO) NA COR BRANCA, 
MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20 DE COMPRIMENTO E 70CM DE 
LARGURA, COM TIRAS DO MESMO MATERIAL PARA AJUSTE E FIXAÇÃO 
NA CINTURA E NO PESCOÇO (COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO/C.A). 
UNIDADE. 
 
Item: 02 
Quantidade total: 185  Unidades. 
Local de Entrega: Na Unemat, nas seguintes cidades e quantidades: Alta Floresta: 45; 
Alto Araguaia:00; Barra do Bugres: 15; Cáceres: 00; Colider: 05; Juara: 00; N. 
Xavantina: 25; Pontes e Lacerda: 20; Luciara: 05; Tangará: 60, Sinop: 10. 
 
LUVA DE PVC PALMA GRANULADA PUNHO MÉDIO, ASPECTOS GERAIS: 
LUVAS FABRICADAS COM COMPOSTO ESPECIAL DE CLORETO DE 
POLIVINICO, COM SUPORTE TÊXTIL EM MALHA 100 % ALGODÃO. 
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 IMPERMEÁVEL COM PALMA LISA, ÁSPERA OU ÁSPERA GROSSA. 

RESISTÊNCIA: MECÂNICA: CORTE E ABRASÃO. QUÍMICA: PRODUTOS 
QUÍMICOS EM GERAL. ATIVIDADES:MANUSEIO DE PRODUTOS 
QUÍMICOS, PEÇAS E MATERIAIS OLEADOS, COLETA DE RESÍDUOS, 
LIMPEZA DE AMBIENTES, E DEMAIS ATIVIDADES QUE EXIJAM 
IMPERMEABILIDADE E RESISTÊNCIA MECÂNICA E QUÍMICA. APLICAÇÃO: 
INDÚSTRIA EM GERAL, SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, 
CONSTRUÇÃO CIVIL, LABORATÓRIOS QUÍMICOS, E OUTROS. DEVE 
POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO, EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO 
DO TRABALHO. PAR. 
 
Item: 03 
Quantidade total: 185 Unidades. 
Local de Entrega: Na Unemat, nas seguintes cidades e quantidades: Alta Floresta: 45; 
Alto Araguaia:00; Barra do Bugres: 15; Cáceres: 00; Colider: 05; Juara: 00; N. 
Xavantina: 25; Pontes e Lacerda: 20; Luciara: 05; Tangará: 60, Sinop: 10. 
 
BOTA IMPERMEÁVEL EM PVC FORRADA CANO MÉDIO DE 
APROXIMADAMENTE 25 CM SOLADO ANTIDERRAPANTE, NA COR 
BRANCA, TAMANHO ENTRE 37 À 44 A DEFINIR PELO ÓRGÃO NO 
MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE ENTREGA. DEVE POSSUIR CERTIFICADO 
DE APROVAÇÃO, EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. PAR. 
 
Item: 04 
Quantidade total: 160 Unidades. 
Local de Entrega: Na Unemat, nas seguintes cidades e quantidades: Alta Floresta: 40; 
Alto Araguaia:00; Barra do Bugres: 10; Cáceres: 00; Colider: 05; Juara: 00; N. 
Xavantina: 25; Pontes e Lacerda: 15; Luciara: 05; Tangará: 55, Sinop: 05. 
 
MÁSCARA COM FILTRO QUÍMICO DE BAIXA CAPACIDADE PARA 
PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA VAPORES ORGÂNICOS, 
POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO, MARCA 
DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. UNIDADE.  
 
Item: 05 
Quantidade total: 37 Unidades. 
Local de Entrega: Na Unemat, nas seguintes cidades e quantidades: Alta Floresta: 8; 
Alto Araguaia:00; Barra do Bugres: 2; Cáceres: 00; Colider: 1; Juara: 00; N. Xavantina: 
5; Pontes e Lacerda: 3; Luciara: 1; Tangará: 16, Sinop: 01. 
 
LUVA DE PROCEDIMENTO ESTÉRIL TAMANHO M - CONFECIONADA EM 
LÁTEX, FORMATO ANATÔMICO, PUNHO REFORÇADO,EMBALADA 
CONFORME PRAXES DO FABRICANTE, CONTANDO OS DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE DATA DE FABRICAÇÃO E 
VALIDADE. UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 200 LUVAS.  
 
Item: 06 
Quantidade total: 96 Unidades. 
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 Local de Entrega: Na Unemat, nas seguintes cidades e quantidades: Alta Floresta: 24; 

Alto Araguaia:00; Barra do Bugres: 06; Cáceres: 00; Colider: 03; Juara: 00; N. 
Xavantina: 15; Pontes e Lacerda: 09; Luciara: 03; Tangará: 33, Sinop: 03. 
 
RESPIRADOR FACIAL - PURIFICADOR DE AR DE SEGURANÇA, TIPO PEÇA 
FACIAL INTEIRA, NA COR PRETA, COM CORPO MOLDADO EM SILICONE; 
POSSUI DUAS VÁLVULAS DE INALAÇÃO FIXADAS NA PARTE TRASEIRA 
DE DOIS SUPORTES FIXADOS LOCALIZADOS NAS LATERAIS. LENTE 
TRANSLÚCIDA EVITANDO DISTORÇÕES DE IMAGEM E RESISTENTE A 
IMPACTOS. SUPORTES DOTADOS DE ENCAIXE TIPO ROSCA, NOS QUAIS 
SÃO FIXADOS OS FILTROS QUÍMICOS OU UM SUPORTE (ADAPTADOR) 
COM FORMATO REDONDO, PARA COLOCAÇÃO DO FILTRO MECÂNICO 
SOBRE O QUÍMICO, QUANDO NECESSITAR DE SER USADO DE FORMA 
COMBINADA. NA PARTE CENTRAL INFERIOR DO CORPO DA PEÇA ESTÁ 
LOCALIZADO UM SISTEMA COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO E DIAFRAGMA 
DE VOZ E UMA MASCARILHA INTERNA. A PEÇA POSSUI UM TIRANTE DE 
CABEÇA, PRESO NAS SUAS BORDAS POR MEIO DE FIVELAS EM AÇO INOX 
COM AJUSTE RÁPIDO COM CINCO PONTOS DE FIXAÇÃO. PEÇA FACIAL 
INTEIRA ? FILTROS QUÍMICOS CLASSE ? VAPORES ORGÂNICOS ? GASES 
ÁCIDOS ? AMÔNIA ? MERCÚRIO ? MULTIGASES (VAPORES ORGÂNICOS, 
GASES ÁCIDOS, AMÔNIA) ? FILTROS MECÂNICOS ? PARA POEIRA, NÉVOAS 
E FUMOS (P2); PARA POEIRAS, NÉVOAS, FUMOS E RADIOCUÍDEOS (P3); 
FILTRO COMBINADO CLASSE ? MULTIGASES (VAPORES ORGÂNICOS, 
GASES ÁCIDOS, AMÔNIA) COM P3. SÉRIES 2000, 6000 E 7000. UNIDADE. 
 
Item: 07 
Quantidade total: 72 Unidades. 
Local de Entrega: Na Unemat, nas seguintes cidades e quantidades: Alta Floresta: 16; 
Alto Araguaia:00; Barra do Bugres: 06; Cáceres: 00; Colider: 02; Juara: 00; N. 
Xavantina: 10; Pontes e Lacerda: 08; Luciara: 02; Tangará: 24, Sinop: 04. 
 
LUVA DE AMIANTO, CANO LONGO, TAMANHO M, PARA PROTEGER AS 
MÃOS CONTRA MATERIAL AQUECIDO. PAR 
 
Item: 08 
Quantidade total: 72 Unidades. 
Local de Entrega: Na Unemat, nas seguintes cidades e quantidades: Alta Floresta: 16; 
Alto Araguaia:00; Barra do Bugres: 06; Cáceres: 00; Colider: 02; Juara: 00; N. 
Xavantina: 10; Pontes e Lacerda: 08; Luciara: 02; Tangará: 24, Sinop: 04. 
 
AVENTAL DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM TECIDO DE AMIANTO 
FORRADO COM TECIDO DE ALGODÃO FLANELADO, NA MEDIDA DE 1,00 M 
POR 0,60 M, COM DUAS TIRAS DE AJUSTE EM RASPA AO CROMO, E 
FIVELAS METÁLICAS. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO, 
EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. UNIDADE. 
 
Lote: 03 
Item: 1 
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 Quantidade total: 185 Unidades. 

Local de Entrega: Na Unemat, nas seguintes cidades e quantidades: Alta Floresta: 45; 
Alto Araguaia:00; Barra do Bugres: 15; Cáceres: 00; Colider: 05; Juara: 00; N. 
Xavantina: 25; Pontes e Lacerda: 20; Luciara: 05; Tangará: 60, Sinop: 10. 
 
JALECO, EM TECIDO 100% ALGODÃO, NA COR BRANCA, MANGA LONGA; 
NOS TAMANHOS: P, M, G. UNIDADE.  
 
Lote: 04 
Item: 1 
Quantidade total: 185 Unidades. 
Local de Entrega: Na Unemat, nas seguintes cidades e quantidades: Alta Floresta: 45; 
Alto Araguaia:00; Barra do Bugres: 15; Cáceres: 00; Colider: 05; Juara: 00; N. 
Xavantina: 25; Pontes e Lacerda: 20; Luciara: 05; Tangará: 60, Sinop: 10. 
 
ÓCULOS DE SEGURANÇA - CONFECCIONADOS EM POLICARBONATO; 
PARA USO CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS; COM LENTES 
POLICARBONATO, AMPLA VISÃO; COM ABAS LATERAIS COM VÁLVULAS; 
COM ALÇAS EM ELÁSTICO, PARA FIXAÇÃO NAS ORELHAS. EMBALAGEM 
CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE 
FABRICAÇÃO , PRAZO DE VALIDADE E MARCA DO FABRICANTE. 
UNIDADE. 
 
Lote: 05 
Item: 1 
Quantidade total:  185 Unidades. 
Local de Entrega: Na Unemat, nas seguintes cidades e quantidades: Alta Floresta: 45; 
Alto Araguaia:00; Barra do Bugres: 15; Cáceres: 00; Colider: 05; Juara: 00; N. 
Xavantina: 25; Pontes e Lacerda: 20; Luciara: 05; Tangará: 60, Sinop: 10. 
 
SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO, NEUTRO, ISENTO DE PERFUME, COM 
ALTA CONCENTRAÇÃO DE TENSOATIVOS, IDEAL PARA SUJIDADES 
PESADAS, PARA USO EM LABORATÓRIO COM LAUDO TÉCNICO. GALÃO 
COM 5 LITROS. UNIDADE. 
 
Lote: 06 
Item: 1 
Quantidade total: 37 Unidades. 
Local de Entrega: Na Unemat, nas seguintes cidades e quantidades: Alta Floresta: 09; 
Alto Araguaia:00; Barra do Bugres: 03; Cáceres: 00; Colider: 01; Juara: 00; N. 
Xavantina: 05; Pontes e Lacerda: 04; Luciara: 01; Tangará: 12, Sinop: 02. 
 
BANDEJA DE INOX 22X17X1,5CM BANDEJA RETANGULAR, 
CONFECCIONADA EM AÇO INOX, SEM TAMPA, SEM REBARBAS E SINAIS 
DE OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO, 
CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE FABICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. 
UNIDADE. 
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Lote: 07 
Item: 1 
Quantidade total:  74 Unidades. 
Local de Entrega: Na Unemat, nas seguintes cidades e quantidades: Alta Floresta: 18; 
Alto Araguaia:00; Barra do Bugres: 06; Cáceres: 00; Colider: 02; Juara: 00; N. 
Xavantina: 10; Pontes e Lacerda: 08; Luciara: 02; Tangará: 24, Sinop: 04. 
 
TUBO CIRÚRGICO DE LÁTEX NATURAL, RESISTENTE À TRAÇÃO E 
ESTERILIZÁVEL EM QUALQUER SISTEMA, INODORO, COM GRANDE 
ELASTICIDADE, ROLO COM 15 METROS - REFERÊNCIA 202, EMBALADO DE 
ACORDO COM AS PRAXES DO FABRICANTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO, 
PROCEDÊNCIA E VALIDADE. ROLO. 
 
Lote: 08 
Item: 1 
Quantidade total: 111 Unidades. 
Local de Entrega: Na Unemat, nas seguintes cidades e quantidades: Alta Floresta: 27; 
Alto Araguaia:00; Barra do Bugres: 09; Cáceres: 00; Colider: 03; Juara: 00; N. 
Xavantina: 15; Pontes e Lacerda: 12; Luciara: 02; Tangará: 36, Sinop: 04. 
 
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA, EM TECIDO 100% 
ALGODÃO, ALVEJADO, ISENTO DE ALVEJANTES ÓPTICO, COM UMA 
CAMADA DE ADESIVO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO, A OUTRA FACE COM 
BORRACHA NATURAL E RESINAS, MEDINDO 10CMX4,5M, BOBINADO EM 
CARRETEL PLÁSTICO COBERTO COM UMA CAPA, TAMBÉM DE PLÁSTICO, 
CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DIMENSÃO, 
COMPOSIÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. 
 
Item: 2 
Quantidade total:  74 Unidades. 
Local de Entrega: Na Unemat, nas seguintes cidades e quantidades: Alta Floresta: 18; 
Alto Araguaia:00; Barra do Bugres: 06; Cáceres: 00; Colider: 02; Juara: 00; N. 
Xavantina: 10; Pontes e Lacerda: 08; Luciara: 02; Tangará: 24, Sinop: 04. 
 
ALGODÃO HIDRÓFILO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, INSENTO DE 
IMPUREZAS, INODORO E INSIPIDO, ROLOS COM MANTA FINA COM 
ESPESSURA UNIFORME, CAMADAS SOBREPOSTAS REGULARMENTE, 
COMPACTO, ASPECTO HOMOGÊNEO E MACIO, BOA ABSORÇÃO, 
ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO EM TODA SUA EXTENSÃO 
EMBALAGEM: ROLO COM 500 G EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. 
 
Item: 3 
Quantidade total:  37 Unidades. 
Local de Entrega: Na Unemat, nas seguintes cidades e quantidades: Alta Floresta: 09; 
Alto Araguaia:00; Barra do Bugres: 03; Cáceres: 00; Colider: 01; Juara: 00; N. 
Xavantina: 05; Pontes e Lacerda: 04; Luciara: 01; Tangará: 12, Sinop: 02. 
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 ATADURA DE GAZE HIDRÓFILA, TIPO QUEIJO, MEDINDO 91CM DE 

LARGURA X 91METROS DE COMPRIMENTO, COM 13 FIOS POR M² E 08 
DOBRAS. UTILIZADA PARA ABSORÇÃO DE SANGUE E SECREÇÕES 
LÍQUIDAS EM CIRURGIAS OU NA CONFECÇÃO DE GAZES VASELINADAS 
OU FURACINADAS, DISSECTORES E TORUNDAS. CONFECCIONADA EM 
ALGODÃO ALTAMENTE ABSORVENTE, MACIO E ISENTO DE IMPUREZAS. 
EMBALADO DE ACORDO COM PRAXES DO FABRICANTE, CONTENDO 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. UNIDADE. 
 
Item: 4  
Quantidade total: 185 Unidades. 
Local de Entrega: Na Unemat, nas seguintes cidades e quantidades: Alta Floresta: 45; 
Alto Araguaia:00; Barra do Bugres: 15; Cáceres: 00; Colider: 05; Juara: 00; N. 
Xavantina: 25; Pontes e Lacerda: 20; Luciara: 05; Tangará: 60, Sinop: 10. 
 
ATADURA DE CREPE 12 CM - ATADURA DE CREPE DE 12CM DE LARGURA 
POR 4,5M DE COMPRIMENTO, CONTENDO 13 FIOS/CM2, CONFECCIONADA 
EM ALGODÃO CRU OU COMPONENTE SINTÉTICO, BORDAS COM 
ACABAMENTO QUE IMPEÇA O DESFIAMENTO, NÃO ESLASTICA, 
ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTÍNUA E CILÍNDRICA, NÃO 
ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM IDENTIFICAÇÃO, 
PROCEDÊNCIA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. UNIDADE. 
 
Lote: 09 
Item: 1 
Quantidade total:  74 Unidades. 
Local de Entrega: Na Unemat, nas seguintes cidades e quantidades: Alta Floresta: 18; 
Alto Araguaia:00; Barra do Bugres: 06; Cáceres: 00; Colider: 02; Juara: 00; N. 
Xavantina: 10; Pontes e Lacerda: 08; Luciara: 02; Tangará: 24, Sinop: 04. 
 
PINÇA CRILE RETA 16CM, CONFECCIONADA EM AÇO, SEGUE AS NORMAS 
NBR 7153-1 E TEM CERTIFICADO PELA ISO 9002 COM GARANTIA 
ASSEGURADA POR TODA A VIDA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. 
UNIDADE. 
 
Lote: 10 
Item: 1 
Quantidade total: 37 Unidades. 
Local de Entrega: Na Unemat, nas seguintes cidades e quantidades: Alta Floresta: 09; 
Alto Araguaia:00; Barra do Bugres: 03; Cáceres: 00; Colider: 01; Juara: 00; N. 
Xavantina: 05; Pontes e Lacerda: 04; Luciara: 01; Tangará: 12, Sinop: 02. 
 
TERMÔMETRO CLÍNICO TIPO PRISMÁTICO, ENCHIMENTO HG (MERCÚRIO), 
ESCALA EXTERNA, CAPILAR PRISMÁTICO, COBERTURA AMARELA, 
LEITURA DIRETA, ESCALA ? +35+42 ºC, DIVISÃO ? 0,1 ºC, PRECISÃO ? + OU - 
0,1 ºC. UNIDADE. 
 
Item: 2 
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 Quantidade total: 37 Unidades. 

Local de Entrega: Na Unemat, nas seguintes cidades e quantidades: Alta Floresta: 09; 
Alto Araguaia:00; Barra do Bugres: 03; Cáceres: 00; Colider: 01; Juara: 00; N. 
Xavantina: 05; Pontes e Lacerda: 04; Luciara: 01; Tangará: 12, Sinop: 02. 
 
BOLSA TÉRMICA PARA ÁGUA QUENTE, EM BORRACHA, CIRCULAR 
CAPACIDADE PARA 1 LITRO. EMBALAGEM COM DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, UNIDADE. 
 
Lote: 11 
Item: 01 
Quantidade total:  74 Unidades. 
Local de Entrega: Na Unemat, nas seguintes cidades e quantidades: Alta Floresta: 18; 
Alto Araguaia:00; Barra do Bugres: 06; Cáceres: 00; Colider: 02; Juara: 00; N. 
Xavantina: 10; Pontes e Lacerda: 08; Luciara: 02; Tangará: 24, Sinop: 04. 
 
TALA DE PVC PARA PUNHO, MÃO E DEDOS COM 10 CM DE LARGURA. 
PRODUTO INDICADO PARA PREVENÇÃO E ALÍVIO DE TENDINITE E 
TENOSSINOVITES (DE QUERVAIN) NA REGIÃO. EMBALADA 
INDIVIDUALMENTE, COM IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO NO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. UNIDADE. 
 
Item: 02 
Quantidade total: 74 Unidades. 
Local de Entrega: Na Unemat, nas seguintes cidades e quantidades: Alta Floresta: 18; 
Alto Araguaia:00; Barra do Bugres: 06; Cáceres: 00; Colider: 02; Juara: 00; N. 
Xavantina: 10; Pontes e Lacerda: 08; Luciara: 02; Tangará: 24, Sinop: 04. 
 
TALA EM PAPELÃO, COM APROXIMADAMENTE 30 X 10 CM E ESPESSURA 
DE 5MM, TAMANHO P, EMBALADA INDIVIDUALMENTE. UNIDADE. 
 
Lote: 12 
Item: 01 
Quantidade total: 1480 Unidades. 
Local de Entrega: Na Unemat, nas seguintes cidades e quantidades: Alta Floresta: 360; 
Alto Araguaia:00; Barra do Bugres: 120; Cáceres: 00; Colider: 40; Juara: 00; N. 
Xavantina: 200; Pontes e Lacerda: 160; Luciara: 40; Tangará: 480, Sinop: 80. 
 
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TAMPONADO 325 MG COMPRIMIDO 
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O 
NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E 
VALIDADE ESTAMPADA NA EMBALAGEM, DATA DE VALIDADE, NO 
MINIMO,18 MESES ( OU PRAZO DE VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 75% 
DA VALIDADE FINAL DO PRODUTO) E A INSCRIÇÃO PROIBIDA A VENDA 
NO COMÉRCIO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA. 
 
Item: 2 
Quantidade total:  296 Unidades. 
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 Local de Entrega: Na Unemat, nas seguintes cidades e quantidades: Alta Floresta: 72; 

Alto Araguaia:00; Barra do Bugres: 24; Cáceres: 00; Colider: 08; Juara: 00; N. 
Xavantina: 40; Pontes e Lacerda: 32; Luciara: 08; Tangará: 96, Sinop: 16. 
 
OXIBUTININA CLORIDRATO DE 5MG COMPRIMIDO ACONDICIONADOS EM 
EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO 
RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE 
ESTAMPADA NA EMBALAGEM, DATA DE VALIDADE , NO MINIMO, 18 
MESES (OU PRAZO DE VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 75% DA 
VALIDADE FINAL DO PRODUTO) A INSCRIÇÃO PROIBIDA A VENDA NO 
COMÉRCIO ESTAMPADOS NA PARTE EXTERNA. 
 
Item: 3 
Quantidade total:  37 Unidades. 
Local de Entrega: Na Unemat, nas seguintes cidades e quantidades: Alta Floresta: 09; 
Alto Araguaia:00; Barra do Bugres: 03; Cáceres: 00; Colider: 01; Juara: 00; N. 
Xavantina: 05; Pontes e Lacerda: 04; Luciara: 01; Tangará: 12, Sinop: 02. 
 
GAZE HIDRÓFILA 7,5CMX5CM - 9 FIOS - 5 DOBRAS - 8 CAMADAS PACOTE 
COM 500. 
 
Lote: 13 
Item: 1 
Quantidade total: 111 Unidades. 
Local de Entrega: Na Unemat, nas seguintes cidades e quantidades: Alta Floresta: 27; 
Alto Araguaia:00; Barra do Bugres: 09; Cáceres: 00; Colider: 03; Juara: 00; N. 
Xavantina: 15; Pontes e Lacerda: 12; Luciara: 02; Tangará: 36, Sinop: 04. 
 
ÉTER ALCOOLIZADO OU LICOR DE HOFFMANN COMPOSTO POR ÉTER 
ETÍLICO E ÁLCOOL ETÍLICO. FRASCO COM 500 ML. FRASCO. 
 
Item: 02 
Quantidade total: 111 Unidades. 
Local de Entrega: Na Unemat, nas seguintes cidades e quantidades: Alta Floresta: 27; 
Alto Araguaia:00; Barra do Bugres: 09; Cáceres: 00; Colider: 03; Juara: 00; N. 
Xavantina: 15; Pontes e Lacerda: 12; Luciara: 02; Tangará: 36, Sinop: 04. 
 
ÁLCOOL IODADO, SOLUÇÃO FEITA COM IODO A 2% MAIS IODETO DE 
SÓDIO A 2% DILUÍDO EM ÁLCOOL ETÍLICO, OU IODO A 7% MAIS IODETO 
DE POTÁSSIO A 5% EM ÁLCOOL ETÍLICO A 83 %. FRASCO 01 LITRO. 
FRASCO 
 
Item: 03 
Quantidade total: 111 Unidades. 
Local de Entrega: Na Unemat, nas seguintes cidades e quantidades: Alta Floresta: 27; 
Alto Araguaia:00; Barra do Bugres: 09; Cáceres: 00; Colider: 03; Juara: 00; N. 
Xavantina: 15; Pontes e Lacerda: 12; Luciara: 02; Tangará: 36, Sinop: 04. 
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 SORO FISIOLÓGICO 0,9%. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E 

PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE COM REGISTRO COM 
ORGÃO COMPETENTE. FRASCO DE 250ML. FRASCO. 
 
Lote: 14 
Item: 01 
Quantidade total: 74 Unidades. 
Local de Entrega: Na Unemat, nas seguintes cidades e quantidades: Alta Floresta: 18; 
Alto Araguaia:00; Barra do Bugres: 06; Cáceres: 00; Colider: 02; Juara: 00; N. 
Xavantina: 10; Pontes e Lacerda: 08; Luciara: 02; Tangará: 24, Sinop: 04. 
 
TESOURA RETA, CONFECCIONADA EM AÇO INOX DE 1ª QUALIDADE, 
MEDINDO 12 CM DE COMPRIMENTO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM 
PLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
E PROCEDÊNCIA DO FABRICANTE. UNIDADE. 
 
Lote: 15 
Item: 01  
Quantidade total: 75 Unidades. 
Local de Entrega: Na Unemat, nas seguintes cidades e quantidades: Alta Floresta: 16; 
Alto Araguaia:00; Barra do Bugres: 02; Cáceres: 00; Colider: 04; Juara: 00; N. 
Xavantina: 19; Pontes e Lacerda: 07; Luciara: 04; Tangará: 20, Sinop: 03. 
 
EXAUSTOR DE 30 CM, DE 1/4 HP, BIVOLT, PARA USO COMERCIAL, COM 
PINTURA ROBOTIZADA, ELETROSTÁTICA A PÓ, ANTI FERRUGEM, HÉLICE 
COM NO MININO 05 PÁS DSE FERRO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. 
UNIDADE. 
 
Item: 02 
Quantidade total: 143 Unidades. 
Local de Entrega: Na Unemat, nas seguintes cidades e quantidades: Alta Floresta: 36; 
Alto Araguaia:00; Barra do Bugres: 10; Cáceres: 00; Colider: 04; Juara: 00; N. 
Xavantina: 22; Pontes e Lacerda: 14; Luciara: 04; Tangará: 47, Sinop: 06. 
 
EXAUSTOR EÓLICO EM TAMANHO ÚNICO DE 24" , TOTALMENTE 
CONSTRUÍDO EM AÇO GALVANIZADO E COM PALETAS EM ALUMÍNIO. 
VAZÃO DE 4.000 M³/H COM VENTO A 10 KM/H. GARANTIA MÍNIMA DE 01 
ANO. UNIDADE. 
 
Item: 03 
Quantidade total: 18 Unidades. 
Local de Entrega: Na Unemat, nas seguintes cidades e quantidades: Alta Floresta: 05; 
Alto Araguaia:00; Barra do Bugres: 02; Cáceres: 00; Colider: 01; Juara: 00; N. 
Xavantina: 04; Pontes e Lacerda: 01; Luciara: 01; Tangará: 04, Sinop: 00. 
 
CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES, TAMANHO MÉDIO; CAPELA PARA 
EXAUSTÃO DE GASES ELIMINA PROBLEMAS COM GASES TÓXICOS; 
CONSTRUÍDA COM FIBRA DE VIDRO, ACRÍLICO E ILUMINAÇÃO INTERNA; 
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 POTÊNCIA: 40W; MOTOR: 1/30HP - 1.700RPM; 110/220 VOLTS; EMBALAGEM 

COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO 
FABRICANTE. UNIDADE. 
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Anexo II 

 
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

Modelo Formulário Proposta de Preços 
 

 
Licitação: Nº 001/2011-UNEMAT. 
Modalidade: PREGÃO. 
Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE  
Consumidora: UNEMAT 
Licitante: _________________________________________________  
C.N.P.J.: ______________________ Inscrição Estadual: ______________________ 
Endereço: ______________________________________________________________ 
Cidade/Estado: ___________________________CEP: __________________ 
Tel Fax: (_______)__________ E-mail: _______________Tel 
Celular:(_______)_____________  
Conta Corrente: ___________ Agência:______________ Banco: ______________  
 

LOTE: ____ 
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QTDE MARCA  VALOR 

UNITARI
O 

VALOR 
TOTAL 

01       
       

Estando de acordo com os termos do ato 
convocatório e com a legislação nele Indicada, 
propomos os valores acima com validade da 
proposta de ______ dias, com pagamento através 
do Banco: ______________________ Agência N.º 
__________ C/C N.º ____________________, na 
cidade de ____________________. 

 
 

Cidade-UF, ______, _______________ DE 2011 
 
 

Valor Total da Proposta: 
R$_______________(valor por extenso) 
 
Prazo de 
Entrega:____________________________ 
 
Nome por extenso do Representante 
Legal:______________________________ 
 
CPF:______________________________ 
 

__________________________________ 
CARIMBO E ASSINATURA DO 
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
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ANEXO III 
 
 
 

Modelo de Carta de Credenciamento 
 
 

(Papel timbrado da empresa) 
 
 
A 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 
REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA MODALIDADE PREGÃO. 
Nº 001/2011-UNEMAT. TIPO MENOR PREÇO POR LOTE. 
 
 
 

Indicamos o(a) Sr.(a) 
___________________________________________, portador da cédula de 
identidade nº __________________________________, órgão expedidor 
____________________, como nosso representante legal na Licitação em referência, 
podendo rubricar a documentação de HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS, manifestar, 
prestar todos os esclarecimentos à nossa Proposta, interpor recursos, desistir de 
prazos e recursos, enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do 
presente Credenciamento. 
 
Informações Importantes: 
CNPJ: ________________________________________________ 
Razão Social: __________________________________________ 
Nome de Fantasia: ______________________________________ 
Inscrição Estadual: ______________________________________ 
 
 

Atenciosamente, 
 
 

Assinatura do Representante Legal 
(nome e função na empresa) 

 
RG: 
CPF: 
CNPJ da empresa 

 
Obs: A declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante.  
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ANEXO IV 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 
 
 
 

(Nome da Empresa) -----------------------------------, CNPJ Nº ------------------------
,sediada na Rua --------------------------------------, nº -----------, bairro, -----------------------
, CEP-------------- Município -------------------------, por seu representante legal abaixo 
assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de Pregão  Nº ____/2011-
UNEMAT, DECLARA, sob as penas da lei, que: 
 

 
- estar ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos impeditivos da 
habilitação 
 
- não possuir em seu quadro de pessoal empregados(s) com menos de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, 
em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, 
nos termos do inciso XXXIII do art. 7 º da Constituição Federal e inciso V, art.27, da 
Lei 8666/1993, com redação determinada pela Lei nº 9.854/1999. 
 
- não possuir em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo 
Estadual exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou 
tomada de decisão, (inciso III, do art 9º da Lei 8666/93 e inciso X, da Lei 
Complementar nº 04/90),  
 
 
 

 
Local_____/__________/________ 

 
 

Assinatura do representante legal sob carimbo 
RG: 

CPF: 
CNPJ da Empresa 

Obs.: A declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante, acompanhada 
de documentos que confere poderes para firmar esta Declaração.  
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ANEXO V 
 
 
 
 

(Modelo de Declaração dando ciência de que cumpre 
 plenamente os requisitos de habilitação) 

 
 
 
 
 
 
   Declaramos, em atendimento   ao   previsto   no   edital   de  
Pregão n.º 001/2011-UNEMAT, que cumprimos plenamente os requisitos de 
habilitação exigidos para participação no presente certame. 
 

Local e data 
 
 
 
 
___________________________________ 

Assinatura e carimbo 
(representante legal) 

RG: 
CPF: 
CNPJ da empresa 
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ANEXO VI 

 
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 
 
(Timbre/logomarca da Pessoa Jurídica Emitente) 
 
 
 
 
 
  _____________________________________________atesta para os 
devidos fins que a Empresa 
____________________________________________________, com sede na 
_______________________, forneceu/fornece os materiais/serviços abaixo 
relacionados, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não 
havendo contra o mesmo nenhum registro que a desabone. 
 
Relação dos materiais/serviços fornecidos: 
(Especificar materiais/serviços fornecidos, conforme item 15 do Edital) 
 
 
Local e Data 
 
_________________________________________________________ 
(Nome completo por extenso  do responsável pela Pessoa Jurídica emitente deste 
atestado e sua assinatura) 
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ANEXO – VII 
 
 

Modelo da Declaração para ME e EPP (Empregador Pessoa Jurídica) 
(Papel timbrado da empresa) 

 
 

A 
UNEMAT 
Ref : EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL. 
Nº 001/2011-UNEMAT: TIPO MENOR PREÇO 
 
 

(Nome da Empresa) -----------------------------------, CNPJ Nº -
-----------------------,sediada na Rua --------------------------------------, nº -----------, bairro, -----
------------------, CEP------------- - Município -------------------------, por seu representante 
legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de Pregão Nº 
______/2011-UNEMAT, DECLARA, sob as penas da lei, que não se encontra em 
nenhuma das situações previstas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar 123/2006. 
 

 
Local, ____/____/____ 
 

 
 

_____________________________________ 
Assinatura do representante legal sob carimbo 

RG: 
CPF: 
CNPJ da empresa 
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ANEXO VIII 

 
MINUTA DE CONTRATO 

 
Contrato que entre si celebram, de um lado a UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT, criada sob a forma de Fundação através 
da Lei Complementar n. 030, de 15 de dezembro de 1990, devidamente inscrita no 
CNPJ sob o n. 01.367.770/0001-30, com sede na Av. Tancredo Neves, n. 1095, Bairro 
Cavalhada III, nesta cidade de Cáceres-MT, neste ato representada pelo seu 
Magnífico Reitor, Prof. Ms. Adriano Aparecido Silva, brasileiro, casado, funcionário 
público estadual, portador do RG n ___________ e CPF n ____________________, 
residente e domiciliado nesta cidade, neste ato denominada simplesmente de 
CONTRATANTE e, de outro lado, ___________________________________, pessoa 
jurídica de direito _______, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n 
___________________ e Inscrição Estadual n ________________, com sede na 
_________________________, neste ato representada pelo Sr 
____________________ (Qualificação), portador do RG n ____________ e do CPF 
n _______________, residente e domiciliado em ________________________, 
denominada simplesmente de CONTRATADA, firmam o presente Contrato, nos 
termos do PREGÃO PRESENCIAL N ____/2011-UNEMAT, têm como justos, 
pactuados e contratados este ajuste, nos termos da Lei Federal n 8.666 de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações, conforme as cláusulas e condições seguintes: 

 
Cláusula Primeira - Do Objeto 

 
1.1. O presente contrato tem por objeto a aquisição de EPIs (Equipamentos de 
Proteção Individuais) e EPC (Equipamentos de Proteção Coletiva), para atender a 
demanda da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, conforme 
especificações e quantidades previstas na Proposta de Preços e Edital Pregão 
001/2011 - UNEMAT. 
1.2. Para a presente contratação foi realizada a Licitação da Modalidade - Pregão nº 
001/2011-UNEMAT, nos termos da Lei Federal 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93, Lei 
Estadual nº 7.696/02 e Decreto Estadual nº 7.217/06. 
 

Cláusula Segunda - Das Especificações e Quantidades dos Produtos 
 
2.1. Os valores poderão eventualmente sofrer revisão (aumento ou decréscimos) nas 
seguintes hipóteses: a)Para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico-
financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevir fatos supervenientes 
imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de conseqüências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior caso fortuito, 
fato do príncipe e fato da administração, nos termos do art. 65, II, ?d? e § 5º da Lei 
8.666/93;b)Para menos, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor 
do mercado, ou, ainda, quando ocorrer o fato do príncipe previsto no art. 65, § 5º da 
Lei 8.666/93.2.2. A revisão de preços será feita com fundamento em planilhas de 
composição de custos e/ou preço de mercado.2.3. Nos preços supracitados estão 
incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado (tributos, seguros, encargos 
sociais, etc.).2.4. Os preços para os bens contratados são os constantes da proposta 
apresentada no Pregão, conforme discriminação abaixo: 
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 Cláusula Terceira - Das Obrigações da Contratada: 

 
3.1. Retirar a Nota de Empenho no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento 
da convocação formal;3.2.  Executar o funcionamento dos materiais contratados de 
acordo com a solicitação do CONTRATANTE e proposta apresentada;3.3. Entregar os 
bens com antecedência necessária contra-apresentação da Ordem de Fornecimento 
(Tickets, Requisição ou OS)3.4. Zelar pela qualidade dos produtos entregues, 
conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.3.5. Responsabilizar-se pelos 
eventuais danos e prejuízos que a qualquer título vier a causar ao CONTRATANTE, 
principalmente em decorrência da má qualidade dos produtos entregues3.6. Manter 
em dia as obrigações concernentes à Fazenda Pública Federal e Estadual, seguridade 
social e contribuição ao FGTS, durante toda a vigência deste contrato;3.7. Emissão e 
disponibilização de ticket?s, a ser adotado.3.8.  Substituir, às suas expensas, no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, após notificação formal, os produtos entregues em desacordo 
com as especificações deste edital, conforme anexos e com a respectivas proposta, 
ou que apresente vício de qualidade (que apresentem problemas na utilização);3.9. 
Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, cujas reclamações 
se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência à contratante, 
imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da 
execução do contrato;3.10. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da contratante, no 
tocante ao fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações 
previstas neste Contrato;3.11. Prover todos os meios necessários à garantia da plena 
operacionalidade do serviço, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação 
de qualquer natureza;3.12. Comunicar imediatamente à contratante qualquer alteração 
ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento 
de correspondência;3.13. Fiscalizar e acompanhar a execução para o perfeito 
cumprimento do serviço a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus 
decorrentes;3.14. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste 
edital, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões 
acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes;3.15. O Contrato advindo 
do presente pregão somente poderá ser celebrado a partir da autorização de adesão 
da Secretaria de Estado de Administração;3.16. Como condição para emissão da Nota 
de Empenho, o licitante vencedor deverá estar com a documentação obrigatória 
devidamente atualizada ou comprovar situação regular no Cadastro de Fornecedores 
Estadual, ou ainda perante a Fazenda Federal, à Seguridade Social (INSS) e ao 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).3.17. Se a licitante vencedora não 
cumprir o prazo estabelecido ou recusar-se a retirar a nota de empenho, sem 
justificativa formalmente aceita pelo(a) órgão, decairá do direito de prestação do 
serviço adjudicado, sujeitando-se às penalidades dispostas neste Edital. 
 

Cláusula Quarta - Da Execução do Contrato: 
 
4.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com Cláusulas 
contratuais e as normas da Lei 8.666/93, respondendo cada uma pelas conseqüências 
de sua inexecução total ou parcial;4.2. A entrega dos objetos ora contratados serão 
acompanhados e fiscalizados por representante da Contratante, com atribuições 
específicas;4.3. A fiscalização exercida na entrega dos bens não exclui a 
responsabilidade da Contratada, por quaisquer irregularidades resultantes de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 
qualidade inferior e, na ocorrência deste, não implica co-responsabilidade da 
Contratante ou de seus agentes e prepostos. 
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 Cláusula Quinta – Da Garantia Contratual: 

 
5.1. Conforme faculta a legislação vigente, art. 56 da Lei nº 8.666/93, a 
CONTRATANTE não exigirá prestação de garantia para a presente contratação. 
 

Cláusula Sexta – Das Obrigações do Contratante: 
 
6.1. Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais 
informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto; 
6.2. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações 
contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou 
representantes da contratada em suas dependências; 
6.3. Efetuar o pagamento á CONTRATADA, nas condições estabelecidas no edital; 
6.4. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária, enquanto pendente 
de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a 
reajustamento de preços ou a atualização monetária. 
6.5. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 
 
 

Cláusula Sétima - Do Recebimento de Materiais e Serviços: 
 
7.1. Os materiais descritos nesta Minuta de Contrato serão recebidos: 
a)Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material 
com a especificação; b)Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade 
do material e conseqüente aceitação; c)Rejeitado, quando em desacordo com o 
estabelecido no Edital e seus anexos. 
7.2. A entrega dos materiais deverá ser em conformidade com o especificado no 
Termo de Referência e Proposta da licitante contratada. 
7.3. O serviço em desconformidade com o especificado acarretará a correção; caso 
não seja possível será rejeitado, com aplicações das sanções administrativas e/ou 
legais cabíveis. 
 

Cláusula Oitava - Da Dotação Orçamentária: 
 
8.1 - Os recursos para pagamento dos serviços do referido objeto será (ao) da(s) 

seguintes dotação(ões) orçamentárias: 
 
Universidade do Estado de Mato Grosso 
Órgão: 26.201 
Projeto Atividade: 2007.9900 
Elemento de Despesa: 3390.3000 
Fonte: 100 
 
8.2 Os preços para os bens adquiridos são os constantes das propostas apresentadas 
no Pregão Presencial nº 001/2011 - UNEMAT, totalizando o valor global do contrato 
em R$ ___________ (_________________________________________________). 
 

Cláusula Nona - Do Pagamento: 
 
9.1. Efetuar pagamento o qual deverá obedecer aos termos do Decreto nº 4.752, de 
06 de agosto de 2002, c/c o Decreto nº 4.747, de 22 de junho de 1994, bem como na 
conformidade Decreto Estadual nº 8.199/2006, após a entrega ou a execução dos 
serviços e recebimento da Fatura/Nota Fiscal e devidamente atestado por responsável 



 
ESTADO DE MATO GROSSO 

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CCOOMMIISSSSÃÃOO  PPEERRMMAANNEENNTTEE  DDEE  LLIICCIITTAAÇÇÃÃOO  
 

UNEMAT – Universidade do Estado de Mato Grosso 
Av. Tancredo Neves, 1095 – Cavalhada III CEP: 78200-000 – Cáceres/MT Fone/Fax : (65) 3221 0002 

Site: www.unemat.br  /  E-mail: licitacao@unemat.br 

45/48 

 
 do ÓRGAO, mediante ordem bancária, através do Banco do Brasil S/A, em moeda 

corrente, em conformidade com a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2007-
SAGP/SEFAZ, publicada no Diário Oficial do Estado em 25.05.2007. 
9.2. O Contratado deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, o número e nome do 
banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem 
bancária; Parágrafo Primeiro - Caso constatado alguma irregularidade nas notas 
fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, 
com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para 
pagamento da data da sua reapresentação.Parágrafo Segundo - Nenhum pagamento 
isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações, 
nem implicará aceitação definitiva do fornecimento. 
9.3.  As Notas Fiscais/Faturas devem ser emitidas em nome da Fundação 
Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT, com o seguinte endereço: 
Avenida Tancredo Neves, nº 1.095, Bairro Cavalhada, Cáceres /MT – CNPJ: 
01.367.770/0001-30 e deverão ser entregues no local indicado pela Contratante. 
9.4. O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de 
cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por 
intermédio da operação de  factoring”; 
9.5. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras 
praças serão de responsabilidade do Contratado; 
 

Cláusula Décima - Da Vigência: 
 
10.1. Este instrumento vigorará a partir de sua assinatura pelo prazo de 12 (doze) 

meses, podendo ser prorrogado pelo exercício seguinte, até o limite de sessenta 
meses, na forma prevista inciso II, do artigo 57, da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores por interesse da Administração, tendo seu extrato publicado no 
Diário Oficial, no prazo legal. 

 
Cláusula Décima Primeira – Da Rescisão: 

 
11.1. O inadimplemento das cláusulas estabelecidas neste contrato pelo contratado, 

assegurará ao Contratante o direito de rescindi-lo, no todo ou em parte, a 
qualquer tempo, mediante comunicação oficial de no mínimo 30 (trinta) dias de 
antecedência à outra parte, em consonância com a Lei 8.666/93 e suas 
alterações. 

 
Cláusula Décima Segunda – Das Sanções: 

 
12.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste 

edital, sujeita a contratada a multas, consoante o caput e § 1º do art. 86 da Lei 
no 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:a) 
atraso de até 5 (cinco) dias, multa de 2 % (dois por cento);b) a partir do 6o 
(sexto) até o limite do 10o (décimo) dia, multa de 4 % (quatro por cento), 
caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11o (décimo 
primeiro) dia de atraso. 

12.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela 
inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, ao ÓRGÃO/ENTIDADE poderá, 
garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez 
por cento) sobre o valor adjudicado. 

12.3. Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou 
se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia 
e ampla defesa, sujeita-se às seguintes penalidades: 
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 12.3.1. Multa de até 10% sobre o valor adjudicado; 

12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar 
com a Administração Pública, por prazo de até 2 (dois) anos, e;12.3.3. 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 

12.4. A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada 
da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao 
mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber deste Órgão do 
Estado de Mato Grosso, ser-lhe-á concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse 
prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao 
Órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do Estado, podendo, 
ainda a SAD proceder a cobrança judicial da multa. 

12.5. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos 
eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar a 
UNEMAT. 

12.6. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste 
edital, sujeita a Contratada a multas, consoante o caput e o 1º do art. 86 da Lei 
no 8.666/93 e alterações posteriores, incidentes sobre o valor da Nota de 
Empenho, na forma seguinte: 

12.7. A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução 
do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida 
prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Estado pelo 
prazo de até 05 (cinco anos) e, se for o caso, será descredenciada no Cadastro 
de Fornecedores por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente 
na forma da lei. 

12.8. Caso a Contratada não possa cumprir os prazos estipulados para a execução 
dos serviços, total, do objeto desta contratação, deverá apresentar justificativa 
por escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorrência de fato 
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que 
altere fundamentalmente as condições do Contrato e de impedimento de 
execução do Contrato por fato ou ato de terceiros reconhecido pelo Contratante 
em documento contemporâneo à sua ocorrência. 

12.9. A solicitação de prorrogação, com a indicação do novo prazo para a execução 
dos serviços, deverá ser encaminhada ao ÓRGÃO/ENTIDADE, até o vencimento 
do prazo de execução dos serviços inicialmente estabelecido, ficando a critério 
do Contratante a sua aceitação. 

 
Cláusula Décima Terceira - Do Direito de Petição: 

 
13.1. No tocante à recursos, representações e pedidos de reconsideração, deverá ser 

observado o disposto no art. 109 da Lei nº 8.666\93. 
 

Cláusula Décima Quarta - Das Disposições Gerais: 
 
14.1. Este Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 

cláusulas avençadas e as normas previstas na Lei nº 8.666/93, respondendo 
elas pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial.14.2. O Contratado 
fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões, que, a critério do Contratante, que se façam necessários, até o 
limite de 25% do valor global deste Contrato;14.2.1. As supressões poderão 
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 ultrapassar o limite acima estabelecido, havendo acordo entre as partes;14.3. O 

Contratante poderá revogar este Contrato, por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício 
ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado;14.3.1. A declaração de nulidade deste Contrato opera 
retroativamente, impedindo efeitos jurídicos que nele, ordinariamente, deverá 
produzir, além de desconstituir os que porventura já tenha produzido;14.3.2. A 
nulidade não exonera o Contratante do dever de indenizar o Contratado pelo que 
este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros 
prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, 
promovendo a responsabilidade de quem lhe deu causa;14.3.3. Será permitido a 
subcontratação parcial do objeto do Contrato, quando se verificarem as 
hípoteses de impossibilidade técnica da realização do serviço solicitado a 
empresa contratada, desde que esta se responsabilize pelo seu 
fornecimento/serviço e consequente garantia. 

 
 

Cláusula Décima Quinta – Do Foro: 
 
15.1. Fica eleito o foro da cidade de Cáceres, Estado de Mato Grosso, como 

competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes da 
execução deste contrato. 

 

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 04 (quatro) 
vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede 
da CONTRATANTE, na forma do art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/93. 

 

Cáceres- MT,  _____ de ________________________ de 2011. 

CONTRATANTE:  
  
CONTRATADA:   
TESTEMUNHAS:           _____________________________________ 
 

_____________________________________ 



 
ESTADO DE MATO GROSSO 

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CCOOMMIISSSSÃÃOO  PPEERRMMAANNEENNTTEE  DDEE  LLIICCIITTAAÇÇÃÃOO  
 

UNEMAT – Universidade do Estado de Mato Grosso 
Av. Tancredo Neves, 1095 – Cavalhada III CEP: 78200-000 – Cáceres/MT Fone/Fax : (65) 3221 0002 

Site: www.unemat.br  /  E-mail: licitacao@unemat.br 

48/48 

 
  

TERMO DE ENCERRAMENTO 
 
 
 
Este volume, do Edital do Pregão Presencial nº 001/2011 – UNEMAT possui 48 
(quarenta e oito) folhas numeradas e ordenadas. 
 
 
 

Cáceres (MT), 11 de Abril de 2011. 
 
 
 

Samuel Longo 
Pregoeiro Oficial/UNEMAT 

 
 
  


