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EDITAL DE PREGÃO No 006/2011-UNEMAT 

 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 594.581/2011 
 

PREGÃO Nº 006/2011 - 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 materiais de limpeza, higienização e descartáveis, 
para atender a demanda da Diretoria Administrativa de Patrimônio e 
Serviços, da Universidade do Estado de Mato Grosso, conforme 
quantidades e especificações constantes do Anexo I. Deste Edital. 
 
CREDENCIAMENTO: das 14:30 h às 15:00 h do dia 09/12/2011 (horário oficial de 
Mato Grosso); 
 
SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DA 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
Data: 09/12/2011 
Horário: 15:00 h (horário oficial de Mato Grosso). 
 
Local: Na Coordenação do Campus Universitário de Cáceres, localizada na Avenida 
São João, s/nº, Bairro Cavalhada, Cáceres/MT, CEP: 78.200-000. 
. 
 
 

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2011 - 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 1.723/2011, de 13/10/2011, publicada no D.O.E. no dia 
17/10/2011, 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). 
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 1.2. O Credenciamento o que possibilita o direito de manifestação das empresas 

participantes, será realizado das 14:30 h às 15:00 h do dia 09 de Dezembro de 2011 
(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 Coordenação do 
Campus Universitário de Cáceres, localizada na Avenida São João, s/nº, 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 materiais de limpeza, 
higienização e descartáveis, para atender a demanda da Diretoria 
Administrativa de Patrimônio e Serviços, da Universidade do Estado de 
Mato Grosso, conforme quantidades e especificações constantes do 
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 Anexo, 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 
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 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). 

 
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) 
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 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. 
 
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. 3°, da Lei Complementar Federal 123/2006, conforme anexo VII deste 
edital. 
 

 
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. 
 
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 
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 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 
o termo de entrega de amostra 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 006/2011 - 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 006/2011 - 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. 
 
5.6. Os envelopes dos interessados ausentes, caso sejam microempresa ou empresa 
de pequeno porte que optar pela fruição dos benefícios estabelecidos na Lei 
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 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. 
 
6.2. 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. Indicar na proposta de preços o endereço e telefone para Informações; 
 
6.2.4. 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; 
 
6.2.5. Cotação por item do lote, com descrição dos produtos/serviços, sob pena de 
desclassificação; 
 
6.2.6. Deverá a licitante apresentar junto com a proposta de preços Declaração de 
entrega de amostras, dos produtos a serem ofertados, na Diretoria Administrativa de 
Patrimônio e Serviços e Atestado de Qualidade e Aceite/Aprovação dos produtos, 
nesses termos: 
 
6.2.6.1. Apresentar amostra dos produtos ofertados conforme descrição constante no 
anexo I no prazo de 04 dias não superior a data da licitação, na sala da Diretoria 
Administrativa de Patrimônio e Serviços, situada na Av. Santos Dumond, S/nº, Bloco 2, 
Bairro DNER, Cáceres/MT, CEP: 78.200-000. 
 
6.2.6.2. As amostras deverão ser entregues devidamente identificadas com o nome da 
licitante, o número do item a que se refere este pregão. 
 
6.2.6.3. Todas as amostras devem estar com rotulo conforme descrição dos produtos 
constante no anexo I. 
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 6.2.6.4. Apresentar junto com a proposta de preço termo de entrega dos produtos ref. 

as amostras na Sede Administrativa da Unemat na cidade de Cáceres – MT. 
 
6.2.6.5. No prazo de 02 dias será entregue o atestados de qualidade dos produtos, 
com parecer de aprovação ou de reprovação, que será entregue na Sede 
Administrativa da Unemat na cidade de Cáceres – MT. 
 
6.2.6.6. As amostras serão analisadas pela Diretoria Administrativa de Patrimônio e 
Serviços, e serão confrontadas as especificações expressas no Anexo I deste edital, 
em face das medidas, peso, dimensões, espessura, composição, durabilidade e 
qualidade das amostras. 
 
6.2.6.7. No caso de reprovação da amostra apresentada, a empresa detentora da 
amostra estará impedida de participar da Licitação. 
 
6.2.6.8. O resultado da análise constará de Ata onde serão registradas todas as 
ocorrências e será comunicada aos licitantes. 
 
6.2.6.9. A não apresentação da amostra ou a sua reprovação pelo setor competente 
implicará a desclassificação da proposta da licitante para o respectivo lote. 
 
6.2.6.10. As amostras ficarão sob a guarda da Diretoria Administrativa de Patrimônio e 
Serviços até a homologação do certame pelo Ordenador de Despesa da Unemat. 
 
6.2.6.11. Após a homologação do certame pela autoridade competente, o Pregoeiro 
notificará os licitantes para, no prazo de 05 dias úteis, comparecerem à Sala da 
Diretoria Administrativa de Patrimônio e Serviços para retirarem as amostras e aquelas 
que não forem retiradas neste prazo serão destruídas. 
 
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. 

 
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. 
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 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. 
 
6.11. 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; 
 
6.12. Os produtos/serviços deverão ser entregues/prestados semanalmente nas 
cidades de Alta Floresta, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Cáceres, Colíder, 
Juara, Luciara, Nova Xavantina, Pontes e Lacerda, Sinop, e Tangará da Serra do 
Estado de Mato Grosso, nas quantidades, endereços, nos dias e horários a serem 
estipulados e descritos na Ordem de Fornecimento, rigorosamente idêntica ao 
discriminado no item 15 deste edital; 
 
6.13. O prazo e tipo de entrega dos materiais e/ou iniciar a prestação dos serviços 
serão de até 05 (cinco) dias úteis e semanais, contados a partir da notificação por 
meio de requisição ou ordem de fornecimento, após a retirada da nota de empenho; 
 
6.14. O prazo de validade mínima para os itens cotados não poderá ser inferior a 
12 (doze) meses, contados do recebimento definitivo do produto/serviços; 
 
6.15. O recebimento definitivo dar-se-á, pelo Órgão, após a verificação do 
cumprimento das especificações do produto/serviços, nos termos deste Edital e 
seus anexos e da proposta adjudicada, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, 
contados do recebimento provisório. 
 
6.15.1. 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. 
 
6.15.2. O recebimento provisório dos produto/serviços adjudicados não implica 
sua aceitação. 
 

 
 

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) 
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 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. 
 
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. 
 
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. 
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 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-á 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 
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. 
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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: 

 
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 e demais abaixo descritos. Caso não comprovem a 
regularidade, o (a) Pregoeiro (a) poderá aplicar o disposto no item 3.1.2. Deste Edital; 
 
b.1. 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. 
 
b.2. Alvará de funcionamento, emitido pelo Poder Executivo Municipal da sede do 
licitante. 
 
b.3. Todas as formas societárias deverão apresentar Certidão negativa de Falência e 
Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 
 
 
c) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na 
forma do Art. 32, § 2o, da Lei 8.666/93 (conforme modelo: Anexo IV); 
 

c.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. 
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c.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. 

 
d) 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); 
 
e) 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 03 (Três) 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; 
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; 
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 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 
2010), 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; 
-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: 
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 -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 03 (Três) 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); 
 

a.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. 
 
a.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. 

 
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: 
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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 
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. 
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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. 
 

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. 
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 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. 
 
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 
08:00 as 12:00 e das 14:00 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. 
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 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. Retirar a Nota de Empenho no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do 
recebimento da convocação formal; 
 
11.3.2. Após a homologação da licitação, comparecer para assinatura do contrato no 
prazo de até 02 (dois) dias úteis, após a retirar a Nota de Empenho ou contada do 
recebimento da convocação formal, conforme o caso a critério da Administração; 
 
11.3.3. 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.  
 
11.3.4. Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela 
SAD/UNEMAT, de acordo com a especificação do Edital, responsabilizando-se por 
eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de condição estabelecida; 
 
11.3.5. O vencedor ficará obrigado a entregar os produtos objeto desta licitação, 
pretendidos pela UNEMAT, em no máximo 05 (cinco) dias úteis, a contar do 
recebimento da requisição ou da ordem de fornecimento, sob pena de multa diária de 
1% (um por cento) do valor de empenho; 
 
11.3.6. A licitante vencedora ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições do 
edital, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e 
cinco por cento) da quantidade inicial do objeto, devendo supressões acima desse 
limite ser resultantes de acordo entre as partes; 
 
11.3.7. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do 
cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a Unemat; 
 
11.3.8. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas para sua 
contratação; 
 
11.3.9. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados a Unemat, sobre os 
produtos ofertados; 
 
11.3.10. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-
lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente 
da que será exercida pela UNEMAT; 
 
11.3.11. Comunicar imediatamente à Unemat qualquer alteração ocorrida no 
endereço, conta bancária e outros que julgavam necessários para recebimento de 
correspondência; 
 
11.3.12. Demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei nº. 8.666/93 e 
alterações, na Lei nº. 10.520/2002 e Decreto Estadual 7.217/2006 e alterações. 
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 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. 
 
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 
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 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 úteis, contados do recebimento da convocação formal; 

 
12.5.2. Entregar os materiais e/ou iniciar os serviços solicitados através de requisição 
ou da ordem de fornecimento, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, semanalmente, 
contados do recebimento da requisição ou da ordem de fornecimento, acompanhado 
de Nota Fiscal com especificação e quantidade da ordem de fornecimento, 
rigorosamente idêntica ao discriminado no item 15 deste edital; 

 
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 do 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;. 
 
12.5.6. Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela 
SAD/UNEMAT, de acordo com a especificação do Edital, responsabilizando-se por 
eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de condição estabelecida; 
 
12.5.7. A contratada ficará obrigada a fornecer os produtos objeto desta licitação, 
pretendidos pela UNEMAT, em no máximo 05 (cinco) dias úteis, a contar do 
recebimento da requisição ou da ordem de fornecimento, sob pena de multa diária de 
1% (um por cento) do valor de empenho; 
 
12.5.8. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do 
cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a Unemat; 
 
12.5.09. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas para sua 
contratação; 
 
12.5.10. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados a Unemat, sobre os 
produtos ofertados; 
 
12.5.11. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-
lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente 
da que será exercida pela UNEMAT; 
 
12.5.12. Comunicar imediatamente à Unemat qualquer alteração ocorrida no 
endereço, conta bancária e outros julgavam necessários para recebimento de 
correspondência; 
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12.5.13. Demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei nº. 8.666/93 e 
alterações, na Lei nº. 10.520/2002 e Decreto Estadual 7.217/2006 e alterações. 
 
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 materias/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 
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, a ser 
depositada em conta-corrente, no valor correspondente, em moeda corrente, em 
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 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. Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade, local e 
demais informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto; 
 
12.11. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis para que o fornecedor possa 
cumprir suas obrigações dentro das normas e à boa execução das obrigações 
contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou 
representantes da contratada em suas dependências; 
 
12.12. Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e 
condições estabelecidas no Edital; 
 
12.13. Rejeitar, no todo ou em parte, os bens entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo fornecedor; 
 
12.14. Fiscalizar o cumprimento às obrigações da contratada; 
 
12.15. Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas nos bens 
fornecidos, para imediata substituição; 
 
 

 
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 
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 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; 

 
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 aquisição/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 
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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) 

 
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 ordem Bancária pelo Banco do Brasil S/A, a ser depositada em conta-corrente, no 
valor correspondente, 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. 
 
 

16.2. As comprovações de regularidade exigidas nas alíneas constantes 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; 
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 16.3.1. 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; 
 
16.4. A licitante vencedora indicará no corpo da Nota Fiscal, descrição do produto 
(com detalhes), 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; 

 
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 Fundação Universidade do 
Estado de Mato Grosso – UNEMAT – com o CNPJ Nº. 01.367.770/0001-30 – 
Inscrição Estadual: Isento, Av. Tancredo Neves, nº 1.095, Bairro Cavalhada, 
Cáceres / MT, CEP: 78.200-000. 
 
16.8. O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas 
responsabilidades vinculadas ao fornecimento, especialmente aquelas relacionadas 
com a qualidade e validade, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento; 
 
16.9. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 
 
16.10. 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 de operação de factoring; 
 
16.11. Deverá apresentar a Nota Fiscal de entrada do produto no ato da liquidação, 
procedimento de conferência, de acordo com o que determina a Lei nº 4.320/64, art. 
3º, § 2º, I. 
 
16.12. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras 
praças serão de responsabilidade do Contratado. 
 
16.13. O pagamento somente será efetuado mediante apresentação da regularidade 
documental. 
 
 

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 
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 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 ao (à) 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; 
 
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. 
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 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, 
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 pelo (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 pelo (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: 
 
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), 25 de Novembro de 2011. 
 
 
 
 

Samuel Longo 
Pregoeiro Oficial/UNEMAT 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO – DA 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 
LOTE: 01 
 
DO LOCAL DE ENTREGA: Os produtos/serviços deverão ser entregues/prestados 
semanalmente nas cidades de Alta Floresta, Alto Araguaia, Barra do Bugres, 
Cáceres, Colíder, Juara, Luciara, Nova Xavantina, Pontes e Lacerda, Sinop, e 
Tangará da Serra do Estado de Mato Grosso, nas quantidades, endereços, nos 
dias e horários a serem estipulados e descritos na Ordem de Fornecimento. 
 
DO PRAZO E TIPO DE ENTREGA: O prazo e tipo de entrega dos materiais e/ou 
iniciar a prestação dos serviços serão de 05 (cinco) dias úteis e semanais, 
contados a partir da notificação por meio de requisição ou ordem de fornecimento, 
após a retirada da nota de empenho; 
 
Item Descrição Qtd 
1 ÁGUA SANITÁRIA ACONDICIONADA EM GALÃO 

PLÁSTICO VERDE DE 5 LITROS COM ALÇA, COMPOSTA 
POR: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO E 
ÁGUA, POSSUI AÇÃO BRANQUEADORA (ALVEJANTE). 
TEOR DE CLORO ATIVO 2,5 A 3; GALÃO. 

2.500 

2 DETERGENTE ÁCIDO. PRODUTO ATIVADO A BASE DE 
TENSOATIVOS, ÁCIDOS INORGÂNICOS, ADITIVOS, 
SOLUBILIDADE EM ÁGUA: 100%,COM AÇÃO RÁPIDA É 
INDICADO PARA A LIMPEZA DE PRODUTOS 
METÁLICOS, AÇO INOX E ALUMÍNIO, ALÉM DE PEDRAS 
E CALÇADAS RUSTICAS. DISPOSTO EM GALÃO 
PLÁSTICO DE 5 LITROS TRANSPARENTE COM ALÇA DE 
TRANSPORTE. DILUIÇÃO 1:50. GALÃO. 

3.000 

3 BALDE PLÁSTICO DE 12 LITROS EM PLÁSTICO PRETO, 
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), ALTA 
RESISTÊNCIA A IMPACTO, PAREDES E FUNDO 
REFORÇADOS, COM SUPORTE PARA AS MÃOS AO 
FUNDO E COM ALÇA DE METAL, DIMENSÕES: 36CM DE 
ALTURA X 33CM DE DIÂMETRO. UNIDADE 

200 

4 CERA LÍQUIDA DE ALTO BRILHO INCOLOR. COM AÇÃO 
IMPERMEABILIZANTE E ANTIDERRAPANTE. Á BASE DE 
RESINAS ACRÍLICAS. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: 
POLÍMERO ACRÍLICO, EMULSÃO DE POLIETILENO 
(ANTIDERRAPANTE), SURFACTANTE, PLASTIFICANTES, 
DISPERSANTE, CONSERVANTE, CORANTE, 
FRAGRÂNCIA E ÁGUA. COM FUNÇÃO DE ALTO BRILHO 
E PROTEÇÃO. DEVERÁ GARANTIR RESISTÊNCIA AO 
TRÁFEGO E UM ALTO BRILHO EM PISOS, SEM 
NECESSIDADE DE ENCERADEIRA. RENDIMENTO 
MÍNIMO DE 50 M²/L. APLICAÇÃO MANUALMENTE OU 
COM AUXÍLIO DE MÁQUINAS, POR MEIO DE PANO OU 
MOP APLICADOR. ESTADO FÍSICO: LÍQUIDO. ASPECTO: 

2.000 
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 LEITOSO. EMBALAGEM COM 05 LITROS. GALÃO. 

5 SABÃO GELATINOSO HIPERCONCENTRADO A BASE DE 
TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, LAURIL, PINHO, 
EFICIENTE NA REMOÇÃO DE CERAS E SUJEIRAS 
INCRUSTADAS REMOÇÃO DE GRAXAS E OUTROS 
DERIVADOS DE PETRÓLEO POR NÃO SER SOLVENTE 
PODE SER UTILIZADA EM SUPERFÍCIES PINTADAS, SUA 
FORMULAÇÃO GELATINOSA PROPICIA UM PRODUTO 
DE ALTO RENDIMENTO POR APLICAÇÃO DILUIÇÃO 1:45. 
GALÃO COM 5 LITROS. GALÃO. 

3.000 

6 COPO DESCARTÁVEL, EM POLIESTIRENO, 
CAPACIDADE 50ML, EMBALADOS EM 
MANGAS/PACOTES COM 100 COPOS. A EMBALAGEM 
DEVE ESTAR PROTEGIDA COM SACOS PLÁSTICOS EM 
MANGA INVIOLÁVEL ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 
50 MANGAS/PACOTES DE 100 UNIDADES, E DEVERÁ 
ATENDER NORMAS DA ABNT. 

2.000 

7 COPO DESCARTÁVEL, EM POLIESTIRENO, 
CAPACIDADE 180ML, COM 25 PACOTES, EMBALADOS 
EM MANGAS/PACOTES COM 100 UNIDADES. A 
EMBALAGEM DEVE ESTAR PROTEGIDA COM SACOS 
PLÁSTICOS EM MANGA INVIOLÁVEL E DEVERÁ 
ATENDER NORMAS DA ABNT, COM DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA CERTIFICADO E 
REGRISTRO DE ÓRGÃO COMPETENTE. UNIDADE DE 
FORNECIMENTRO: CAIXA CONTENDO 25 PACOTES DE 
100 UNIDADES. 

2.000 

8 REMOVEDOR CONCENTRADO , BIODEGRADÁVEL 
ALTAMENTE EFICIENTE NA REMOÇÃO DE ÓLEOS 
VEGETAIS E GORDURAS ANIMAIS , INDICADO PARA 
LIMPEZA DE MOVELARIA E CARTEIRAS ESCOLARES DE 
QUALQUER SUPERFÍCIE, DISPOSTO EM GALÃO 
PLÁSTICO DE 5 LITROS DILUIÇÃO 1:20. GALÃO COM 5 
LITROS. GALÃO. 

2.000 

9 DESINFETANTE LÍQUIDO CONCENTRADO. COM AÇÃO 
BACTERICIDA, GERMECIDA, BECTERIOSTÁTICO, E 
ODORIZANTE. BIODEGRADÁVEL. COM QUATERNÁRIO 
DE AMÔNIA. COM FUNÇÃO DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO 
E DESODORIZAÇÃO. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: 
NONILFENOL, CLORETO DIALQUIL DIMETIL, ESSÊNCIA, 
FORMALDEÍDO, CORANTE E ÁGUA. PRINCÍPIO ATIVO: 
NONILFENOL, CLORETO DIALQUIL DIMETIL. PARA USO 
GERAL. FRAGRÂNCIA: A DEFINIR PELO CONTRATANTE, 
NO ATO DE EMISSÃO DA ORDEM DE ENTREGA. 
DILUIÇÃO MÍNIMA: 1L/40. ESTADO FÍSICO: LÍQUIDO. 
ASPECTO: CREMOSO. EMBALAGEM COM 05 LITROS. 
GALÃO. 

2.000 

10  
REPELENTE LIQUIDO PARA AMBIENTES, PRODUTO A 
BASE DE CITRONELA E BACTERICIDA, DESINFETA, 
PERFUMA E REPELE MOSQUITOS E PERNILONGOS 
ENVASADO EM GALÃO PLÁSTICO DE 5 LITROS COM 
DILUIÇÃO DE 1:40. GALÃO COM 5 LITROS. GALÃO. 

1.000 

11 DETERGENTE LÍQUIDO, CONCENTRADO, PARA 
LIMPEZA DE LOUÇAS E UTENSÍLIOS DE COZINHA 
ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO, CONTENDO 5 

1.000 
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 LITROS, MISTURA DE TENSO ATIVO, ESPESSANTES, 

NEUTRALIZANTES EM MEIO LÍQUIDO. DILUIÇÃO 1:40. 
GALÃO COM 5 LITROS. 

12 ESPONJA AÇO PARA LOUÇA - 60GRS. PACOTE COM 08 
UNIDADES 1º QUALIDADE, ACONDICIONADAS EM 
FARDOS, CONTENDO 14 PACOTES. FARDO. 

100 

13 ESPONJA DUPLA-FACE, 1ºQUALIDADE,MEDINDO 110 
X75 X 20MM. COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE 
POLIURETANO, FIBRA TEXTIL E AGENTE 
ANTIBACTÉRIAS. VALIDADE 36 MESES. UNIDADE. 

2.000 

14 DETERGENTE ALCALINO. CONCENTRADO. ALTAMENTE 
ALCALINO. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: ALQUIL BENZENO 
SULFONATO DE SÓDIO, ALCALINIZANTE, ESPESSANTE, 
SOLUBILIZANTES, CONSERVANTE, SEQUESTRANTE, 
UMECTANTE, CORANTE E ÁGUA. PRINCÍPIO ATIVO: 
ALQUIL BENZENO SULFATO DE SÓDIO. COM GRANDE 
PODER DE LIMPEZA E REMOÇAO DE SUJIDADES 
PESADAS, SENDO INDICADO PARA LIMPEZA DE 
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, INDÚSTRIAS 
ALIMENTÍCIAS E LIMPEZA GERAL. DILUIÇÃO MÍNIMA: 
1L/50. ESTADO FÍSICO: LÍQUIDO. ASPECTO: CREMOSO. 
EMBALAGEM COM 05 LITROS. GALÃO. 

1.000 

15 FLANELA PARA LIMPEZA, COR BRANCA, MEDINDO 28 X 
48 CM, PACOTE COM 12 UNIDADES, ETIQUETA 
COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA. PACOTE. 

1.000 

16 LIMPA VIDRO, ALTAMENTE EFICIENTE NA REMOÇÃO 
DE ÓLEOS VEGETAIS E GORDURAS ANIMAIS, INDICADO 
PARA LIMPEZA VIDRAÇAS ,JANELAS, PORTAS. COM 3 
AÇÕES: LIMPA DESENGORDURA E PERFUMA. 
DISPOSTO EM GALÃO PLÁSTICO DE 5 LITROS. 
DILUIÇÃO 1:20. GALÃO COM 5 LITROS. GALÃO. 

1.000 

17 LIMPADOR MULTI USO DE CERAS INSTANTÂNEO, 
ALTAMENTE EFICIENTE NA REMOÇÃO DE ÓLEOS 
VEGETAIS E GORDURAS ANIMAIS, INDICADO PARA 
REMOÇÃO DE CERAS NATURAIS E ACRÍLICAS E 
SELADORES E IMPERMEABILIZANTES . DISPOSTO EM 
GALÃO PLÁSTICO DE 5 LITROS. DILUIÇÃO 1:40. GALÃO 
COM 5 LITROS. GALÃO. 

3.000 

18 IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO: IMPERMEABILIZANTE 
COM AUTOBRILHO E ANTIDERRAPANTE. COMPOSIÇÃO 
QUÍMICA: SURFACTANTE, AGENTES PLASTIFICANTES, 
RESINA ACRÍLICA, PRESERVANTE, AGENTE 
ANTIDERRAPANTE, AGENTE ANTIESPUMANTE E ÁGUA. 
PRINCÍPIO ATIVO: EMULSÃO À BASE DE POLÍMEROS 
ACRÍLICOS. RESTAURADOR DE PISOS POROSOS E 
NÃO POROSOS. ALTA RESISTÊNCIA AO TRÁFEGO. 
RENDIMENTO MÍNIMO DE 70 M²/L. APLICAÇÃO 
MANUALMENTE OU COM AUXÍLIO DE MÁQUINAS, POR 
MEIO DE PANO OU MOP APLICADOR. ESTADO FÍSICO: 
LÍQUIDO. EMBALAGEM COM 05 LITROS. GALÃO. 

100 

19 LUVA, DE 1º QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, 
CONFECCIONADA COM LATEX DE BORRACHA, DE ALTA 
QUALIDADE, FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO E 
COM SUPERFICIE ANTI-DERRAPANTE. PAR. 

2.000 

20 PANO PARA COPA ATOALHADO, DE 1º QUALIDADE, 2.000 
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 MATERIAL COMPOSTO DE 95% DE ALGODÃO E 05% DE 

POLIÉSTER, ESTAMPADO, MEDINDO 60 X 42CM. 
DEVERÁ TER ETIQUETA E COSTURADA COM 
ACABAMENTO E PINTADO. UNIDADE. 

21 PANO PARA LIMPEZA , DE 1º QUALIDADE, 
CONFECCIONADO EM 95% ALGODÃO, 05% POLIÉSTER, 
TAMANHO 50CM (LARG) X 68CM(ALT), DOBRADO NA 
COR BRANCA. UNIDADE. 

3.000 

22 SABÃO EM BARRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, 
EM BARRA DE 200 GRAMAS, DE 1º QUALIDADE. 
COMPOSIÇÃO: SEBO BOVINO, HIDRÓXIO DE SÓDIO, 
GLICERINA, BRANQUEADOR OPTICO, ÁGUA, CARGAS, 
SEQUESTRANTES E CORANTES. EMBALAGEM DE 
PLÁSTICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA 
DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE 
VALIDADE. PACOTE COM 05 UNIDADES. PACOTE. 

1.000 

23 SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS, PERFUMADO, 
PEROLADO, ACONDICIONADO EM BOMBA PLÁSTICA, 
EMBALAGEM CONTENDO 05 LITROS, ESSÊNCIA ERVA-
DOCE. MISTURA DE LAURIL SULFATO DE SÓDIO, DÉA, 
ESSÊNCIA, CORANTE EM MEIO AQUOSO, COM ALTO 
RENDIMENTO; DILUIÇÃO DE 1:40. GALÃO. 

2.000 

24 SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100 LITROS H4 PRETO, 
EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES, REFORÇADO, 
MEDINDO 75 X 105CM, FABRICADO EM POLIETILENO DE 
BAIXA DENSIDADE, ACONDICIONADOS EM PACOTES. 
DEVENDO POSSUIR EM SUA EMBALAGEM TODOS OS 
DADOS DE ACORDO COM A LEI DO CONSUMIDOR. 
PACOTE. 

500 

25 SACO PLÁSTICO PARA LIXO 60 LTS PRETO,COM 100 
UNIDADES, REFORÇADO, MEDINDO 63 X 80CM, 
FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, 
ACONDICIONADOS EM PACOTES. DEVENDO POSSUIR 
EM SUA EMBALAGEM TODOS OS DADOS DE ACORDO 
COM A LEI DO CONSUMIDOR. PACOTE. 

200 

26 SACO PLÁSTICO PARA LIXO 20 LITROS, PRETO, COM 
100 UNIDADE H3, REFORÇADO, MEDINDO 59 X 62CM, 
FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, 
ACONDICIONADOS EM PACOTES. DEVENDO POSSUIR 
EM SUA EMBALAGEM TODOS OS DADOS DE ACORDO 
COM A LEI DO CONSUMIDOR. PACOTE. 

200 

27 SACO PLÁSTICO PARA LIXO 15 LITROS PRETO COM 100 
UNIDADES, REFORÇADO, MEDINDO 39 X 58CM, 
FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE. 
ACONDICIONADOS EM PACOTES. DEVENDO POSSUIR 
EM SUA EMBALAGEM TODOS OS DADOS DE ACORDO 
COM A LEI DO CONSUMIDOR. PACOTE. 

1.000 

28 DETERGENTE AMONIACAL CONCENTRADO, DE USO 
GERAL. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: TENSOATIVOS 
ANIÔNICOS, UMECTANTES, DISPERSANTES, 
DESENGORDURANTES, AMONÍACO, ESPESSANTE, 
NEUTRALIZANTE, CORANTE E ÁGUA. COMPOSTO DE 
LIMPADORES AMONIACAIS. PRINCÍPIO ATIVO: ÁCIDO 
DODECILBENZENO SULFÔNICO LINEAR À 90%. 
INDICADO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES EM GERAL. 
FACILMENTE REMOVIDO PELO ENXÁGÜE, REMOVE 

1.000 
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 COM FACILIDADE AS SUJIDADES PESADAS COMO 

GRAXAS E GORDURAS. APLICAÇÃO MANUALMENTE OU 
COM AUXÍLIO DE MÁQUINAS, POR MEIO DE PANO OU 
MOP APLICADOR. DILUIÇÃO MÍNIMA: 1L/40. ESTADO 
FÍSICO: LÍQUIDO. EMBALAGEM COM 5 LITROS. GALÃO. 

29 SELADOR ACRÍLICO: BASE SELADORA PARA 
ACABAMENTO DE ÁREAS EXTERNAS. COMPOSIÇÃO 
QUÍMICA: SURFACTANTE, AGENTES PLASTIFICANTES, 
RESINA ACRÍLICA, PRESERVANTE, ANTIESPUMANTE E 
ÁGUA. PRINCÍPIO ATIVO: EMULSÃO DE CERA À BASE 
DE POLÍMEROS ACRÍLICOS. PARA TRATAMENTO E 
PROTEÇÃO DE PISOS POROSOS, COM A VEDAÇÃO 
DOS POROS, FORMANDO UM FILME UNIFORME E 
TRANSPARENTE, RESISTENTE AO TRÁFEGO E A AÇÃO 
DO TEMPO (SOL/CHUVA). RENDIMENTO MÍNIMO DE 70 
M²/L. APLICAÇÃO MANUALMENTE OU COM AUXÍLIO DE 
MÁQUINAS, POR MEIO DE PANO OU MOP APLICADOR. 
ESTADO FÍSICO: LÍQUIDO. EMBALAGEM COM 05 
LITROS. GALÃO. 

1.000 

30 LIMPADOR NEUTRO DESENGRAXANTE 
CONCENTRADO, PARA LIMPEZA PESADA. 
DILUÍÇÃO:1/80. GALÃO COM 05 LITROS. GALÃO. 

1.000 

31 LIMPADOR NEUTRO HIPERCONCENTRADO. 
DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DE PISOS TRATADOS COM 
IMPERMEABILIZANTES OU CERAS ACRÍLICAS. 
DILUIÇÃO 1/300. GALÃO COM 5 LITROS. GALÃO. 

1.000 

32 PASTA PARA LIMPEZA A SECO. EMBALAGEM EM UMA 
CAIXA CONTENDO 24 UNIDADES; COM 380 GRAMAS. 
LIMPA PAREDES, CARTEIRAS, COMPUTADORES E ETC. 
CAIXA. 

1.000 

33 DISCO DE FIBRA, TAMANHO Nº 510, PARA LIMPEZA 
PESADA, REMOVE SUJIDADES IMPREGNADAS NO PISO, 
NA COR PRETA. EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 20 
UNIDADES. CAIXA. 

250 

34 RODO, CORPO DE MADEIRA, COM DUAS LÂMINAS EM 
BORRACHA REFORÇADA, MEDINDO 40CM, COM CABO 
DE MADEIRA REVESTIDO, COM IDENTIFICAÇÃO DO 
PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE. UNIDADE. 

250 

35 RODO, CORPO DE MADEIRA, COM DUAS LÂMINAS EM 
BORRACHA REFORÇADA, MEDINDO 40CM, COM CABO 
DE MADEIRA REVESTIDO, COM IDENTIFICAÇÃO DO 
PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE. UNIDADE. 

2.000 

36 RODO, CORPO DE MADEIRA, COM DUAS LÂMINAS EM 
BORRACHA REFORÇADA, MEDINDO 40CM, COM CABO 
DE MADEIRA REVESTIDO, COM IDENTIFICAÇÃO DO 
PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE. UNIDADE. 

1.000 

37 VASSOURA, EM PIAÇAVA, PARA LIMPEZA URBANA, 
CORPO DE MADEIRA MEDINDO APROXIMADAMENTE 
50X5CM, CABO EM MADEIRA MEDINDO 
APROXIMADAMENTE 1,50M, COM INFORMAÇÕES DO 
FABRICANTE E COMPOSIÇÃO ESTAMPADO NO CORPO 
DA PEÇA. UNIDADE. 

1.000 

38 VASSOURA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, BASE 
REDONDA, COMPRIMENTO TOTAL DE NO MÍNIMO, 
20CM. 

300 
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 39 VASSOURA EM NYLON, BASE RETANGULAR EM 

MADEIRA/PLASTICO, LARGURA MINIMA 20CM, CABO EM 
MADEIRA/METAL REVESTIDO , COMPRIMENTO MINIMO 
1100MM, COM PONTEIRA PLÁSTICA ROSQUEAVEL. 
UNIDADE. 

2.000 

40 ESPANADOR DE PENA, CABO EM MADEIRA MEDINDO 
APROXIMADAMENTE 30CM, ETIQUETA COM DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE. 

600 

41 ÁLCOOL, EM GEL, ETÍLICO HIDRATADO A 65° INPM, 
EMBALAGEM PLÁSTICA COM IDENTIFICAÇÃO DO 
PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DA 
FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO 
DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
EMBALAGEM DE 500 ML, COM DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO 
FABRICANTE E VALIDADE. UNIDADE. 

6.000 

42 PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHAS SIMPLES 
PICOTADA, DE ALTA QUALIDADE, COM DIMENSÕES 
10CMX30M, NA COR BRANCO, COM A MARCA DO 
FABRICANTE, DIMENSÕES, INDICAÇÃO DE NÃO 
RECICLADO, COR E LOTE DO PRODUTO. FARDO COM 
64 ROLOS DE 30 METROS. 

10.000 

43 MÁSCARA, DESCARTÁVEL, PARA PROTEÇÃO 
RESPIRATÓRIA CONTRA POEIRA E NÉVOAS, COM 
ELÁSTICO, DESIGN ANATÔMICO, AJUSTE À FACE DO 
USUÁRIO, CONFECCIONADA EM MATERIAL FILTRANTE 
MACIO, NÃO IRRITANTE, COBERTURA INTERNA E 
CONCHA EXTERNA QUE NÃO MURCHE OU INFLE 
DURANTE O USO. CAIXA COM 10 UNIDADES. 

5.000 

44 PAPEL TOALHA INTERFOLHA, NÃO RECICLADO, ALTA 
ABSORÇÃO, COR BRANCA, MACIO, ALTA QUALIDADE, 
COM 02 DOBRAS, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 20 X 21CM. 
PACOTE COM NO MÍNIMO 1.000 FOLHAS. EMBALAGEM 
COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, 
DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PACOTE. 

500 
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Anexo II 

 
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

Modelo Formulário Proposta de Preços 
 
Licitação: Nº 006/2011-UNEMAT. 
Modalidade: PREGÃO. 
Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE  
Consumidora: UNEMAT 
Licitante: ____________________________________ C.N.P.J.: _______________  
Endereço: _________________________________________________ 
Tel Fax: (_______)__________ E-mail: _______________Tel 
Celular:(_______)_____________ Endereço: 
_____________________________________________________________________  
Conta Corrente: ____________ Agência: ________________ Banco: _________  

LOTE: 01 
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QTDE MARCA VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

       
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) 
O prazo de validade mínima de 12 
(doze) meses, contados do recebimento 
definitivo do produto/serviços; 
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 006/2011-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 006/2011-
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 006/201 - 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 006/2011-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 
006/2011-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 006/2011 - 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 materiais de limpeza, 
higienização e descartáveis, para atender a demanda da Diretoria Administrativa 
de Patrimônio e Serviços, da Universidade do Estado de Mato Grosso, conforme 
especificações e quantidades previstas na Proposta de Preços e Edital Pregão 
006/2011 – UNEMAT e Processo Administrativo nº 594.581/2011. 
1.2. Para a presente contratação foi realizada a Licitação da Modalidade - Pregão nº 
006/2011 - 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 e alterações posteriores. 
1.3. Independentemente de transcrição fazem parte deste contrato o edital Pregão nº 
006/2011 – Unemat, o processo Administrativo nº 594.581/2011 e a proposta 
apresentada e adjudicada da empresa vencedora. 
 
 

Cláusula Segunda - Das Especificações e Quantidades dos Produtos 
 
2.1. Os valores poderão eventualmente sofrer revisão (aumento ou decréscimos) nas 
seguintes hipóteses: 
2.1.1. 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; 
2.1.2. 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. 
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 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: 
 
 

Cláusula Terceira - Das Obrigações da Contratada: 
 
3.1. Retirar a Nota de Empenho no prazo de 02 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da convocação formal; 3.2 Executar o fornecimento dentro dos padrões 
estabelecidos pela SAD/UNEMAT, de acordo com a especificação do Edital, 
responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de 
condição estabelecida; 3.3. Entregar os materiais e/ou iniciar os serviços solicitados 
através de requisição ou da ordem de fornecimento, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, semanalmente, contados do recebimento da requisição ou da ordem de 
fornecimento, acompanhado de Nota Fiscal com especificação e quantidade da ordem 
de fornecimento, rigorosamente idêntica ao discriminado no item 15 do edital; 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 entregues; 3.6. 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. 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); 3.8. 
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; 3.9. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da contratante, no 
tocante ao fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações 
previstas neste Contrato; 3.10. Prover todos os meios necessários à garantia da plena 
operacionalidade do serviço, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação 
de qualquer natureza;3.11. Comunicar imediatamente à contratante qualquer alteração 
ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento 
de correspondência; 3.12. Fiscalizar e acompanhar a execução para o perfeito 
cumprimento do serviço a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus 
decorrentes; 3.13. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições do 
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; 3.14. O Contrato advindo 
do presente pregão somente poderá ser celebrado a partir da autorização da Pro - 
Reitoria de Gestão Financeira; 3.15. 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). 3.16. 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. 3.17. Arcar 
com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 
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 obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a Unemat; 3.18. Manter as condições 

de habilitação e qualificação exigidas para sua contratação; 3.19. Prestar todos os 
esclarecimentos que forem solicitados a Unemat, sobre os produtos ofertados; 3.20. 
Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, 
integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da 
que será exercida pela UNEMAT; 3.21. Demais obrigações e responsabilidades 
previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, na Lei nº. 10.520/2002 e Decreto Estadual 
7.217/2006 e alterações. 
 
 

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, por meio de termo 
específico de recebimento/entrega; 
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. 
 
 

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 para que o fornecedor possa 
cumprir suas obrigações dentro das normas e 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. 
6.6. Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e 
condições estabelecidas no Edital; 
6.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os bens entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo fornecedor; 
6.8. Fiscalizar o cumprimento às obrigações da contratada; 
6.9. Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas nos bens 
fornecidos, para imediata substituição; 
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 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 Edital 
e na Proposta da licitante contratada. 
7.3. O materias 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. As despesas decorrentes da aquisição/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 
 
8.2. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, no exercício 
seguinte, correrão à conta dos recursos específicos consignados no orçamento do 
mesmo. 
 
 

Cláusula Nona - Do Pagamento: 
 
9.1. O pagamento 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, a ser depositada 
em conta-corrente, no valor correspondente, 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; 9.2.1. 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. 9.2.2. 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. 
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 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; 
9.6. 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.  
9.7. As comprovações de regularidade exigidas nas alíneas constantes do item 
anterior, poderão ser substituídas pela regularidade junto ao Cadastro Geral de 
Fornecedores do Estado de Mato Grosso; 
9.8. 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; 
9.9. 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; 
9.10. A Contratada indicará no corpo da Nota Fiscal, descrição do produto (com 
detalhes), o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser 
feito o pagamento, via ordem bancária; 
9.11. A UNEMAT efetuará o pagamento via ordem bancária, por intermédio do Banco 
do Brasil, para o banco discriminado na Nota Fiscal; 
9.12. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária enquanto pendente 
de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a 
reajustamento de preços ou a atualização monetária; 
9.13. O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas 
responsabilidades vinculadas ao fornecimento, especialmente aquelas relacionadas 
com a qualidade e validade, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento; 
9.14. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 
9.15. Deverá apresentar a Nota Fiscal de entrada do produto no ato da liquidação, 
procedimento de conferência, de acordo com o que determina a Lei nº 4.320/64, art. 
3º, § 2º, I. 
9.16. O pagamento somente será efetuado mediante apresentação da regularidade 
documental. 
 
 

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 
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 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: 

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 



 
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 

46/48

 
 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 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. Não será permitido a subcontratação parcial ou total do objeto do Contrato, 
quando se verificarem as hipóteses 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: 
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 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:           _____________________________________ 
 

_____________________________________ 
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TERMO DE ENCERRAMENTO 
 
 
 
Este volume, do Edital do Pregão Presencial nº 006/2011 – UNEMAT possui 48 
(quarenta e oito) folhas numeradas ordenadas. 
 
 
 

Cáceres (MT), 25 de Novembro de 2011. 
 
 
 
 

Samuel Longo 
Pregoeiro Oficial/UNEMAT 

 
 
  


