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A N E X O - II 

 

TERMO DE REFERENCIA PARA REGISTRO DE PREÇO DE KIT 

ENXOVAL 

 

OBJETO 

 

Registro de preço para futura e eventual aquisição de kit-enxoval para atender a 

demanda das famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, conforme 

lei municipal n° 1.1996/2017; inseridas nos programas ofertados através do 

CREAS, CRAS, BOLSA FAMÍLIA, PAIF, PAEF, todos vinculados e 

pertencentes a Secretaria Municipal de Assistência Social de Diamantino – MT, 

conforme as especificações, quantidades estimadas e exigências estabelecidas 

neste termo de referência para atender as necessidades desta secretaria no prazo 

de 12 (doze) meses. 

 

1.0 JUSTIFICATIVA E RESULTADOS ESPERADOS 

 

1.1 O Kit-enxoval especificado neste termo de referência, serão utilizados para atender 

as demandas das famílias carentes atendidas pelo setor social da Secretaria Municipal 

de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Diamantino – Mato Groso, onde os 

mesmos são acompanhados pelos programas ofertados onde os usuários serão 

contemplados pelos kits-enxovais. 

 

1.2 O eventual registro de preço tem por objetivo atender a demanda dos benefícios 

eventuais ofertados através dos programas sociais desta secretaria, além de garantir a 

qualidade e a presteza na execução do fornecimento do material e sua qualidade. 

 

2.0 ESPECIFICAÇÕES 

 

2.1 A descrição e a qualidade estimada de cada tipo de produto e item que compõe o 

kit-enxoval (previsão de fornecimento para um período de 12 (doze) meses) 

encontram-se a seguir relacionadas: 

 

DESCRIÇÃO UND DE 

FORN. 

UNIDAD

E 

QUANTIDAD

E 

SOLICITADA 

VALO

R 

TOTA

L 

01(UM) PENTE 

DE PLÁSTICO 

COM PONTAS 

ARREDONDADA

S 

UNIDAD

E 

UND 200 1,00 200,00 

01(UMA) 

TESOURA 

INFANTIL COM 

PONTA 

UNIDAD

E 

UND 200 1,00 200,00 
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ARREDONDADA 

01(UM) 

SHAMPOO 

INFANTIL 200 ML 

(DUZENTAS 

MILIGRAMAS) 

FRASCO 

200 ML 

UND 200 1,00 200,00 

01(UM) 

SABONETE 

INFANTIL 80 GR 

(OITENTA 

GRAMAS) 

UNIDAD

E 

UND 200,00 1,00 200,00 

01 (UM) PACOTE 

DE FRALDA 

INFANTIL 

DESCARTÁVEL 

TAMANHO P 

COM NO MÍNIMO 

26 ( VINTE E 

SEIS) UNIDADES 

– FRALDA 

INFANTIL PARA 

BEBE TAMANHO 

P, COM 

BARREIRA 

LATERAL 

PROTETORA, 

ELASTICO 

ANATOMICO, 

COM SUPER 

ABSORVIÇÃO, 

ANTIALÉRGICA, 

ATOXICA, SEM 

PERFUME, 

COBERTURA 

EXTERNA 

IPERMEÁVEL, 

ELASTICOS NAS 

PERNAS E FITAS 

ADESIVAS 

UNIDAD

E 

UND 200,00 1,00 200,00 

01 (UMA) CAIXA 

DE LENÇOS 

UMEDECIDOS 

SEM ÁLCOOL 

COM 96 

(NOVENTA E 

SEIS) UNIDADES, 

LENÇOS 

UNIDAD

E 

UND 200 1,00 200,00 
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HUMIDECIDOS 

PARA HIGIENE – 

A BASE DE 

TECIDO 

SINTETICO, 

COMPOSTO POR 

LONALINA 

ETOXILADA, 

EMBALADOEM 

TUBO 

IMPERMEAVEL, 

TAMPA 

LACRADA, 

UTILIZADA EM 

ASSEPTICA, 

ESTERIL 

01 (UMA) 

BANHEIRA DE 

20L (LITROS) 

UNISSEX 

ARTIGOS DE 

HIGIENE 

PESSOAL 

BANHEIRA PARA 

RECÉM NASCIDO 

UNIDAD

E 

UND 200 1,00 200,00 

01 (UM) 

COBERTOR 100% 

ALGODÃO, 

MEDINDO 75X90 

PARA BEBE EM 

TECIDO 100% 

ALGODÃO 

MEDINDO 

90X110 CM, TIPO 

ANTIALERGICO, 

COM EM 

ESTAMPA 

COLORIDA 

UNISSEX 

UNIDAD

E 

UND 200 1,00 200 

03 (TRÊS) 

MACACÕES 

MANGA LONGA 

COM PÉ EM 

MALHA DE 

ALGODÃO, 

ZIPER FRONTAL 

ATÉ EM BAIXO 

UNIDAD

E 

UND 200 1,00 200,00 
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DA CINTURA, 

COM CORES E 

ESTAMPAS 

VARIADAS, 

TAMANHO P, 

M,G E GG PARA 

BEBE, MANGA 

LONGA 

03(TRÊS) 

PAGÕES 

INFANTIL COM 

03(TRÊS) PEÇAS 

UNIDAD

E 

UND 200 1,00 200,00 

03 (TRÊS) MIJÃO 

INFANTIL COM 

03 (TRÊS) PEÇAS 

100% ALGODÃO 

UNIDAD

E 

UND 200 1,00 200,00 

03 (TRÊS) MEIAS 

LISAS 100% 

ALGODÃO 

UNIDAD

E 

UND 200 1,00 200,00 

02 (DOIS) JOGOS 

DE BERÇOS 

CONTENTO 01 

(UM) LENÇOL 

ESTAMPADO DE 

1,40 X90 E 01 

(UMA) FRONHA 

40X28 

UNIDAD

E 

UND 200 1,00 200,00 

01 KIT DE 

CUEIRO COM 03 

(TRÊS) 

UNIDADES 

60X80CM 

ARTIGOS, 

UTENSILIOS E 

UTILIDADES DE 

USO DOMESTICO 

E PESSOAL, 

GUARNIÇÕES DE 

CAMA MESA E 

ARTIGOS DE 

PANO E LENÇOL 

INFANTIL 

UNIDAD

E 

UND 200 1,00 200,00 

06 (SEIS) 

CALÇAS 

INFANTIL 100% 

ALGODÃO 

UNIDAD

E 

UND 200 1,00 200,00 

01 (UMA) UNIDAD UND 200 1,00 200,00 
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TOALHA DE 

BANHO 

INFANTIL DE 

BANHO 

MEDINDO 

0,70X1,35M, NA 

COR BRANCA 

COM 

ESTAMPARIA 

INFANTIL, 

TECIDO FELPA, 

COM 2 

LOGOMARCAS 

SERIGRAFADAS 

E 

06 (SEIS) “BODY” 

REGATA 100% 

ALGODÃO 

UNIDAD

E 

UND 200 1,00 200,00 

01 (UMA) BOLSA 

MATERNIDADE 

PERSONALIZAD

A PARA 

MATERNIDADE, 

EM TECIDO 

SINTETICO OU 

EMBORRACHAD

O, 

IMPERMEAVEL, 

COM FORRO 

INTERNO, COM 

ALÇAS E 

FECHAMENTO 

COM ZIPER 

UNIDAD

E 

UND 200 1,00 200,00 

 

2.2 As quantidades estimadas não implicam obrigatoriedade de contratação pela 

Administração durante a vigência do Registro de Preço, servindo apenas como 

referencial para elaboração das propostas aos licitantes. 

 

2.3 Os Kit-Enxovais serão solicitados via pedidos de fornecimentos gerados através da 

Prefeitura Municipal de Diamantino e enviados ao indicado CONTRATADO, 

descriminando todas as informações necessárias na descrição do pedido de 

fornecimento NAD (NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPEZA). 

 

2.4   A Empresa vencedora do certame deverá apresentar amostra unitária de cada item 

proposto acima conforme especificações, para análise do departamento de licitação no 

dia da abertura dos envelopes das propostas das empresas participantes. 

 

3. CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO DO KIT-ENXOVAL 
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3.1 A entrega do material deverá ser efetuada no departamento de Almoxarifado da 

Secretaria Municipal de Assistência Social de Diamantino-MT, localizada na Rua 

Quintino Bocaiúva n° 121 – Centro – Diamantino Mato Grosso, em horário e dia úteis 

comerciais. 

 

3.1 A empresa adjudicatária deverá atender aos pedidos considerados de rotina no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da solicitação da NAD 

(NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPEZA) da CONTRATANTE. 

 

3.2 Nos casos de mercadorias fora das características propostas nos termos de 

referência, falhas ou sinistros, as mercadorias deverão ser trocadas no prazo máximo 

de 10(dez) dias, após o comunicado da Secretaria Municipal de Assistência Social. 

 

4.0 VIGÊNCIA 

 

4.1 O Prazo de vigência da Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses, 

improrrogáveis, sendo contados a partir da data indicada da ata, desde que posterior a 

data de publicação do extrato no Diário Oficial do Estado, valendo a data de 

publicação do extrato como termo de vigência, caso posterior à data convencionada. 

 

5.0 ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DO 

KIT-ENXOVAL 

 

5.1 O objeto presente termo deverá ser executado de acordo com as especificações e 

exigências estabelecidas, respondendo o inadimplente pelas consequências da 

inexecução total ou parcial do fornecimento. 

 

5.2 A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por representantes da 

Administração Municipal, que serão oportunamente indicados pela Secretaria 

Municipal de Assistência Social de Diamantino-MT. 

 

 5.3  Os representantes desta secretaria, sob pena de responsabilização administrativa, 

anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 

objeto, determinando o que  for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

observados todos registrados em relatórios de fiscais de contratos. As decisões e 

providências que ultrapassarem a competência dos representantes deverão ser 

solicitadas a seus superiores, em tempo hábil, para a adoção das medidas 

convenientes. 

 

5.4  A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos 

e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-

se a fornecer todos os dados, elementos e esclarecimentos solicitados. 

 

5.5   Não serão aceitos item ou produtos que estiverem em desacordo com as 

especificações, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários, sob o pretexto 

de perfeito estado e conclusão do objeto contratado. 



 

 

 
 

Av. Joaquim P. F. Mendes, 2211 – Centro – CEP 78.400-000 -  Fone: (65) 3336-6400 
Diamantino – MT 

www.diamantino.mt.gov.br 

 

 

 

6. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

6.1   Acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos kit-enxovais, sob os aspectos 

quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 

comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, 

exijam medidas corretivas por parte daquela. 

Receber provisória e definitivamente o objeto nas formas definidas, atestando as 

faturas. 

 

6.2  Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com a forma e o prazo 

estabelecidos neste Termo de Referência. 

 

6.3  Coordenar a execução dos serviços deste termo, com vistas à sua fiel execução, 

com amplos poderes para recusá-los ou sustá-los, desde que não estejam de acordo 

com os termos estabelecidos. 

 

6.4 Notificar à CONTRATADA por escrito a ocorrência de irregularidades na 

prestação dos serviços. 

 

6.5 Fornecer à CONTRATADA as informações e demais elementos pertinentes à 

execução do presente termo. 

 

7.0  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

7.1  Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, as condições de 

habilitação e qualificações exigidas para a contratação. 

 

7.2  Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução 

dos serviços. 

 

7.3  Apresentar, se solicitada, os documentos que comprovem estar cumprindo a 

legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na contratação, em especial os 

encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 

 

7.4  Permitir ao servidor credenciado pela CONTRATANTE fiscalizar, acompanhar, 

controlar, avaliar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer produto componente do 

kit-enxoval que não atenda às exigências que lhe forem solicitadas por escrito. 

 

8.0 PAGAMENTO 

 

8.1 O fornecimento será faturada por demanda, de acordo com a quantidade e o valor 

dos itens efetivamente fornecidos conforme demanda. 
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8.2 O prazo de pagamento é de 30 (trinta) dias, contados da data da entrada do 

documento de crédito, isento de erros, e após a aceitação dos produtos pelos prepostos. 

 

9.0 PENALIDADES 

 

9.1 A CONTRATADA estará sujeita ao regime de infrações e sanções administrativas 

estabelecido no Edital, em conformidade com as regras gerais previstas na Lei nº 

8.666/1993, e especificamente à: 

 

multa moratória de 1% (um por cento), sobre o valor do respectivo serviço, por dia 

útil de atraso injustificado na entrega do objeto, até o limite de 15 (quinze) dias. 

 

9.2 Outras condutas que possam ser enquadradas como infrações administrativas, nos 

termos da Lei nº 8.666/1993, serão avaliadas pela Administração de acordo com sua 

efetiva gravidade e real repercussão no caso concreto, observado o princípio da 

proporcionalidade. 

 

9.3 A multa, aplicada após regular processo administrativo e garantido o direito ao 

contraditório e ampla defesa, será descontada da fatura emitida pela empresa ou, em 

último caso, cobrada judicialmente. 

 

9.4 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções administrativas assegurar-se-á o 

direito ao contraditório e ampla defesa 

 

 

10.0 MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

 

 

10.1 A opção de utilizar Sistema de Registro de Preços justifica-se pela 

impossibilidade de prever o real quantitativo a ser demandado pela Administração, 

bem como pela necessidade de contratações frequentes e conveniência de entregas de 

benefícios eventuais, solicitadas de acordo com a demanda da Secretaria Municipal de 

Assistência Social. 

 

10.2 A modalidade de licitação ora escolhida não só confere maior celeridade ao 

processo, como também amplia o universo dos potenciais licitantes. Desse modo, 

entende-se que o interesse público será mais satisfatoriamente atendido mediante a 

adoção dessa modalidade. 

 

10.3 Para a contratação em questão não há qualquer necessidade específica a ser 

atendida. A escolha pode ser feita tão somente com base nos preços ofertados, haja 

vista serem comparáveis entre si, sem necessidade de avaliação minuciosa. 

11.0 CRITERIOS DE ACEITABILIDADE  

 

11.1  Adotar-se-á como critério de aceitabilidade de preços o do menor preço unitário 

por item, desclassificando-se as propostas cujos preços o excedam ou sejam 

manifestamente inexequíveis. 
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12. INDICAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO 

 

12.1 Designa-se o servidor indicado a seguir: 

 

Nomear a Sra. ANA CRISTINA DOS SANTOS, brasileira, solteira, portadora do RG 

sob nº 1021521-2 SJ/MT e CPF sob nº 772.200.051-72.  

  

 

12.0 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

12.1 As despesas decorrentes desta aquisição ocorrerão à conta das respectivas ações e 

reduzidos indicados a seguir: 

 

AÇÃO N° CÓD. 

RED. 

ELEMENTO DE 

DESPESA 

FONTE DE 

RECURSO 

10295 BENEFÍCIOS 

EVENTUAIS 

817 3.3.90.32.00.00 100 

10295 BENEFÍCIOS 

EVENTUAIS 

818 3.3.90.32.00.00 129 

10300 SCFV SERVIÇO DE 

CONVIVÊNCIA E 

FORTALECIMENTO 

DE VÍNCULO 

937 3.3.90.32.00.00 129 

10300 SCFV SERVIÇO DE 

CONVIVÊNCIA E 

FORTALECIMENTO 

DE VÍNCULO 

938 3.3.90.32.00.00 100 

10306 FEAS 930 3.3.90.32.00.00 143 

10348 MANUTENÇÃO 

COM AS 

ATIVIDADES DO 

CONVÊNIO 

CRIANÇA FELIZ 

893 3.3.90.32.00.00 129 

   BEM 

MATERIAL OU 

SERVIÇO 

PARA 

DISTRIBUIÇÃO 

GRATUITA. 

 

 

Em 10/06/2021 

 

 

Gilson da Silva 
Secretário Municipal de Assistência Social. 
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ANEXO - III 

 

MODELO DE ANEXO A PROPOSTA 
 

À (Prefeitura Municipal de Diamantino/MT) 

PREGÃO Nº 013/2021 

SESSÃO PÚBLICA: _   /  /2021 HORÁRIO: _    HORAS 

Razão Social: 

CNPJ: Inscrição Estadual:  

Endereço: 

Bairro: Cidade: 

CEP: E-MAIL: 

Telefone: Fax: 

Banco:  Conta Bancária: 

Nome e nº da Agência: 

 

Proposta que faz a empresa em conformidade com o Edital de 
Pregão nº _   /2021. 

Prazo de validade da proposta: 60 dias (não inferior a sessenta dias) 

Essa proposta de preço contempla a integralidade das especificações constantes 
do Termo de Referência e do Anexo “I” do Edital e que concorda e cumprirá todas as 
suas prescrições. 

Os preços contidos nessa proposta incluem todos os custos e despesas, tais 
como e sem se limitar a custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de 
administração, materiais, produtos/equipamentos, encargos sociais, trabalhistas, 
seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto licitado. 

Prazo de entrega    

 

 

Local e data 

 

(assinatura e carimbo) 
representante legal 

 
(Papel timbrado da empresa). 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
 

Av. Joaquim P. F. Mendes, 2211 – Centro – CEP 78.400-000 -  Fone: (65) 3336-6400 
Diamantino – MT 

www.diamantino.mt.gov.br 

ANEXO - IV 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

Validade: 12 (doze) meses. 

 

O MUNICÍPIO DE DIAMANTINO, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito 

público interno, com sede administrativa na Av. Desembargador Joaquim Pereira Ferreira 

Mendes, nº 2287 , Bairro: Jardim Eldorado, Diamantino -MT, inscrita no CNPJ nº  sob o 

n.º03.648.540/0001-74, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, SR. MANOEL 

LOUREIRO NETO, brasileiro, Médico, portador da Cédula de identidade RG n.º 0289375- 

4 SSP/MT e inscrito no CPF sob o n.º 244.447.741-34, residente e domiciliado Av. 

Conceição nº 358, São Benedito, neste Município, considerando o julgamento da licitação 

na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL - SRP N° 013/2021, bem como a 

classificação das propostas e sua respectiva homologação, RESOLVE registrar os preços 

das empresas xxxxxx, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação 

porelasalcançada,atendendoascondiçõesprevistasnoInstrumentoConvocatórioeasconstan

tes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei 

n° 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações, Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, 

Decreto7892 de 23 de Janeiro de 2013 que regulamenta o SRP, Decreto nº 10.024, de 20 

d setembro de 2019 e em conformidade com as disposições a seguir. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

A presente Licitação tem por objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E 

EVENTUAL AQUISIÇÃO DE "KIT ENXOVAL" PARA AS FAMÍLIAS CARENTES 

PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT, conforme 

especificações e quantidades discriminadas no Anexo I do edital. Através da presente 
ata ficam registrados os seguintes preços, abaixo especificados:      
 

Seq. Cód. 
TCE 

Descrição do item Unid Quant V. Unit V. Total 

1       

Valor total da proposta: R$ (  ) 

 
Parágrafo Único – Este instrumento não obriga a Prefeitura a firmar contratações nas 
quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do (s) 
objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro 
a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DAS 
ADESÕES. 
 
A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação 
no Jornal Oficial dos Municípios, podendo o contrato ser prorrogado na forma da Lei. 

 
Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, qualquer Órgão ou Entidade da 
Administração poderá utilizar a Ata, mesmo que não tenha participado do certame 
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licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente 
comprovada a vantagem. 
 
As adesões à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, durante a sua vigência, não poderá 
exceder, por órgão ou entidade, a 100% dos quantitativos dos itens registrados na ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS. 

 
As adesões à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, durante a sua vigência, poderá ser 
utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal ou 
Estadual, não excedendo, na sua totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada lote 
registrado na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS. 
O gerenciamento deste instrumento caberá a Secretaria de Administração, através do 
Setor de Licitação no seu aspecto operacional e à Assessoria Jurídica do Município, nas 
questões legais. 

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS. 
Os preços registrados, a especificações dos produtos/equipamentos, os quantitativos, 
marcas e empresas fornecedoras encontram-se elencados no Quadro Comparativo de 
Preços, em ordem de classificação no processo licitatório de Pregão Presencial nº. 
013/2021 - SRP. 

 
CLÁUSULA QUINTA - Do(s) LOCAL (Is) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO. 
A prestação dos serviços devera ser efetuada nos locais indicados pela Secretaria 
competente depois de dada Ordem de Fornecimento/serviços ou empenho. 
 
Parágrafo Primeiro - O prazo de entrega será de 05 (cinco) dias, contados a partir da 
expedição da Ordem de Fornecimento/serviços ou empenho expedida pelo Setor 
competente.  

CLÁUSULA SEXTA — DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar 
contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento e 
seus Anexos, e na legislação pertinente.  

Parágrafo Primeiro - As contratações dos produtos/equipamentos ou serviços 
registradas neste instrumento serão efetuadas através Nota de Empenho, emitida pela 
Execução Orçamentária, com Autorização de Fornecimento emitida pelo Setor de 
Compras, contendo o nº. Da ATA, o nome da empresa, o objeto, a especificação, o 
endereço e a data de entrega. A Autorização de Fornecimento para entrega da 
mercadoria, deverá ser emitida em duas vias, ficando uma para a contratada e outra 
devolvida para a secretaria contratante. 

Parágrafo Segundo - A Nota de empenho será encaminhada ao fornecedor que deverá 
assiná-la e devolvê-la ao Setor de Competente no prazo de 02 (dois) dias a contar da 
data do seu recebimento. 

Parágrafo Terceiro - Se fornecedor com preço registrado em primeiro lugar recusar-se 
a assinar a Nota de Empenho, poderão ser convocados os demais fornecedores 
classificados na licitação, respeitadas as condições de fornecimento, os preços e os 
prazos do primeiro classificado. 
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Parágrafo Quarto - Os produtos/equipamentos ou serviços deverão respeitar padrões 
de qualidade mediante devolução por parte de quem receber e conferir. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta no Edital: 

I - executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pelo Setor de 
Compras, de acordo com o  especificado no Edital e no Anexo II, que faz parte deste 
instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do 
descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida; 

II - comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os 
produtos/equipamentos que estiverem em desacordo com as especificações constantes 
deste instrumento, nem quaisquer  pleitos de faturamentos extraordinários sob pretexto 
de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado. 
III - prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo órgão, cujas reclamações 
se obriga a atender prontamente bem como dar ciência ao Setor de Competente, 
Imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da 
execução da  ATA;  
IV - Dispor-se a toda e qualquer fiscalização do Setor de Competente, no tocante a 
entrega dos produtos/equipamentos, assim como ao cumprimento das obrigações 
previstas nesta ATA; 
V - prover todos os meios necessários à garantia da plena entrega dos 
produtos/equipamentos, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de 
qualquer natureza; 
VI - a falta de quaisquer dos produtos/equipamentos cujo fornecimento incumbe ao 
detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para 
o atraso, não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos 
prazos e demais condições estabelecidas; 
VII - comunicar imediatamente ao Setor de Competente qualquer alteração ocorrida 
no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de 
correspondência; 
VIII - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, 
previstas nas normas regulamentadoras pertinentes; 
IX - fiscalizar o perfeito cumprimento das entregas dos produtos/equipamentos ou 
serviços a que se obrigou, cabendo- lhe, integralmente os ônus decorrentes. Tal 
fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pelo Setor de Compras; 
X - indenizar terceiros e/ou ao Órgão, mesmo em caso de ausência ou Omissão de 
Fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a 
contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das 
autoridades competentes e às disposições legais vigentes; 
XI - substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus ao Órgão toda ou parte os 
produtos/equipamentos ou serviços devolvidos pela mesma, no prazo de 02 (dois) dias, 
caso constatadas divergências nas especificações.    
XII - emitir relatório mensal dos produtos/equipamentos ou serviços realizados e 
entregues no período, constando a data, NF, Órgão/Local de entrega, Responsável pelo 
recebimento e outras informações necessárias ao controle dos e 
produtos/equipamentos ou serviços. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR 
 

São responsabilidades do Fornecedor Contratado: 
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I. Todo e qualquer dano que causar ao Órgão ou a terceiros, ainda que culposo, 
praticado por seus prepostos empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo Setor de Competente; 
II. Todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do 
fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, 
mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo ao 
órgão/Entidade de qualquer solidariedade ou responsabilidade; 
III. Toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à Prefeitura 
Municipal de Diamantino por autoridade competente, em decorrência do 
descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução da ata, desde 
que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas pela mesma ao Órgão/Entidade, 
que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido à 
contratada, o valor correspondente. 
 

Parágrafo Primeiro - a CONTRATADA autoriza a Prefeitura Municipal de Diamantino, a 
descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das 
faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de 
qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia defesa. 

Parágrafo Segundo – a ausência ou omissão da fiscalização do Setor de Competente 
não eximirá CONTRATADA das responsabilidades previstas nesta ATA. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
A Prefeitura Municipal de Diamantino obriga-se a: 

I. Indicar os locais e horários em que deverão ser entregues os 
produtos/equipamentos. 

II. Permitir ao pessoal da contratada acesso ao local da entrega desde que 
observadas as normas de segurança; 
III. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade e encontrada no 
fornecimento dos  produtos/equipamentos ou serviços;  
IV. Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta Ata. 
 

Parágrafo único: caberá ao Setor de Competente promover ampla pesquisa de 
mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis 
com os praticados do mercado.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA — DO PAGAMENTO. 
A Prefeitura Municipal de Diamantino efetuará o pagamento à CONTRATADA, através 
de crédito em conta corrente mantida pela CONTRATADA preferencialmente em, até 
30 (trinta) dias contados a partir da data da apresentação da nota Fiscal/fatura 
discriminativa acompanhada da correspondente Autorização de Fornecimento, com o 
respectivo comprovante de que o produtos/equipamentos ou serviços foi entregue a 
contento. 

Parágrafo Primeiro — Caso constatado alguma irregularidade nas notas 
fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor para as necessárias correções, 
com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento 
da data da sua reapresentação. 

Parágrafo Segundo — Para cada Nota de Empenho, a Contratada deverá emitir nota  
fiscal/fatura distinta. 
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Parágrafo Terceiro — Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta ‘ON-LINE” 
da situação do Fornecedor junto ao INSS e FGTS, para verificação de todas as 
condições de habilitação da Empresa. 

Parágrafo Quarto — Constatada a situação de irregularidade, a CONTRATADA será 
comunicada por escrito para que regularize sua situação, no prazo estabelecido pelo 
Setor de Compras, sendo lhe facultada a apresentação de defesa no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, e, inclusive, 
suspensão de pagamento, em que pese tenha sido realizado o serviço ou entregue o 
produto.  

Parágrafo Quinto — Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas 
responsabilidades e obrigações nem implicará aceitação definitiva do produto. 

CLÁUSULA DÉCIMA  PRIMEIRA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS. 
Os preços registrados manter-se-ão inalteradas pelo período da vigência da presente 
Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira 
inicial deste instrumento. 

Parágrafo primeiro — Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão 
aos preços praticados no mercado mantendo-se a diferença percentual apurada entre o 
valor originalmente constante da proposta e aquela vigente no mercado à época do 
registro. 

Parágrafo Segundo — Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de 
mercado, o Setor de Competente, solicitará ao Fornecedor, mediante correspondência, 
redução do preço registrado, de forma a adequá-lo a definição do parágrafo Único. 

Parágrafo Terceiro – Fracassada a negociação com o primeiro colocado, o Setor de 
Competente convocará as demais empresas com preços registrados para o lote, se for 
o caso, ou ainda os fornecedores classificados, respeitadas as condições de 
fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado  para redução do preço; 
hipótese em que poderá ocorrer alterações na ordem de classificação das empresas 
com preço registrado. 

Parágrafo Quarto — Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços 
registrados que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pelo Setor de 
Compras desta Prefeitura. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS. 
A presente Ata de Registro de preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas 
seguintes situações: 

a) quando o Fornecedor não cumprir as obrigações constantes no Edital de Registro 
de Preços; 
b) quando o Fornecedor não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido; 
c) quando o Fornecedor der causa à rescisão administrativa da Nota Empenho 
decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XVIII do 
art. 78 da Lei 8.666/93; 
d) em quaisquer hipóteses de inexecução total ou parcial da Nota Empenho 
decorrente deste Registro; 
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
f) por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificadas; 
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Parágrafo Primeiro — Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor 
será informado, por  correspondência, com aviso de recebimento, o qual será juntado 
ao processo administrativo da presente Ata. 

Parágrafo Segundo — No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do 
Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se 
cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 

Parágrafo Terceiro — A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços 

registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura Municipal de Diamantino, facultando-

se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital. 

Parágrafo Quarto — Havendo o cancelamento do preço registrado cessarão todas as 

atividades do  FORNECEDOR, relativas aos produtos/equipamentos a serem 

adquiridos. 

Parágrafo Quinto — Caso o SETOR DE COMPETENTE não se utilize da prerrogativa 

de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender sua execução e/ou 

sustar o pagamento das faturas até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a 

condição contratual infringida. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, 
SEGUROS, ETC. 
Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR: 

I. Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações 

do objeto deste  Edital. 

II. As contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de 

seguro e de acidentes de trabalho emolumentos e outras despesas que se façam 

necessárias à execução dos produtos/equipamentos ou serviços. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES. 
Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em 

processo regular, o FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, sem 

prejuízo das demais cominações aplicáveis: 

I) Advertência; 

II) Multa 

III) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública por 

período não superior a 2 (dois) anos; 

IV) Declaração de inidoneidade. 
Parágrafo primeiro - A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou 

descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo a Prefeitura 

Municipal de Diamantino. 

Parágrafo Segundo - A CONTRATADA sujeitar-se á multa moratória simples, de 0,5% 

(cinco décimos por cento), sobre o total do fornecimento não executado, por dia corrido 

de atraso, até o 20° (vigésimo) dia, considerando o prazo estabelecido para entrega dos 

produtos/equipamentos. 

Parágrafo Terceiro - No caso de atraso na entrega dos produtos/equipamentos por 

mais de 10 (dez) dias poderá a Prefeitura Municipal de Diamantino, a partir do 5º 

(quinto) dia, a seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando a contratada impedida de 

licitar com a Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos.  



 

 

 
 

Av. Joaquim P. F. Mendes, 2211 – Centro – CEP 78.400-000 -  Fone: (65) 3336-6400 
Diamantino – MT 

www.diamantino.mt.gov.br 

Parágrafo Quarto - 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pela 

inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis; 

Parágrafo Quinto - A multa será descontada do valor da garantia contratual, da fatura, 

cobrada diretamente CONTRATADA ou ainda judicialmente. 

Parágrafo Sexto - A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta: 

a) Se a CONTRATADA descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, 

desde que desses Fatos resultem prejuízos à Prefeitura Municipal de Diamantino; 

b) Se a CONTRATADA sofrer condenação definitiva por prática de Fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos ou deixar de cumprir suas obrigações Fiscais ou para 

fiscais; 

c) Se a CONTRATADA tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da 
licitação. 
Parágrafo Sétimo - As sanções previstas nos incisos I, III e IV, poderão ser aplicadas 

juntamente com a do inciso II desta Cláusula. 

Parágrafo Oitavo - A falta dos produtos/equipamentos ou outro adjetivo não poderá ser 

alegada como motivo de força maior e no eximirá a CONTRATADA das penalidades a 

que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS ILÍCITOS PENAIS. 
As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e serão objeto de processo judicial na 
forma legalmente prevista sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 
As despesas decorrentes deste PREGÃO PRESENCIAL Correrão à dotação específica 
constante na Lei Orçamentária do Município de Diamantino, Estado de Mato Grosso, 
para o Exercício Financeiro de 2021. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 
As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
 
I. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio 
de lavratura de termo, aditivo presente ata de Registro de Preços. 

 
II. Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 013/2021 e seus anexos e as 
propostas das empresas classificadas para cada grupo. 
 
III. É vedado caucionar ou utilizar a ATA decorrente do presente registro para 
qualquer operação Financeira, sem prévia e expressa autorização da Prefeitura 
Municipal de Diamantino. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO. 

 
As partes contratantes elegem o foro de Diamantino - MT como competente 

para dirimir quaisquer questões oriundas da presente ATA, inclusive os casos omissos, 
que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 

E por estarem de acordo, as partes firmam apresente ATA 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. 
 
Diamantino/MT, .... de ................ de 2021. 
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ANEXO - V 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021 
 

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO XXX/2021 
 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO 
PARA CONTRATAÇÃO DE XXXXXXXXXXXXX, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE 
DIAMNTINO - MT E A EMPRESA XXXXXXXXX. 

 
Pelo presente instrumento particular, nesta cidade de Diamantino – Estado de Mato Grosso, 
de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO, ESTADO DE MATO GROSSO, 
Inscrita no CGC/MF sobon.03.648.540/0001-74,neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal, a SR. MANOEL LOUREIRO NETO, brasileiro, divorciado, Médico, portador da 
Cédula de identidade RG n.º 0289375- 4 SSP/MT e inscrito no CPF sob o n.º 244.447.741-
34, residente e domiciliado Av. Conceição nº 358, São Benedito, neste Município, 
doravante denomina do “CONTRATANTE”, e do outro lado à empresa..............,inscrita no 
CNPJ sob o n.º         ,e Inscrição Estadual n.º........Estabelecida 
a.........,n.º......,bairro...............,cidade de ,neste ato representada pelo sr..............., 
portador do CIRG n.º..........SSP/***e CPF n.º............ doravante denominada 
“CONTRATADA”, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002,bem como, aplicar-se-ão 
subsidiariamente as normas constantes das Leis 8.666/93, 9.784/99, art. 4º da Lei Federal 
13.979 DE 09/02/20 e 14.035 de 11/08/2020 no art. 4º-He suas modificações e das demais 
normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do PREGÃO PRESENCIAL nº 
013/2021, firmam o presente Instrumento Contratual, obedecidas as condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. O presente instrumento contratual tem por objetivo o REGISTRO DE PREÇO PARA 

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE "KIT ENXOVAL" PARA AS FAMÍLIAS 

CARENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT. 

    

item Descrição Unid Qtd Marca Valor unit. Valor Total 

01  
  

   

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO 
2.1. Para a presente contratação foi realizada a Licitação Modalidade Pregão Presencial n.º 
013/2021, nos termos da Lei Federal 8.666/93 e 10.520/02.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA SUJEIÇÃO DAS PARTES 
3.1. As partes declaram-se sujeitas às normas previstas na Lei Federal 8.666/93 e 
10.520/02 e suas alterações, supletivamente, pelos princípios da teoria geral dos contratos e 
pelas disposições de direito privado, bem como, pelas cláusulas e condições deste contrato. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA  
4.1. A vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses contados da assinatura do 
contrato, até xx/xxxxxxxxx/2021. 
4.2. O contrato poderá, todavia, por acordo das partes, ser prorrogado por iguais e 
sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que seja de interesse da 
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Contratante, mediante termo próprio, com vistas à obtenção de preços e condições mais 
vantajosas para a Administração, conforme faculta o inciso II, do artigo 57 da Lei n.º 
8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E 
REAJUSTAMENTO: 
5.1. O valor global do referido contrato é de R$ .....................................    (...........................). 
5.2. O pagamento será efetuado mensalmente até o 5º (quinto) dia do mês subseqüente, 
mediante apresentação da Nota Fiscal Eletrônica Fatura discriminativa, de acordo com a 
entrega dos itens pela CONTRATADA, desde que esteja devidamente atestada pelas 
Secretárias. 
5.3. Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais Eletrônicas/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. 
5.4. Não haverá reajuste de preços durante a vigência deste contrato, salvo nas hipóteses 
previstas no Art. 65 e seguintes da Lei Federal 8.666/93. 
5.4.1. O índice a ser utilizado como base para eventuais reajustes será o IGPM/FGV.  
 
CLÁUSULA SEXTA – DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA 
6.1. As despesas relativas a esta contratação correrá por conta de recursos próprios do 
orçamento da entidade, sendo na seguinte dotação orçamentária:  
 

SECRETARIA DOTAÇÃO COD. RED. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 07.001.08.244.0045.10295.3390320000.0100000000 817 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
7.1. São direitos e responsabilidades da CONTRATADA os seguintes: 
a) Entregar os produtos/equipamentos ou serviços licitados, conforme solicitação do setor 
competente, que ocorrerá com acompanhamento do Servidor responsável pelo recebimento 
e fiscalização da execução do contrato, em horário e local definido pela secretaria 
solicitante. 
b) Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e 
responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado 
causa; 
c) Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em 
decorrência do objeto deste contrato quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias 
ao cumprimento do objeto pactuado. 
d) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
no objeto do presente instrumento até 25% (vinte cinco por cento) do valor inicial atualizado 
do presente contrato, observado o art. 65 da Lei n.º 8.666/93. 
e) Responder perante o CONTRATANTE e terceiros por eventuais prejuízos e danos 
decorrentes de sua demora ou da sua omissão, na condução do objeto deste instrumento 
sob a sua responsabilidade ou por erro relativo à execução do objeto deste contrato; 
f) Responsabiliza-se por quaisquer ônus decorrentes de omissão ou erros na elaboração de 
estimativa de custos e que redundem em aumento das despesas para o CONTRATANTE; 
g) Responsabilizarem-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, 
prepostos e/ou contratados, bem como se obriga por quaisquer responsabilidades 
decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força da lei, relacionadas 
com o cumprimento do presente contrato. 
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h) Manter as condições de Habilitação e Qualificação exigidas para a sua contratação 
durante toda a vigência do contrato, sob pena de suspensão nos pagamentos, em que 
pese tenha sido realizado o serviço ou entregue o produto.    

7.2 São direitos e responsabilidades da CONTRATANTE os seguintes: 
a) Fornecer e colocar a disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações 
que se fizerem necessários à execução do fornecimento; 
b) Proporcionar condições para a boa consecução do objeto deste contrato; 
c) Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento das 
obrigações da CONTRATADA. Notificando a CONTRATADA, por escrito e com 
antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 
d) Cumprir e fazer cumprir os termos das Leis nº 8.666/93 3, 10.520/2002 e do presente 
instrumento, inclusive no que diz respeito ao equilíbrio econômico-financeiro durante a 
execução do contrato; 
e) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA no prazo estipulado no contrato depois 
do recebimento das notas fiscais, já devidamente atestadas pelo servidor responsável pela 
fiscalização; 
f) Modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse 
público respeitando os direitos da CONTRATADA; 
g) Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da 
referida Lei. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DOS VALORES DAS MULTAS 
 
8.1. As penalidades contratuais aplicáveis são: 
a) Advertência verbal ou escrita. 
b) Multas. 
c) Declaração de inidoneidade e, 
d) Suspensão do direito de licitar e contratar de acordo com o Capítulo IV, da Lei n.º 
8.666/93, de 21/06/93 e alterações posteriores. 
 
8.2. A recusa injustificada em fornecer os itens licitados da empresa com proposta 
classificada na licitação conforme instruções deste edital ensejarão a aplicação das 
penalidades enunciadas no art. 87 da Lei Federal 8.666/93 com as alterações posteriores. 
 
8.3. O Contratado que atrasar a entrega do objeto ou inadimplir o contrato incorrerá nas 
penalidades administrativas previstas no art. 86 da Lei n. 8.666/93 e art. 7º da Lei 
n.10.520/02. 
 
8.4. A multa moratória, quando cabível, será da ordem de 1% (um por cento) ao dia, até 
chegar o limite de 10% (dez por cento), incidente sobre o valor da parte inadimplida. 
 
8.5. A multa por inadimplemento, total ou parcial do contrato, será da ordem de 20% (vinte 
por cento), incidente sobre o valor da parte inadimplida. 
 
8.6. A aplicação das multas não afasta as demais penalidades, a seguir tipificadas: 

a) Não celebra o contrato: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública 
por  02anos. 
b) Deixar de entregar a documentação: impedido de licitar e contratar com a 
Administração Pública por 02anos. 
c) Apresentar a documentação falsa: impedido de licitar e contratar com a 
Administração Pública por 02anos. 
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d) Atraso na execução do objeto: impedido de licitar e contratar com a Administração 
Pública por 02anos. 
e) Não mantiver a proposta: impedido de licitar e contratar com a Administração 
Pública por 02anos. 
f) Falhar na execução do contrato: impedido de licitar e contratar com a Administração 
Pública por 02anos. 
g) Fraudar a execução do contrato: impedido de licitar e contratar com a Administração 
Pública por 02anos. 
h) comportar-se de modo inidôneo: impedido de licitar e contratar com a Administração 
Pública por 02anos. 
i) cometer fraude fiscal: impedido de licitar e contratar com a Administração Pública 
por 02 anos. 
j) Declaração de Inidoneidade. 

 

8.7.De qualquer sanção imposta, a Fornecedora poderá, no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis, contado da intimação do ato, oferecer recurso à Prefeitura Municipal de 
Diamantino - MT, devidamente fundamentado. 

8.8. A segunda adjudicatária, em ocorrendo à hipótese do lote precedente, ficará sujeita às 
mesmas condições estabelecidas neste Edital. 

8.9. De qualquer sanção imposta, a CONTRATADA poderá, no prazo máximo de cinco 
dias, contados da intimação do ato, oferecer recurso à CONTRATANTE, devidamente 
fundamentado. 

8.10. As multas previstas no item anterior são independentes e serão aplicadas 
cumulativamente. 
 
CLÁUSULA NONA – DOS CASOS DE RESCISÃO 
9.1 O presente contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, sem ônus, mediante 
notificação extrajudicial com antecedência mínima de 30(trinta) dias, no caso de 
descumprimento de quaisquer das clausulas do presente contrato pela CONTRATADA, 
sendo reconhecido o direito de rescisão administrativa nos termos do art. 77 da lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO  
10.1 A fiscalização da execução do contrato será exercida pelo servidor  nomeado para esta 
finalidade. 
10.1.1. A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA. 
10.2 A contratada obriga-se a entregar os produtos/equipamentos ou serviços conforme 
especificação estabelecida no edital.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CONTRATO E 
AOS CASOS OMISSOS 
11.1 Aplica-se a Lei n.º 8.666/93 e o Código Civil Brasileiro ao presente contrato e em 
especial aos seus casos omissos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VINCULAÇÃO AO EDITAL 
12.1 Farão parte do presente contrato, além de suas expressas cláusulas, 
independentemente de transcrição no corpo do presente, as instruções contidas no Edital de 
Pregão Presencial nº. 013/2021 e seus anexos, bem como os documentos a ele referentes, 
além da proposta apresentada pela CONTRATADA, no certame licitatório. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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13.1 Como condição para o pagamento, o licitante vencedor deverá se encontrar nas 
mesmas condições requeridas na fase de habilitação, bem assim para o recebimento dos 
pagamentos relativos aos itens fornecidos e aceitos. 
13.2 As alterações contratuais obedecerão aos dispositivos constantes do artigo 65 da Lei 
acima referida. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
14.1 Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Diamantino – MT, com recusa expressa 
de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
E por estarem justos e contratados mutuamente assinam o presente instrumento contratual, 
em 03 (três) vias de igual valor e teor e para todos os efeitos legais, na presença de duas 
testemunhas idôneas e civilmente capazes. 
 

Diamantino – MT, ......de .............2021. 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO 
MANOEL LOUREIRO NETO 

PREFEITO MUNICIPAL 
CONTRATADA 

 
 

CONTRATANTE                                                                             
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
TESTEMUNHAS: 
 
 

_________________________        _________________________ 
1º TESTEMUNHA                   2º TESTEMUNHA 

NOME:                            NOME: 

RG:                               RG: 
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ANEXO - VI 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021 

 
 

 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 
 
 
 
    Através do presente, credenciamos o(a) 
Sr.(a).........................................................................., portador(a) do RG n.º..........................e  
do CPF n.º.............................., a participar da licitação instaurada pelo Município de 
___________ – Estado de Mato Grosso, na modalidade Pregão Presencial n.º 013/2021, 
por Registro de Preços, na qualidade de representante legal, outorgando-lhe poderes para 
pronunciar-se em nome da empresa........................................., bem como formular propostas, 
ofertar lances verbais, renunciar direitos, renunciar ou desistir de recursos e praticar todos os 
demais atos inerentes ao certame. 
 

 
 

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

 
 
 

_______________________________ 
  (assinatura e identificação)  

     
 
( Este documento deverá ser entregue fora do envelope) 
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ANEXO - VII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 

PREGÃO Nº 013/2021 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 
 

A..............................................................................................(razão   social   da 
empresa), CNPJ.............nº..................................................., localizada, à 
.............................................................................., declara, em conformidade com o art. 
32, parágrafo 2º da Lei n.º 8.666/93, que não existem fatos supervenientes ao seu 
credenciamento na Prefeitura Municipal de Diamantino que sejam impeditivos de sua 
habilitação para este Pregão n.º 013/2021. 
 
 
 

Local e data 

 
 

Assinatura e carimbo 
(representante legal) 

 
 
 

(Papel timbrado da empresa). 
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ANEXO - VIII 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

PREGÃO Nº 013/2021 

 

D E C L A R A Ç Ã O NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CF/88. 
 
 

  Declaramos, em atendimento ao previsto no Pregão n° 013/2021, que não 
possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados com menos de 18 (dezoito) anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como de 014 (catorze) anos em 
qualquer trabalho. 

 
 
 

Local e data 

 

 

Assinatura e carimbo 
(representante legal) 

 
 
 

(Papel timbrado da empresa). 
 
 
 
 

Obs.: Se o licitante possuir menores de 16 (dezesseis) anos na condição de aprendiz 

deverá declarar expressamente. 
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ANEXO - IX 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

PREGÃO Nº 013/2021 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. 
 

 
A.............................................(razão social da empresa), CNPJ 
Nº......................................., localizada à ......................................., declara, em 
conformidade com a Lei n.º 8.666/93, sob as penas da lei, que: 
 
* Inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do art. 32, § 2º, 
da Lei 8.666/93; 

 
* Inexistir contra a mesma Declaração de Inidoneidade emitida por órgão de Administração 
Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal.  
  

 

 

Local e data 

 

 

Assinatura e carimbo 
(representante legal) 

 
 
 

(Papel timbrado da empresa). 
 
 

( Este documento deverá ser entregue fora do envelope) 
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ANEXO - X 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

PREGÃO Nº 013/2021 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. 

 

Para: MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE COM RESTRIÇÃO 

 
A.............................................................................................(razão social da empresa), 
CNPJ Nº..................................................., localizada à 
............................................................................., declara, em conformidade com a Lei 
n.º 10.520/02, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este Pregão n° 
 /2021 exceto os 
documentos irregulares a seguir: 
 
 

___________________________ validade   

___________________________ validade   

___________________________ validade   

 

Local e data 

 

 

Assinatura e carimbo 
(representante legal) 

 
  

(Papel timbrado da empresa). 
 

( Este documento deverá ser entregue fora do envelope) 
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ANEXO - XI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

PREGÃO Nº 013/2021 

 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

 

A empresa: ________________, CNPJ nº__________, tendo como representante o 
Sr:______________, portador do RG: ________ e do CPF nº _____________ .Para fins de 
participação no pregão presencial 013/2021,  declaramos sob as penas da lei, que nossa 
empresa se enquadra como MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE, para 
seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas empresas com base nos artigos 42 a 
45 da Lei Complementar nº 123/2006. 

 

Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 
4º do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006. 

 

 

Local e data 

 
 

Assinatura e carimbo 
(representante legal) 

 
 

(Papel timbrado da empresa). 
 
 

( Este documento deverá ser entregue fora do envelope)  
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ANEXO - XII 
 
 

DECLARAÇÃO  
 
 

(Em papel timbrado da empresa)  
 
 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO. .........................  
LICITAÇÃO N° .....................................  

 
A Signatária__________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CPNJ n° ______________________________,    estabelecida   
a_________________________________,    bairro   __________,       Município   
de____________________, estado de _____ CEP____________________, através de seu 
representante legal abaixo assinado, com cumprimento ao solicitado no edital de licitação 
DECLARA, sob as penas da lei, que: 
 
Está apta a tomar parte do processo licitatório, tendo em vista inexistir contra a mesma 
Declaração de Inidoneidade emitida por órgão de Administração Pública Federal, Estadual, 
Municipal ou do Distrito Federal.  
  

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

 
Município/ Estado, Dia /Mês/Ano 

 
 

ASSINATURA RESPONSAVEL DA EMPRESA  
(Carimbo com CNPJ da empresa) 
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ANEXO XIII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 

 
A Signatária____________________________________________________, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ n° 
______________________________,estabelecida 
na_________________________________, bairro _____________________, Município 
de____________________, estado de _______________, CEP: ____________________, 
através de seu representante legal abaixo assinado, com cumprimento ao solicitado no 
edital de licitação,DECLARA, sob as penas da lei, que: 
 

(a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela empresa licitante, que o 
conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021, por qualquer meio ou por qualquer 
pessoa; 

(b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada ou discutida com o 
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 013/2021, por qualquer meio ou pessoa; 

(c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 013/2021, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato 
da na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021, antes da adjudicação do objeto da 
referida licitação:   

(e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informando ou discutido com o recebido ou qualquer integrante do Departamento de 
Licitação antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la. 

  

Município/ Estado, dia /mês/ano 

ASSINATURA RESPONSAVEL DA EMPRESA (Carimbo 

com CNPJ da empresa) 
 

(este documento devera ser entregue fora dos envelopes) 
 


