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Edilene de Souza Machado

Conselhos

Antônio Roberto Possas de Carvalho

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Cuiabá - CMDCA

Prefeito

José Roberto Stopa
Vice-Prefeito

Luis Claudio de Castro Sodré
Secretário Municipal de Governo

Hellen Janayna Ferreira de Jesus

Secretária de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência

Secretária Municipal de Cultura, Esporte e Lazer

Secretária Municipal de Educação

Secretário Municipal de Fazenda

Ellaine Cristina Ferreira Mendes

Secretária Municipal de Gestão - Interina

Leonardo da Area Leão Monteiro

Secretário Municipal de Habitação e Regularização Fundiária

Renivaldo Alves do Nascimento

Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Sustentável

Juares Silveira Samaniego

Secretário Municipal de Mobilidade Urbana

Luciana Zamproni Branco

RESOLUÇÃO “AD REFERENDUM” Nº 1.107/2021/CMDCA
Dispõe sobre a concessão de férias a Conselheira Tutelar e sobre a convocação de
Suplente do 5º Conselho Tutelar - Região do Coxipó.
A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE DE CUIABÁ - CMDCA, no uso de suas atribuições legais, nos termos da
Lei Federal n.º 8.069/90 e da Lei Municipal n.º 6.004/15;
CONSIDERANDO o disposto no Ofício n.º 1278/2021/5ºCTC;
CONSIDERANDO o disposto no §2º do artigo 80, da Lei n.º 6.004/15.
RESOLVE:

Secretária Municipal da Mulher

Art. 1º – CONCEDER férias à Conselheira Tutelar GISELE SEBASTIANA DE SOUZA,
matrícula n.º 4898711, no período de 03/01/2022 a 01/02/2022.

Fausto Alberto Olini

Art. 2º - CONVOCAR a Conselheira Tutelar Suplente do 5º Conselho Tutelar – Região
do Coxipó, APARECIDA ALDAIR FREITAS RODRIGUES DE MORAIS, inscrita no CPF
de n.º 474.895.451-53, para assumir a função de Conselheira Tutelar no período de
03/01/2022 a 01/02/2022 em substituição à Conselheira Titular Gisele Sebastiana De
Souza.

Secretário Municipal de Comunicação

José Roberto Stopa

Secretário Municipal de Obras Públicas

Leovaldo Emanoel Sales da Silva

Secretário Municipal de Ordem Pública

Art. 3º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Cuiabá/MT, 21 de outubro de 2021.
Gislene Gomes Castro

Jesus Lange Adrien Neto

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da

Secretário Municipal de Planejamento

Criança e do Adolescente de Cuiabá -MT - CMDCA

Suelen Danielen Alliend

Secretária Municipal de Saúde - Interina
RESOLUÇÃO “AD REFERENDUM” Nº 1.108/2021/CMDCA

Francisco Antônio Vuolo

Secretário Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico

Oscarlino Alves Arruda Junior
Secretário Municipal da Turismo

Juliette Caldas Migueis

Procuradora-Geral do Municipio

Mariana Cristina Ribeiro dos Santos
Controladora-Geral do Município

Dispõe sobre a concessão de férias a Conselheiro Tutelar e sobre a convocação de
Suplente do 6º Conselho Tutelar - Região do Planalto.
A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE DE CUIABÁ - CMDCA, no uso de suas atribuições legais, nos termos da
Lei Federal n.º 8.069/90 e da Lei Municipal n.º 6.004/15;
CONSIDERANDO o disposto no Ofício n.º 559/JE/2021/CT;
CONSIDERANDO o disposto no §2º do artigo 80, da Lei n.º 6.004/15.
RESOLVE:

Vanderlúcio Rodrigues da Silva

Art. 1º – CONCEDER férias ao Conselheiro Tutelar JEFFERSON ADRIANI APOLINÁRIO
ROCHA, matrícula n.º 4898732, no período de 13/12/2021 a 11/01/2022.

Alexandro Adriano Lisandro de Oliveira

Art. 2º - CONVOCAR o Conselheiro Tutelar Suplente do 6º Conselho Tutelar – Região do
Planalto, MARCELO DE PAULA SANTANA, inscrito no CPF de n.º 000.890.761-76, para
assumir a função de Conselheiro Tutelar no período de 13/12/2021 a 11/01/2022 em
substituição ao Conselheiro Titular Jefferson Adriani Apolinário Rocha.

Diretor Geral da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos

Diretor-Presidente da Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos
Delegados de Cuiabá

Vinicius Gatto Cavalcante Oliveira

Diretor-Geral da Empresa Cuiabana De Saúde Pública - Interino

Art. 3º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Cuiabá/MT, 21 de outubro de 2021.
Gislene Gomes Castro
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Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da

Comarca: CUIABÁ

Criança e do Adolescente de Cuiabá -MT - CMDCA

UF: MATO GROSSO

Atos do Prefeito

Área ( M3): 3.853,79 m2
Perímetro: 401,19m

Decreto
DECRETO Nº 8.687 DE 18 DE OUTUBRO DE 2021.
DECRETO N° 8.686 DE 18 DE OUTUBRO DE 2021.
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL OU
JUDICIAL ÁREA URBANA, NESTA CAPITAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo inciso V e VI do art. 41 da Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 30, I da Constituição Federal e artigo 4º, I, “f” da
Lei Orgânica do Município de Cuiabá;
CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar n° 150 de 29 de janeiro de 2007 e
Lei Federal nº 10.257 de julho de 2001;
CONSIDERANDO os termos do Decreto Lei nº 3.365 de 21 de junho de 1941 e suas
alterações;
CONSIDERANDO as informações contidas no Processo MVP nº 080.348/2021-1;
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, amigável
ou judicial, uma área de 3.853,79 m² (três mil oitocentos e cinquenta e três metros e
setenta e nove decímetros quadrados) posse de Paulo Mello com coordenadas

ALTERA O DECRETO Nº 8.617, DE 17 DE SETEMBRO DE 2021, QUE DISPÕE SOBRE
A IMPLEMENTAÇÃO DA LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018 (LEI GERAL DE
PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS – LGPD), NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL DE CUIABÁ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Cuiabá-MT, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelos incisos V e VI do art. 41 da Lei Orgânica do Município, e
DECRETA:
Art. 1º O § 1º do Art. 5º do Decreto nº 8.617, de 17 de setembro de 2021, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º (...)
(...)
§ 1º Os membros do Comitê Executivo de Proteção de Dados Pessoais – CEPDP serão
indicados pela autoridade máxima de cada órgão, em até 30 (trinta) dias da publicação
deste Decreto, nomeados pelos Secretários das respectivas pastas, mediante Portaria.
(...)” (NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Alencastro, em Cuiabá-MT, 18 de outubro de 2021.

Lat: 15°34’49.20”S e Long: 56º1’”0.59”O, ou quem a substituir ou suceder, conforme
memorial descritivo constante no anexo único do presente decreto.

EMANUEL PINHEIRO
Prefeito Municipal

Parágrafo único. A área mencionada no caput do presente artigo será destinada a
ampliação do sistema viário municipal, notadamente às obras do Contorno Leste
com origem na Avenida Fernando Correa da Costa (BR 364) termino na Rodovia
Emanuel Pinheiro, conforme estudos elaborados pela SEMOB - Secretaria Municipal
de Mobilidade Urbana.
Art. 2º O imóvel expropriado deverá ser avaliado na forma da Lei e as despesas
decorrentes da desapropriação a que refere o presente Decreto correrão à conta da
dotação orçamentária constante do orçamento vigente.
Art. 3º Na impossibilidade de formalização de desapropriação amigável, a
Procuradoria Geral do Município adotará as medidas administrativas e/ou judiciais
cabíveis para efetivação da presente desapropriação.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Alencastro, em Cuiabá-MT, 18 de outubro de 2021.
EMANUEL PINHEIRO
Prefeito Municipal
ANEXO UNICO
MEMORIAL DESCRITIVO

Ato
ATO GP Nº 1344/2021
O Prefeito Municipal de Cuiabá-(MT), no uso de suas atribuições legais,
Considerando que assumiu o cargo interinamente de Prefeito Municipal na data de
20/10/2021;
Considerando a incompatibilidade do exercício concomitante de Prefeito e Secretário
Municipal;
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar-se do cargo de Secretário na Secretaria Municipal de Obras Públicas,
a partir de 20/10/2021;
Art. 2º Nomear; RAUFRIDES MACEDO, interinamente, para exercer o cargo de Gestão,
Direção e Assessoramento de Secretário, Simbologia CGDA 1, na Secretaria Municipal
de Obras Públicas, a partir de 20/10/2021.
REGISTRADO, PUBLICADO, CUMPRA-SE.

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M-01, de coordenadas N 8.277.738,38
m. e E 605.208,41 m., situado no limite com QUEM DE DIREITO e ÁREA REMANESCENTE,
deste, segue com azimute de 146°59'47" e distância de 60,07 m., confrontando
neste trecho com ÁREA REMANESCENTE, até o vértice M-02, de coordenadas N
8.277.688,00 m. e E 605.241,13 m.; deste, segue com azimute de 148°30'59" e
distância de 48,04 m., confrontando neste trecho com ÁREA REMANESCENTE, até
o vértice M-03, de coordenadas N 8.277.647,03 m. e E 605.266,22 m.; deste, segue
com azimute de 149°57'40" e distância de 47,78 m., confrontando neste trecho com
ÁREA REMANESCENTE, até o vértice M-04, de coordenadas N 8.277.605,67 m. e
E 605.290,13 m.; deste, segue com azimute de 151°37'47" e distância de 16,79 m.,
confrontando neste trecho com ÁREA REMANESCENTE, até o vértice M-05, de
coordenadas N 8.277.590,90 m. e E 605.298,11 m.; deste, segue com azimute de
222°15'32" e distância de 39,63 m., confrontando neste trecho com RUA ZUMBI DOS
PALMARES, até o vértice M-06, de coordenadas N 8.277.561,57 m. e E 605.271,46 m.;
deste, segue com azimute de 336°12'45" e distância de 43,56 m., confrontando neste
trecho com ESTRADA VICINAL, até o vértice M-07, de coordenadas N 8.277.601,43 m.
e E 605.253,89 m.; deste, segue com azimute de 341°32'12" e distância de 82,85 m.,
confrontando neste trecho com ESTRADA VICINAL, até o vértice M-08, de coordenadas
N 8.277.680,02 m. e E 605.227,65 m.; deste, segue com azimute de 340°10'37" e
distância de 60,57 m., confrontando neste trecho com ESTRADA VICINAL, até o
vértice M-09, de coordenadas N 8.277.737,00 m. e E 605.207,11 m.; deste, segue com
azimute de 43°11'48" e distância de 1,89 m., confrontando neste trecho com QUEM DE
DIREITO, até o vértice M-01, de coordenadas N 8.277.738,38 m. e E 605.208,41 m.;
ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão
geo-referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no
Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central -57WGr/EGr , tendo como o

Palácio Alencastro, em Cuiabá-MT, 21 de Outubro de 2021.
JOSÉ ROBERTO STOPA
Prefeito Municipal
(em Exercício)

ATO GP Nº 1338/2021
O Prefeito Municipal de Cuiabá-(MT), no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
EXONERAR, HERCULES MOREIRA DE CASTILHO FILHO, do cargo de Gestão, Direção e
Assessoramento de Coordenador Técnico Administrativo DO HPSMC, Símbolo CGDA
7, na Secretaria Municipal de Saúde, à partir de 19/10/2021.
REGISTRADO, PUBLICADO, CUMPRA-SE.
Palácio Alencastro, em Cuiabá-MT, 18 de Outubro de 2021.
EMANUEL PINHEIRO
Prefeito Municipal

Datum SIRGAS 2000 . Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram
calculados no plano de projeção UTM.
Proprietário: PAULO DE MELO
Município: CUIABÁ

ATO GP Nº 1276/2021
O PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ-(MT), no uso de suas atribuições legais, tendo em
vista o Processo MVP nº 57.965/2021;

Gazeta Municipal de Cuiabá - Sexta-feira, 22 de Outubro de 2021

Página

02

Ano I | Nº 246

GAZETA MUNICIPAL DE CUIABÁ
RESOLVE:
Autorizar, pelo período de 04/06/2021 a 03/06/2022, a prorrogação da cessão do
servidor MOACYR JOSE COUTO DAIMA FILHO, ocupante do cargo de Técnico em
Manutenção e Infraestrutura, matrícula 4874295, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, para exercer suas funções no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE MATO GROSSO, com ônus para o órgão cessionário mediante reembolso da
remuneração e dos encargos sociais ao órgão cedente.
REGISTRADO, PUBLICADO, CUMPRA-SE.
PALÁCIO ALENCASTRO, Cuiabá-MT, 24 de setembro de 2021.

A recusa injustificada de fornecedor (es) classificado(s) em assinar a ata, dentro do
prazo estabelecido, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas
no edital.
De acordo com o que dispõe o § 4º, do Art. 62 da Lei Federal nº 8.666/93, o Termo
Contratual será substituído pela Nota de Empenho.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA
O gerenciamento deste instrumento caberá a Secretaria Municipal de Gestão, através
da Secretaria Adjunta Especial de Licitações e Contratos no seu aspecto operacional e
à Procuradoria Geral do Município, nas questões legais.

EMANUEL PINHEIRO

CLÁUSULA QUARTA – DA quantidade E VALOR

Prefeito Municipal
ITEM

EMPRESA

DESCRIÇÃO

UNID.

QUAT.

MARCA

V.
UNIT.

V. TOTAL

424447-8

U G O L I N I
CAMPOS
EIRELI
EPP
–
CNPJ:
01.354.498/000153

AGUA
MINERAL
AGUA
MINERAL
OU
MODIFICADA
COM
ADICAO
DE
SAIS
MINERAIS,
SEM
GAS,
PARA
CONSUMO
HUMANO,
ACONDICIONADA
EM
GARRAFAO
PLASTICO
COM
TAMPA
DE
PRESSAO
E
LACRE,
CONTENDO
20
L IT R O S , VA S I L H A M E
RETORNAVEL,

UNID

117.780

LEBRINHA

R$
9,99

R$
1.176.622,20

121592-2

U G O L I N I
CAMPOS
EIRELI
EPP
–
CNPJ:
01.354.498/000153

AGUA
MINERAL
NATURAL SEM GAS,
ACONDICIONADA
EM
COPO
DE
POLIETILENO,LACRADO
C/TAMPA ALUMINIZADA,
CONTENDO
200
ML, CAIXA COM 48
UNIDADES.

CAIXA

22.795

LEBRINHA

R$
21,93

R$ 499.894,35

CÓD. TCE

Secretarias
Secretaria Municipal de Gestão

3

Secretaria Adjunta Especial de Licitações e
Contratos
4

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2021
PREGÃO ELETRONICO/REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2021/PMC

CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DA ENTREGA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36.205/2020

Do Prazo:

Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte um, pelo presente
instrumento, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito
no CNPJ/MF sob o Nº. 03.533.064/0001-46, com sede no Palácio Alencastro,
situado na Praça Alencastro, nº. 158, Centro, na cidade de Cuiabá/MT, através da
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO -SMGE, neste ato representado pelo seu
Secretário Sr ALEXANDRE BELOTO MAGALHÃES DE ANDRADE, portador da Carteira
de Identidade RG nº. 234948474 SSP/SP e do CPF nº. 247.977.068-05, neste ato
denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa UGOLINI CAMPOS EIRELLI
- EPP inscrita no CNPJ/MF nº. 01.354.498/0001-53, com sede na RUA A NR 01 QD 05
VILLAGE FLAMBOYANT Cuiabá – MT e-mail ugolini.ltda@terra.com.br Fone (65) 36263838, representada neste ato pelo seu(sua) Representante Legal, Sr(ª) SAMANTHA
RODRIGUES CAMPOS UGOLINI , portador(a) da Carteira de Identidade n.º 14395517 SSP/MT, CPF/MF n.º 993.417.439-15 , doravante denominado FORNECEDORA,
considerando o resultado da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRONICO
PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 008/2021/PMC do Processo Administrativo Nº
36.205/2020, RESOLVE registrar os preços, nas quantidades estimadas anual, de
acordo com a classificação por ela alcançada do ITEM, atendendo das condições
previstas no Instrumento Convocatório, e as constantes desta Ata de Registro de
Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº. 10.520/2002;
Decretos Municipais n° 5.011 de 21 de fevereiro de 2011; 5.456/2014 de 24 de fevereiro
de 2014 e subsidiariamente pela Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores.

O objeto adjudicado deverá ser fornecido no prazo indicado na respectiva Ordem
de Fornecimento, que não será superior a 10 (dez) dias, podendo a critério de a
Administração ser prorrogado.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Copa, Cozinha
e Materiais de Limpeza para atender as demandas das Secretarias Municipais da
Prefeitura de Cuiabá, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
nesse termo de referência e seus anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços terá prazo de validade de 12 (doze) meses a contar da
assinatura feita pelas partes. Após a assinatura será providenciada a publicação na
forma da Lei.
Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, qualquer Órgão ou Entidade da
Administração Pública Municipal poderá utilizar a Ata, mesmo que não tenha
participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador,
desde que devidamente comprovada à vantagem.
A partir da vigência da Ata de Registro de preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na
integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, as penalidades
pelo descumprimento de qualquer de suas cláusulas.
A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar as contratações
que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada
a legislação relativa à licitação, sendo assegurado ao beneficiário do registro
preferência em igualdade de condições, conforme art. 15, §4º, da Lei 8666/93.
Homologado o resultado da licitação, o fornecedor classificado será convocado para
assinar a ata de registro de preços, no prazo de até 05 (cinco) dias nas condições
estabelecidos no instrumento convocatório, podendo o prazo ser prorrogado uma
vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo
justificado aceito pela administração.
É facultado à administração, quando o convocado não cumprir as exigências do edital
e não assinar a ata de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e
nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
A ata de registro de preços implicará compromisso assumido de fornecimento nas
condições estabelecidas, depois de cumpridos os requisitos de publicidade.

O objeto adjudicado será entregue diretamente nas Secretarias solicitantes, mediante
conferência a ser efetuada pelo fiscal designado da Secretaria aderente, que o receberá
provisória e definitivamente, de acordo com o estipulado no termo de referência.
Do Recebimento do Objeto:
5.2.1 Os bens serão recebidos:
5.2.1.1 Provisoriamente: “para efeito de posterior verificação da conformidade
do material com a especificação”, oportunidade em que se observarão apenas as
informações constantes da fatura e das embalagens, em confronto com a respectiva
nota de empenho.
5.2.1.2 Definitivamente: após a verificação da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitação, que deverá acontecer em até 5 (cinco) dias contados à partir
do recebimento.
5.2.1.3 O fornecedor deverá apresentar no ato da entrega do objeto, Nota Fiscal,
Certidões negativas solicitadas, bem como cópia da Ordem de Fornecimento expedida
pelo setor responsável da Secretaria aderente.
Do Horário:
5.3.1 A entrega do objeto deverá ser efetuada de segunda a sexta-feira, no horário das
7h30min às 11h30min ou das 13h30min às 17h30min; para casos excepcionais como
por exemplo os itens 3, 4, 26 e 27 dependendo da Secretaria Solicitante, no horário das
6h30min às 7h30min ou das 18h30min às 19h30min; e salvo eventual solicitação ao
contrário.
5.3.2 Atrasos no cumprimento dos prazos estabelecidos, sem justificativa apresentada
por escrito pelo fornecedor e aceita pela Secretaria solicitante caracterizarão a
inexecução da Ata de Registro de Preços, sujeitando o fornecedor à aplicação das
penalidades previstas.
5.4 O objeto fornecido será recusado:
5.4.1 Se entregue com especificações técnicas diferentes das contidas na proposta
apresentada ou no Edital;
5.4.2 Se apresentar qualquer defeito no material;
5.4.3 Os itens que apresentarem defeito deverão ser substituídos, caso mais de 5%
(cinco por cento) do total apresentem quaisquer defeitos;
5.4.4 Ocorrendo as hipóteses previstas de recusa do fornecimento do objeto
adjudicado, a fornecedora deverá imediatamente substituí-lo, devendo a nova entrega
ser feita num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da comunicação
da recusa.
5.4.5 O fornecedor deverá comunicar antecipadamente a data e horário da entrega,
não sendo aceitos os materiais que estiverem em desacordo com as especificações
constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários
sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado.
5.5 Das Condições de Fornecimento:
5.5.1 Para cada pedido será expedida Ordem de Fornecimento pela unidade
requisitante;
5.5.2 O objeto adjudicado deverá ser fornecido no prazo estabelecido na respectiva
autorização/requisição ao fornecedor;
5.5.3 Se, por motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente justificado, o
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compromitente fornecedor não puder fornecer os itens solicitados, deverá comunicar
o fato à Secretaria Solicitante, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas, a contar do acontecido;
5.5.4 A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do
preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso,
má execução ou inexecução dos serviços objeto deste termo de referência e não a
eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais
condições estabelecidas.
5.6 Dos Locais:
5.6.1 Constarão na requisição (Ordem de fornecimento), a relação dos itens, suas
respectivas quantidades, o local, data e hora para a entrega dos bens.
5.6.2 Segue abaixo o endereço de todas as secretarias participantes, das quais
receberão os produtos requisitados:
Secretaria Municipal de Educação; está localizado na R. Diogo Domingos Ferreira, 292Bandeirantes, Cuiabá- MT, CEP 78010-210.
Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico;
localizada na Travessa Celso Luiz Moraes de Almeida, nº111, bairro Poção, Cuiabá-MT.
Controladoria Geral do Município; localizada na av. Mato Grosso, 459-441- Centro
Norte, Cuiabá- MT, CEP: 78005-030.
Secretaria Municipal de Gestão; Praça Alencastro, nº 158- Centro. CEP: 78005-906,
Prefeitura de Cuiabá.
Coordenadoria Executiva e de Benefícios Previdenciários- Cuiabá-PREV; localizada na
R. São Benedito, 645- Lixeira, Cuiabá-MT, CEP: 78008-555.
Secretaria Municipal de Obras Públicas; localizada em Av. José Bonifácio, 343- Dom
Aquino, Cuiabá-MT, CEP: 78015-020.
Secretaria Municipal de Habilitação e Regularização Fundiária; localizado no Jardim
Aclimação, Cuiabá-MT, CEP: 78010-730.
Secretaria Municipal de Fazenda; localizada na Praça Alencastro, 158- Centro, CuiabáMT, CEP: 78005-906, Prefeitura de Cuiabá.
Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com
Deficiência; Localizada na Avenida das Torres, nº 743, Renascer.
Empresa Cuiabana de Zeladoria Serviços Urbanos; localizada na R. B, 451-499- Areão,
Cuiabá-MT, CEP: 78010-330.
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana; localizada na Rua 13 de Junho, 1289Centro Sul, Cuiabá-MT, CEP: 78020-000.
Secretaria Municipal Ordem Pública e Defesa Civil; localizada na Av. Érico Preza, 1101Jardim Itália, Cuiabá-MT, CEP: 78060-755.
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer; localizada na R. Barão de Melgaço,
3.677- Centro de Cuiabá, CEP: 78025-300.
Secretaria Municipal de Planejamento; localizada na R. Pedro Celestino, 26- Centro
Norte, Cuiabá-MT, CEP: 78005-010.
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável;
localizado na Prefeitura de Cuiabá, 3º andar- Praça Alencastro, N.º 158, Centro.
Secretaria Municipal de Turismo; localizado na Praça Alencastro, Nº 158, 4º andar Centro- CEP: 78005-906.
Secretaria Municipal de Governo; localizado na Praça Alencastro, Nº 158- Centro- CEP:
78005-906.
Secretaria Municipal de Comunicação; localizado na Praça Alencastro, N.º 158Centro- CEP: 78005-906.
Secretaria Municipal da Mulher; localizado na Praça Alencastro, N.º 158- 6º andar,
Centro- CEP: 78005-906.
Secretaria Municipal de Saúde; localizada a R. Gen. Aníbal da Mata, Nº 139 - Duque de
Caxias, Cuiabá - MT, 78043-268
Procuradoria Geral do Município; localizada a R. Gen. Aníbal da Mata, 135 - Duque de
Caxias, Cuiabá - MT, 78043-268.
5.7 Da especificação dos materiais:
5.7.1 Os materiais devem ser originais.
5.7.2 Não serão aceitos materiais com prazo de validade inferior a 12 meses.
5.7.3 Nas embalagens, deverá constar o selo de garantia da fábrica, o selo da empresa
distribuidora, número do lote, data de vencimento, bem como o prazo de garantia do
produto, etc.
5.7.4 Todos produtos cotados deverão ser entregues devidamente acondicionados, de
forma a garantir a sua integridade;
5.7.5 Os produtos de origem estrangeira deverão constar na embalagem informações
em português para conhecimento e classificação desses nos termos do art. 31, da Lei
nº 8.078/90.
5.8 Dos critérios de sustentabilidade:
5.8.1 Considerando as orientações dispostas no Guia Nacional de Contratações
Sustentáveis e à previsão do art. 3º, da Lei n. 8.666, de 21 de Junho de 1993, que
firmam o entendimento de que as contratações públicas deverão promover o
desenvolvimento nacional sustentável.
5.8.2 Material de Limpeza e Higiene:
a) Materiais menos agressivos ao meio ambiente;

b) Produtos concentrados, preferencialmente.
c) Sabão em barra e detergentes em pó preferencialmente à base de coco ou isentos
de fósforo e, quando inexistentes no mercado, exigência de comprovação de teor que
respeite o limite máximo de concentração de fósforo, conforme Resolução CONAMA
nº 359, de 29 de abril de 2005;
d) Os produtos saneantes domissanitários de qualquer natureza devem utilizar
substâncias tensoativas biodegradáveis
e) Esponjas fabricadas com solvente à base d’água.
f) As aquisições de produtos oriundos da madeira, para fins sanitários, tais como, papel
higiênico, toalha, guardanapo, lenço, devem observar os critérios da rastreabilidade
e da origem dos insumos de madeira a partir de fontes de manejo sustentável em
conformidade com a norma ABNT NBR 14790:2011, utilizada pelo Cerflor, ou com o
padrão FSC-STD-40-004 V2-1. A comprovação da conformidade deve ser feita por meio
do Certificado da Cadeia de Custódia e/ou Selo de Cadeia de Custódia do Cerflor ou
do FSC.
g) Nas aquisições de produtos usados na limpeza e conservação de ambientes,
também denominados saneantes, tais como álcool, água sanitária, detergentes,
sabões, desinfetantes, devem ser observados os critérios de eficácia e segurança,
comprovados pela regularidade (registro ou notificação) junto à ANVISA.
I. A comprovação da regularização deve ser feita por meio de cópia da publicação
do registro do produto no Diário Oficial da União (DOU), observada sua validade, ou a
apresentação do Comunicado de Aceitação de Notificação, enviado à empresa pela
ANVISA ou consulta à internet da divulgação de Aceitação de Notificação disponível
no sítio da ANVISA na internet em http://www.anvisa.gov.br/saneantes/index.htm
h) Produtos que possuam comercialização em refil.
CLÁUSULA SEXTA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Após homologação da licitação, a FORNECEDORA será convocada para assinar a Ata
de Registro de Preços e demais documentos necessários no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, sob pena de decair do direito de Registro; caracterização de inexecução
contratual e convocação dos classificados remanescentes e nos termos da legislação.
6.1.1 Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem
de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, e, depois de
cumpridos os requisitos, terão efeito de compromisso da prestação dos serviços nas
condições estabelecidas.
O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de até 12 (doze) meses a partir
da data de sua assinatura, sendo que durante este período a FORNECEDORA deverá
manter as condições de habilitação exigidas na licitação.
6.2.1 Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços - SRP terão
sua vigência conforme as disposições contidas nos respectivos instrumentos
convocatórios e respectivos contratos decorrentes, obedecido ao disposto no art. 57,
da Lei nº 8.666, 21 de junho de 1993.
A existência dos preços registrados na Ata de Registro de Preços não obriga a
Administração e outros Órgãos/Entidades, a firmarem contratações nas quantidades
estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a prestação dos serviços,
obedecida à legislação pertinente, sendo assegurado ao detentor do registro à
preferência de executar o objeto, em igualdade de condições.
O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados/publicado no
Diário Oficial do Estado e/ou Diário Eletrônico do Tribunal de Contas no endereço
eletrônico http://www.tce.mt.gov.br e ficarão disponibilizados durante a vigência da
Ata no Site da Prefeitura Municipal de Cuiabá - http://www.cuiaba.mt.gov.br na opção
Serviço no link Licitação.
6.4.1 Ao preço do primeiro colocado poderão ser registrados tantos fornecedores
quantos necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja atingida a
quantidade total estimada para o Valor Global, observando-se o seguinte:
6.4.1.1 Quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser
respeitada a ordem de classificação das empresas constantes da Ata.
6.4.1.2 Os órgãos participantes do registro de preços deverão, quando da necessidade
de contratação, recorrerem ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços,
para que este proceda à indicação da FORNECEDORA e respectivos preços a serem
praticados.
6.4.1.3 Excepcionalmente, a critério do órgão gerenciador, quando a quantidade do
primeiro colocado não for suficiente para as demandas estimadas, desde que se
trate de objetos de qualidade ou desempenho superior, devidamente justificada e
comprovada a vantagem, e as ofertas sejam em valor inferior ao máximo admitido,
poderão ser registrados outros preços.
A Secretaria Adjunta Especial de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de
Gestão, convocará, sempre que provocada pela Secretaria Municipal requisitante,
a(s) licitante(s) detentora(s) da ata para negociar o preço registrado e adequá-lo ao
preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço
praticado no mercado.
6.5.1 Caso seja frustrada a negociação, a licitante detentora da ata será liberada do
compromisso assumido.
6.5.2 Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar
aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor
originalmente constante da proposta da FORNECEDORA e aquele vigente no mercado
à época do registro – equação econômico-financeira.
6.5.3 Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a
média daqueles apurados pela Secretaria Adjunta Especial de Licitações e Contratos
da Secretaria Municipal de Gestão – SAELC/SMGe.
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Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, a Secretaria Adjunta
Especial de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Gestão – SAELC/
SMGe poderá convocar os demais licitantes classificados, nas mesmas condições ou
revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela.
As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio da
equação econômico-financeira, serão publicadas pela Secretaria Adjunta Especial de
Compras e Licitações da Secretaria Municipal de Gestão– SAELC/SMGe.
A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão municipal ou entidade da Administração que não tenha participado do certame
licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente
comprovada à vantagem.

Não transferir a outrem, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, nem
subcontratar, qualquer dos produtos.
cláusula OITAVA – DOs direitos e deveres do municipio de cuiabá
Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela empresa contratada
para a fiel execução da ata;
A Contratante fiscalizará e inspecionará os serviços/produtos, podendo rejeitá-lo,
quando este não atender ao especificado;
Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita
da Contratada, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos
omissos;

6.8.1 Os órgãos e entidades que não participaram do Pregão Eletrônico/Registro de
Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar
formalmente o pedido e interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para manifestação
sobre a possibilidade de adesão, com descrição e especificações do objeto bem como
seus quantitativos que tenha interesse, para que este indique o possível fornecedor e
respectivos preços.

Designar um representante que deverá acompanhar e fiscalizar a execução dos
serviços, em conformidade com o disposto no art. 67, da Lei n.º 8.666/93;

6.8.2 Caberá a Fornecedora beneficiária da ata de registro de preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente
de adesão, desde que o fornecimento não prejudique as obrigações presentes e futuras
decorrentes da Ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

Aplicar multa, sanções ou rescisão da ata, caso a empresa que for contratada
desobedeça a quaisquer das condições estabelecidas neste termo;

6.8.3 As contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem
por cento dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes;
6.8.4 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preço não poderá
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata para
o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos
não participantes que aderirem.
6.8.5 Caberá ao órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do
certame licitatório, descrever no seu pedido:
6.8.5.1 A especificação/descrição do objeto pretendido, inclusive definindo as
respectivas unidades de medida usualmente adotadas.
6.8.5.2 A estimativa de quantidades a serem adquiridas no prazo de validade do
registro.
6.8.5.3 O preço unitário e total do estimado das quantidades a serem adquiridas.
6.8.5.4 A quantidade total de unidades a ser aderida, por ITEM.
6.8.5.5 Descrição das condições quanto aos locais, prazos de entrega, forma de
pagamento, dotação orçamentária e, complementarmente, quando cabíveis, a
frequência, periodicidade, características dos objetos a serem fornecidos e utilizados,
procedimentos a serem seguidos, cuidados, deveres, disciplina e controles a serem
adotados por parte do fornecedor.
6.8.5.6 Fazer acompanhar dos orçamentos prévios para comprovação de vantagens.
Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de
classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os
interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços que, depois de cumpridos
os requisitos de publicidade, terão efeito de compromisso da prestação dos serviços
nas condições estabelecidas.
A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo órgão
gerenciador do registro de preços, será formalizada pelo órgão interessado, por
intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa,
autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme o disposto no art. 62
da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA SeTIMA – Dos direitos e deveres da FORNECEDORA
O fornecimento dos produtos deverá atender as mesmas características e
especificações da proposta apresentada e qualidade dentro dos padrões mínimos
exigidos, obedecendo a quantidade e prazos estipulados;

Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA de
acordo com os dispositivos deste termo;
Comunicar à contratada, todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o objeto;

Avaliar se os serviços estão de acordo com a ata e normas legais pertinentes ao objeto;
Promover o acompanhamento e a fiscalização dos produtos adquiridos, por meio
de servidor designado para a gestão da ata, cabendo-lhe observar os aspectos
quantitativos e qualitativos, utilizando-se de anotações em registro próprios das
falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos
que exijam medias corretivas por parte desta;
Caberá ao gestor/fiscalizador, exercer rigorosamente o controle do cumprimento da
ata, em especial a quantidade, especificação e qualidade dos produtos;
Caberá ao gestor/fiscalizador, exercer rigorosamente o controle do cumprimento da
ata, em especial a quantidade, especificação e qualidade dos produtos;
No caso de irregularidade na execução da ata, o fiscal deverá comunicará por escrito
a autoridade competente, para que este oficie a CONTRATADA a fim de sanar as
irregularidades no prazo que lhe for assinado;
A fiscalização da ata não elide nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA;
Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes, com o
intuito de solucionar o impasse, sem que haja prejuízo para nenhuma das partes,
tendo por base o que dispõem a Lei 8.666/93, Lei 8.078/90 e demais legislações
aplicáveis à espécie.
CLÁUSULA NONA - DAS sanções administrativas
A licitante vencedora que descumprir injustificadamente quaisquer das cláusulas
e condições do presente Pregão ficará sujeita às penalidades previstas na Lei nº
10.520/2002, bem como nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, e ainda à aplicação de multa
cujo valor terá por base de cálculo o valor adjudicado, além do que segue:
Pelo atraso ou recusa imotivada em assinar a ata, ou ainda pela inexecução parcial ou
total das cláusulas edilícias, a licitante poderá incorrer em:
a) Advertência por escrito, sempre que verificadas irregularidades de pequena monta;
b) Multa de até 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total empenhado por dia de
atraso injustificado, limitada a incidência a 10 (dez) dias;
c) Multa de até 10% (dez por cento) do valor total empenhado, no caso de configuração
de inexecução parcial;
d) Multa de até 15% (quinze por cento) do valor total empenhado, no caso de
configuração de inexecução total.
e) Para os casos de multas não previstas neste Edital, aplicar-se-á o valor de 2% (dois
por cento) sobre o valor empenhado;

Prover condições que possibilitem o atendimento a partir da data da assinatura da ata;

9.3 Será configurada a inexecução parcial quando houver atraso injustificado por mais
de 10 (dez) dias após o término do prazo fixado para a entrega do objeto, até o limite
de 30 (trinta) dias;

Cumprir as especificações e preços estabelecidos neste Termo;

9.3.1 Será configurada a inexecução total do objeto, quando:

Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na
elaboração da estimativa de custos;

a) houver atraso injustificado por mais de 30 (trinta) dias após o término do prazo
fixado para a entrega do objeto, sem que qualquer parcela do objeto tenha sido
entregue;

Assegurar a qualidade da prestação dos serviços/produtos;
Comunicar, por escrito e imediatamente, ao gestor responsável, qualquer motivo que
impossibilite o estacionamento, nas condições pactuadas;
Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades identificadas
pela CONTRATANTE referente à execução dos serviços pela CONTRATADA.
O fornecimento somente poderá ser realizado por meio de Ordem de Fornecimento,
emitida pela Secretaria aderente qual constarão as quantidade e descrição dos
serviços /produtos;
Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como laudos,
vistorias, salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e
de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras despesas que forem devidas aos
seus empregados ou prepostos, no desempenho dos serviços/produtos contratados;
Ressarcir prejuízos de qualquer natureza causados aos veículos da CONTRATANTE,
originados direta ou indiretamente da execução da ata, por ineficiência, irregularidades,
dolo ou culpa de seus empregados, prepostos ou representantes, a preços atualizados,
dentro de 10 (dez) dias contados a partir da comprovação de sua responsabilidade.
Caso não o faça dentro do prazo estipulado, a CONTRATANTE reserva-se o direito de
descontar, da fatura a vencer, o valor correspondente;

b) todo o fornecimento não for aceito pela fiscalização por não atender às
especificações;
9.4 Na hipótese de apresentação de documento inverossímil, cometimento de fraude
ou de comportamento inidôneo, a adjudicatária, sem prejuízo de outras sanções e
multas, poderá incorrer nas seguintes penalidades:
a) Suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com
o Município de Cuiabá por até 02 (dois) anos;
b) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante o Município de Cuiabá, depois de ressarcido dos prejuízos
causados;
c) Impedimento de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco
anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, se
a licitante ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do compromisso consignado, comportar-se de modo
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da
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citação e da ampla defesa;
9.5 A multa eventualmente imposta à adjudicatária será automaticamente descontada
da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.
Caso não tenha valor a receber da Secretaria Municipal de Gestão/Cuiabá-Prev. serlhe-á concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação, para
que efetue o pagamento ou apresente defesa. Não realizando o pagamento ou não
apresentado defesa no prazo devido, os dados da adjudicatária serão encaminhados
ao Órgão competente para proceder a inscrição da mesma na Dívida Ativa do
Município;
9.6 As multas e sanções previstas neste Termo de Referência não eximem a
adjudicatária da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que seus atos
venham a causar à Administração; Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento
ou por motivo de reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela
Administração do Município de Cuiabá, o Fornecedor ficará isento das penalidades.

A 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”.
As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças
serão de responsabilidade da Contratada.
O pagamento será efetuado observando-se a ordem cronológica estabelecida no art.
5° da Lei n° 8666/93.
A Nota Fiscal deverá ser emitida em duas vias somente após o recebimento da Nota
de Empenho e deverá conter as seguintes descriminações:
Razão Social;
Número da Nota Fiscal/Fatura;
Data de emissão;

9.7 Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar da ciência da notificação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão
ou nesse prazo encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão
superior, dentro do mesmo prazo.

Nome da Secretaria Solicitante;

9.8 A Fornecedora poderá ser penalizada inclusive com eventual rescisão do Ata caso.

Dados Bancários (nome e número do banco, número da agência, número da conta
corrente);

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS
Correrão por conta exclusivas da FORNECEDORA:
10.1.1 Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações
do objeto desta Ata.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas
seguintes situações:
Quando a Fornecedora não cumprir as obrigações constantes na Ata de Registro de
Preços e/ou no Edital e seus anexos;
Quando a Fornecedora não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado;
Quando a Fornecedora der causa a rescisão administrativa decorrente deste Registro
de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei
8.666/93;
Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
Por presentes razões de interesse público, devidamente justificado.
Ocorrendo cancelamento do preço registrado, a Fornecedora será informada por
correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo
administrativo da presente Ata.
No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Fornecedora, a
comunicação será feita por publicação no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas no
endereço eletrônico http://www.tce.mt.gov.br/, considerando-se cancelado o preço
registrado a partir da publicação.

Descrição do material e/ou serviço;
Quantidade, preço unitário, preço total;

Número da ata;
Número da Nota de Empenho;
Não deverá possuir rasuras.
Caso constatado alguma irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, esta será devolvida a
Contratada para as necessárias correções, sendo informado o motivo que motivaram
a sua rejeição.
Somente após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura devidamente corrigida é que
se iniciará a contagem dos prazos fixados para pagamento à partir da data de sua
reapresentação.
Deverá, obrigatoriamente, fazer acompanhar da Nota Fiscal/Fatura, todas as certidões
de regularidade fiscal, devidamente válidas:
Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
Certidão Negativa de Débito Fiscal (CND), expedida pela Agência Fazendária da
Secretaria de Estado de Fazenda do domicílio tributário da licitante, observando
que no caso do Estado de Mato Grosso, deverá ser específica para participação em
licitações públicas;
Certidão quanto à Dívida Ativa do Município da sede da licitante;
Certificado de Regularidade relativo à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS);
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
13.1.1 Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por
intermédio de lavratura de termo aditivo a presente ata de Registro de Preços.

A solicitação da Fornecedora para cancelamento dos preços registrados poderá não
ser aceita pelo Órgão Gerenciador, facultando-se a este neste caso, a aplicação das
penalidades previstas nesta Ata.

13.1.2 A presente Ata de Registro de Preços Integra o Edital de Pregão Registro
de Preços nº 008/2021/PMC e seus anexos e a(s) proposta(s) da(s) empresa(s)
classificada(s).

Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades da
Fornecedora relativas aos fornecimentos do objeto.

13.2 Para a execução da ata, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer
espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste instrumento, ou de
outra forma a ele não relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos prepostos
e colaboradores.

Caso o Órgão Gerenciador não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, poderá
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas até que a Fornecedora
cumpra integralmente a condição contratual infringida.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Do pagamento
O pagamento será efetuado com a apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura,
tendo sido cumpridos todos os critérios estabelecidos no Termo de Referência,
devidamente atestada.
O valor da Nota Fiscal/fatura deverá ser o mesmo consignado na Nota de Empenho,
em caso de divergência, será estabelecido prazo para a empresa fornecedora fazer a
substituição da nota fiscal.
O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias a partir
da data do recebimento definitivo pela Secretaria Municipal de Gestão, e será feito
mediante Ordem Bancária para crédito na conta corrente da empresa CONTRATADA,
no domicílio bancário por ela expressamente informado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta Ata de Registro de Preços, não
resolvidos na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do
Estado de Mato Grosso, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi a presente Ata, lavrado
em três vias de igual teor e forma, assinado pelas partes.
Cuiabá - MT, 25 de maio de 2021
_______________________________________

A Contratada deverá manter durante toda a vigência contratual, a plena regularidade
fiscal, exigida em Lei, e caso não apresente a efetiva documentação necessária,
dentro do prazo legal; o recebimento ficará prejudicado podendo ser suspenso ou
interrompido, independentemente das penalidades legais aplicáveis ao fato, até que
a empresa regularize a situação.

MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Secretaria Municipal de Gestão – SMGE
ALEXANDRE BELOTO MAGALHÃES DE ANDRADE
CPF 247.977.068-05

A Nota Fiscal deverá ser encaminhada para a Diretoria Administrativa Financeira-DAF
da Secretaria Municipal demandante
O pagamento não será considerado como aceitação definitiva do serviço/material e
não isentará a Contratada das suas responsabilidades e obrigações, quaisquer que
sejam.
Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigações financeiras impostas a Contratada em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito de atualização monetária.

__________________________________________
UGOLINI CAMPOS EIRELLI
CNPJ/MF nº. 01.354.498/0001-53
Responsável: SAMANTHA RODRIGUES CAMPOS UGOLINI
RG 1439551-7 SSP/MT CPF 993.417.439-15
TESTEMUNHAS:
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2021

127439-2

PREGÃO ELETRONICO/REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2021/PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36.205/2020
Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte um, pelo presente
instrumento, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no
CNPJ/MF sob o Nº. 03.533.064/0001-46, com sede no Palácio Alencastro, situado na
Praça Alencastro, nº. 158, Centro, na cidade de Cuiabá/MT, através da SECRETARIA
MUNICIPAL DE GESTÃO -SMGE, neste ato representado pelo seu Secretário Sr.
ALEXANDRE BELOTO MAGALHÃES DE ANDRADE, portador da Carteira de Identidade
RG nº. 234948474 SSP/SP e do CPF nº. 247.977.068-05, neste ato denominado
simplesmente CONTRATANTE e a empresa TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE
PAPEIS LTDA inscrita no CNPJ/MF nº. 09.644.019/0001-45, com sede na Rua 02, nº 80,
Coxipó, CEP: 78.090-284, Cuiabá/MT, Tel. (65) 3661-0424, E-mail: licitacao@trevopapeis.
com.br , representada neste ato pelo seu(sua) Representante Legal, Sr. JOÃO CARLOS
SBORCHIA, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 1984962/SSP-PR, CPF/MF n.º
327.544.349-68, doravante denominado FORNECEDORA, considerando o resultado
da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
Nº. 008/2021/PMC do Processo Administrativo Nº 36.205/2020, RESOLVE registrar
os preços, nas quantidades estimadas anual, de acordo com a classificação por ela
alcançada do ITEM, atendendo das condições previstas no Instrumento Convocatório,
e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas
constantes da Lei nº. 10.520/2002; Decretos Municipais n° 5.011 de 21 de fevereiro de
2011; 5.456/2014 de 24 de fevereiro de 2014 e subsidiariamente pela Lei Nº 8.666/93
e alterações posteriores.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Copa, Cozinha
e Materiais de Limpeza para atender as demandas das Secretarias Municipais da
Prefeitura de Cuiabá, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
nesse termo de referência e seus anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços terá prazo de validade de 12 (doze) meses a contar da
assinatura feita pelas partes. Após a assinatura será providenciada a publicação na
forma da Lei.
Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, qualquer Órgão ou Entidade da
Administração Pública Municipal poderá utilizar a Ata, mesmo que não tenha
participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador,
desde que devidamente comprovada à vantagem.
A partir da vigência da Ata de Registro de preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na
integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, as penalidades
pelo descumprimento de qualquer de suas cláusulas.
A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar as contratações
que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada
a legislação relativa à licitação, sendo assegurado ao beneficiário do registro
preferência em igualdade de condições, conforme art. 15, §4º, da Lei 8666/93.
Homologado o resultado da licitação, o fornecedor classificado será convocado para
assinar a ata de registro de preços, no prazo de até 05 (cinco) dias nas condições
estabelecidos no instrumento convocatório, podendo o prazo ser prorrogado uma
vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo
justificado aceito pela administração.
É facultado à administração, quando o convocado não cumprir as exigências do edital
e não assinar a ata de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e
nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
A ata de registro de preços implicará compromisso assumido de fornecimento nas
condições estabelecidas, depois de cumpridos os requisitos de publicidade.
A recusa injustificada de fornecedor (es) classificado(s) em assinar a ata, dentro do
prazo estabelecido, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas
no edital.
De acordo com o que dispõe o § 4º, do Art. 62 da Lei Federal nº 8.666/93, o Termo
Contratual será substituído pela Nota de Empenho.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA
O gerenciamento deste instrumento caberá a Secretaria Municipal de Gestão, através
da Secretaria Adjunta Especial de Licitações e Contratos no seu aspecto operacional e
à Procuradoria Geral do Município, nas questões legais.
CLÁUSULA QUARTA – DA quantidade E VALOR
ITEM

CÓD. TCE

DESCRIÇÃO

UNID.

QUANT

MARCA

V. UNIT.

V. TOTAL

QUALIDADE - FOLHA
DUPLA, GOFRADO, PICOTA
DO, NA COR BRANCA,
MEDINDO 30MX10CM,
NEUTRO, SEM RELEVO,
COMPOSTO DE FIBRAS
CELULOSICAS /NATURAIS,
EXCETO APARAS DE PAPEL,
TUBETE MEDINDO 4,0CM,
EMBALAGEM COM BOA
VISIBILIADE DO PRODUTO -

FARDO

4.025

R$ 61,86

R$
248.986,50

TREVO

FARDO 64 ROLOS

VALOR TOTAL: R$ 248.986,50(duzentos e quarenta e oito mil, novecentos e oitenta e
seis reais e cinquenta centavos).
CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DA ENTREGA
Do Prazo:
O objeto adjudicado deverá ser fornecido no prazo indicado na respectiva Ordem
de Fornecimento, que não será superior a 10 (dez) dias, podendo a critério de a
Administração ser prorrogado.
O objeto adjudicado será entregue diretamente nas Secretarias solicitantes, mediante
conferência a ser efetuada pelo fiscal designado da Secretaria aderente, que o receberá
provisória e definitivamente, de acordo com o estipulado no termo de referência.
Do Recebimento do Objeto:
5.2.1 Os bens serão recebidos:
5.2.1.1 Provisoriamente: “para efeito de posterior verificação da conformidade
do material com a especificação”, oportunidade em que se observarão apenas as
informações constantes da fatura e das embalagens, em confronto com a respectiva
nota de empenho.
5.2.1.2 Definitivamente: após a verificação da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitação, que deverá acontecer em até 5 (cinco) dias contados à partir
do recebimento.
5.2.1.3 O fornecedor deverá apresentar no ato da entrega do objeto, Nota Fiscal,
Certidões negativas solicitadas, bem como cópia da Ordem de Fornecimento expedida
pelo setor responsável da Secretaria aderente.
Do Horário:
5.3.1 A entrega do objeto deverá ser efetuada de segunda a sexta-feira, no horário das
7h30min às 11h30min ou das 13h30min às 17h30min; para casos excepcionais como
por exemplo os itens 3, 4, 26 e 27 dependendo da Secretaria Solicitante, no horário das
6h30min às 7h30min ou das 18h30min às 19h30min; e salvo eventual solicitação ao
contrário.
5.3.2 Atrasos no cumprimento dos prazos estabelecidos, sem justificativa apresentada
por escrito pelo fornecedor e aceita pela Secretaria solicitante caracterizarão a
inexecução da Ata de Registro de Preços, sujeitando o fornecedor à aplicação das
penalidades previstas.
5.4 O objeto fornecido será recusado:
5.4.1 Se entregue com especificações técnicas diferentes das contidas na proposta
apresentada ou no Edital;
5.4.2 Se apresentar qualquer defeito no material;
5.4.3 Os itens que apresentarem defeito deverão ser substituídos, caso mais de 5%
(cinco por cento) do total apresentem quaisquer defeitos;
5.4.4 Ocorrendo as hipóteses previstas de recusa do fornecimento do objeto
adjudicado, a fornecedora deverá imediatamente substituí-lo, devendo a nova entrega
ser feita num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da comunicação
da recusa.
5.4.5 O fornecedor deverá comunicar antecipadamente a data e horário da entrega,
não sendo aceitos os materiais que estiverem em desacordo com as especificações
constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários
sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado.
5.5 Das Condições de Fornecimento:
5.5.1 Para cada pedido será expedida Ordem de Fornecimento pela unidade
requisitante;
5.5.2 O objeto adjudicado deverá ser fornecido no prazo estabelecido na respectiva
autorização/requisição ao fornecedor;
5.5.3 Se, por motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente justificado, o
compromitente fornecedor não puder fornecer os itens solicitados, deverá comunicar
o fato à Secretaria Solicitante, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas, a contar do acontecido;
5.5.4 A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do
preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso,
má execução ou inexecução dos serviços objeto deste termo de referência e não a
eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais
condições estabelecidas.
5.6 Dos Locais:
5.6.1 Constarão na requisição (Ordem de fornecimento), a relação dos itens, suas
respectivas quantidades, o local, data e hora para a entrega dos bens.
5.6.2 Segue abaixo o endereço de todas as secretarias participantes, das quais
receberão os produtos requisitados:
Secretaria Municipal de Educação; está localizado na R. Diogo Domingos Ferreira, 292-
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Bandeirantes, Cuiabá- MT, CEP 78010-210.

do FSC.

Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico;
localizada na Travessa Celso Luiz Moraes de Almeida, nº111, bairro Poção, Cuiabá-MT.

g) Nas aquisições de produtos usados na limpeza e conservação de ambientes,
também denominados saneantes, tais como álcool, água sanitária, detergentes,
sabões, desinfetantes, devem ser observados os critérios de eficácia e segurança,
comprovados pela regularidade (registro ou notificação) junto à ANVISA.

Controladoria Geral do Município; localizada na av. Mato Grosso, 459-441- Centro
Norte, Cuiabá- MT, CEP: 78005-030.
Secretaria Municipal de Gestão; Praça Alencastro, nº 158- Centro. CEP: 78005-906,
Prefeitura de Cuiabá.
Coordenadoria Executiva e de Benefícios Previdenciários- Cuiabá-PREV; localizada na
R. São Benedito, 645- Lixeira, Cuiabá-MT, CEP: 78008-555.
Secretaria Municipal de Obras Públicas; localizada em Av. José Bonifácio, 343- Dom
Aquino, Cuiabá-MT, CEP: 78015-020.
Secretaria Municipal de Habilitação e Regularização Fundiária; localizado no Jardim
Aclimação, Cuiabá-MT, CEP: 78010-730.
Secretaria Municipal de Fazenda; localizada na Praça Alencastro, 158- Centro, CuiabáMT, CEP: 78005-906, Prefeitura de Cuiabá.
Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com
Deficiência; Localizada na Avenida das Torres, nº 743, Renascer.
Empresa Cuiabana de Zeladoria Serviços Urbanos; localizada na R. B, 451-499- Areão,
Cuiabá-MT, CEP: 78010-330.
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana; localizada na Rua 13 de Junho, 1289Centro Sul, Cuiabá-MT, CEP: 78020-000.
Secretaria Municipal Ordem Pública e Defesa Civil; localizada na Av. Érico Preza, 1101Jardim Itália, Cuiabá-MT, CEP: 78060-755.
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer; localizada na R. Barão de Melgaço,
3.677- Centro de Cuiabá, CEP: 78025-300.
Secretaria Municipal de Planejamento; localizada na R. Pedro Celestino, 26- Centro
Norte, Cuiabá-MT, CEP: 78005-010.
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável;
localizado na Prefeitura de Cuiabá, 3º andar- Praça Alencastro, N.º 158, Centro.
Secretaria Municipal de Turismo; localizado na Praça Alencastro, Nº 158, 4º andar Centro- CEP: 78005-906.
Secretaria Municipal de Governo; localizado na Praça Alencastro, Nº 158- Centro- CEP:
78005-906.
Secretaria Municipal de Comunicação; localizado na Praça Alencastro, N.º 158Centro- CEP: 78005-906.

I. A comprovação da regularização deve ser feita por meio de cópia da publicação
do registro do produto no Diário Oficial da União (DOU), observada sua validade, ou a
apresentação do Comunicado de Aceitação de Notificação, enviado à empresa pela
ANVISA ou consulta à internet da divulgação de Aceitação de Notificação disponível
no sítio da ANVISA na internet em http://www.anvisa.gov.br/saneantes/index.htm
h) Produtos que possuam comercialização em refil.
CLÁUSULA SEXTA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Após homologação da licitação, a FORNECEDORA será convocada para assinar a Ata
de Registro de Preços e demais documentos necessários no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, sob pena de decair do direito de Registro; caracterização de inexecução
contratual e convocação dos classificados remanescentes e nos termos da legislação.
6.1.1 Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem
de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, e, depois de
cumpridos os requisitos, terão efeito de compromisso da prestação dos serviços nas
condições estabelecidas.
O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de até 12 (doze) meses a partir
da data de sua assinatura, sendo que durante este período a FORNECEDORA deverá
manter as condições de habilitação exigidas na licitação.
6.2.1 Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços - SRP terão
sua vigência conforme as disposições contidas nos respectivos instrumentos
convocatórios e respectivos contratos decorrentes, obedecido ao disposto no art. 57,
da Lei nº 8.666, 21 de junho de 1993.
A existência dos preços registrados na Ata de Registro de Preços não obriga a
Administração e outros Órgãos/Entidades, a firmarem contratações nas quantidades
estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a prestação dos serviços,
obedecida à legislação pertinente, sendo assegurado ao detentor do registro à
preferência de executar o objeto, em igualdade de condições.
O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados/publicado no
Diário Oficial do Estado e/ou Diário Eletrônico do Tribunal de Contas no endereço
eletrônico http://www.tce.mt.gov.br e ficarão disponibilizados durante a vigência da
Ata no Site da Prefeitura Municipal de Cuiabá - http://www.cuiaba.mt.gov.br na opção
Serviço no link Licitação.

Secretaria Municipal da Mulher; localizado na Praça Alencastro, N.º 158- 6º andar,
Centro- CEP: 78005-906.

6.4.1 Ao preço do primeiro colocado poderão ser registrados tantos fornecedores
quantos necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja atingida a
quantidade total estimada para o Valor Global, observando-se o seguinte:

Secretaria Municipal de Saúde; localizada a R. Gen. Aníbal da Mata, Nº 139 - Duque de
Caxias, Cuiabá - MT, 78043-268

6.4.1.1 Quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser
respeitada a ordem de classificação das empresas constantes da Ata.

Procuradoria Geral do Município; localizada a R. Gen. Aníbal da Mata, 135 - Duque de
Caxias, Cuiabá - MT, 78043-268.

6.4.1.2 Os órgãos participantes do registro de preços deverão, quando da necessidade
de contratação, recorrerem ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços,
para que este proceda à indicação da FORNECEDORA e respectivos preços a serem
praticados.

5.7 Da especificação dos materiais:
5.7.1 Os materiais devem ser originais.
5.7.2 Não serão aceitos materiais com prazo de validade inferior a 12 meses.
5.7.3 Nas embalagens, deverá constar o selo de garantia da fábrica, o selo da empresa
distribuidora, número do lote, data de vencimento, bem como o prazo de garantia do
produto, etc.
5.7.4 Todos produtos cotados deverão ser entregues devidamente acondicionados, de
forma a garantir a sua integridade;
5.7.5 Os produtos de origem estrangeira deverão constar na embalagem informações
em português para conhecimento e classificação desses nos termos do art. 31, da Lei
nº 8.078/90.

6.4.1.3 Excepcionalmente, a critério do órgão gerenciador, quando a quantidade do
primeiro colocado não for suficiente para as demandas estimadas, desde que se
trate de objetos de qualidade ou desempenho superior, devidamente justificada e
comprovada a vantagem, e as ofertas sejam em valor inferior ao máximo admitido,
poderão ser registrados outros preços.
A Secretaria Adjunta Especial de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de
Gestão, convocará, sempre que provocada pela Secretaria Municipal requisitante,
a(s) licitante(s) detentora(s) da ata para negociar o preço registrado e adequá-lo ao
preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço
praticado no mercado.

5.8 Dos critérios de sustentabilidade:

6.5.1 Caso seja frustrada a negociação, a licitante detentora da ata será liberada do
compromisso assumido.

5.8.1 Considerando as orientações dispostas no Guia Nacional de Contratações
Sustentáveis e à previsão do art. 3º, da Lei n. 8.666, de 21 de Junho de 1993, que
firmam o entendimento de que as contratações públicas deverão promover o
desenvolvimento nacional sustentável.

6.5.2 Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar
aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor
originalmente constante da proposta da FORNECEDORA e aquele vigente no mercado
à época do registro – equação econômico-financeira.

5.8.2 Material de Limpeza e Higiene:

6.5.3 Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a
média daqueles apurados pela Secretaria Adjunta Especial de Licitações e Contratos
da Secretaria Municipal de Gestão – SAELC/SMGe.

a) Materiais menos agressivos ao meio ambiente;
b) Produtos concentrados, preferencialmente.
c) Sabão em barra e detergentes em pó preferencialmente à base de coco ou isentos
de fósforo e, quando inexistentes no mercado, exigência de comprovação de teor que
respeite o limite máximo de concentração de fósforo, conforme Resolução CONAMA
nº 359, de 29 de abril de 2005;
d) Os produtos saneantes domissanitários de qualquer natureza devem utilizar
substâncias tensoativas biodegradáveis
e) Esponjas fabricadas com solvente à base d’água.
f) As aquisições de produtos oriundos da madeira, para fins sanitários, tais como, papel
higiênico, toalha, guardanapo, lenço, devem observar os critérios da rastreabilidade
e da origem dos insumos de madeira a partir de fontes de manejo sustentável em
conformidade com a norma ABNT NBR 14790:2011, utilizada pelo Cerflor, ou com o
padrão FSC-STD-40-004 V2-1. A comprovação da conformidade deve ser feita por meio
do Certificado da Cadeia de Custódia e/ou Selo de Cadeia de Custódia do Cerflor ou

Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, a Secretaria Adjunta
Especial de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Gestão – SAELC/
SMGe poderá convocar os demais licitantes classificados, nas mesmas condições ou
revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela.
As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio da
equação econômico-financeira, serão publicadas pela Secretaria Adjunta Especial de
Compras e Licitações da Secretaria Municipal de Gestão– SAELC/SMGe.
A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão municipal ou entidade da Administração que não tenha participado do certame
licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente
comprovada à vantagem.
6.8.1 Os órgãos e entidades que não participaram do Pregão Eletrônico/Registro de
Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar
formalmente o pedido e interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para manifestação
sobre a possibilidade de adesão, com descrição e especificações do objeto bem como
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seus quantitativos que tenha interesse, para que este indique o possível fornecedor e
respectivos preços.
6.8.2 Caberá a Fornecedora beneficiária da ata de registro de preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente
de adesão, desde que o fornecimento não prejudique as obrigações presentes e futuras
decorrentes da Ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
6.8.3 As contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem
por cento dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes;
6.8.4 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preço não poderá
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata para
o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos
não participantes que aderirem.

acordo com os dispositivos deste termo;
Comunicar à contratada, todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o objeto;
Aplicar multa, sanções ou rescisão da ata, caso a empresa que for contratada
desobedeça a quaisquer das condições estabelecidas neste termo;
Avaliar se os serviços estão de acordo com a ata e normas legais pertinentes ao objeto;
Promover o acompanhamento e a fiscalização dos produtos adquiridos, por meio
de servidor designado para a gestão da ata, cabendo-lhe observar os aspectos
quantitativos e qualitativos, utilizando-se de anotações em registro próprios das
falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos
que exijam medias corretivas por parte desta;
Caberá ao gestor/fiscalizador, exercer rigorosamente o controle do cumprimento da
ata, em especial a quantidade, especificação e qualidade dos produtos;

6.8.5 Caberá ao órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do
certame licitatório, descrever no seu pedido:

Caberá ao gestor/fiscalizador, exercer rigorosamente o controle do cumprimento da
ata, em especial a quantidade, especificação e qualidade dos produtos;

6.8.5.1 A especificação/descrição do objeto pretendido, inclusive definindo as
respectivas unidades de medida usualmente adotadas.

No caso de irregularidade na execução da ata, o fiscal deverá comunicará por escrito
a autoridade competente, para que este oficie a CONTRATADA a fim de sanar as
irregularidades no prazo que lhe for assinado;

6.8.5.2 A estimativa de quantidades a serem adquiridas no prazo de validade do
registro.
6.8.5.3 O preço unitário e total do estimado das quantidades a serem adquiridas.
6.8.5.4 A quantidade total de unidades a ser aderida, por ITEM.
6.8.5.5 Descrição das condições quanto aos locais, prazos de entrega, forma de
pagamento, dotação orçamentária e, complementarmente, quando cabíveis, a
frequência, periodicidade, características dos objetos a serem fornecidos e utilizados,
procedimentos a serem seguidos, cuidados, deveres, disciplina e controles a serem
adotados por parte do fornecedor.
6.8.5.6 Fazer acompanhar dos orçamentos prévios para comprovação de vantagens.
Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de
classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os
interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços que, depois de cumpridos
os requisitos de publicidade, terão efeito de compromisso da prestação dos serviços
nas condições estabelecidas.
A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo órgão
gerenciador do registro de preços, será formalizada pelo órgão interessado, por
intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa,
autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme o disposto no art. 62
da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA SeTIMA – Dos direitos e deveres da FORNECEDORA
O fornecimento dos produtos deverá atender as mesmas características e
especificações da proposta apresentada e qualidade dentro dos padrões mínimos
exigidos, obedecendo a quantidade e prazos estipulados;
Prover condições que possibilitem o atendimento a partir da data da assinatura da ata;
Cumprir as especificações e preços estabelecidos neste Termo;
Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na
elaboração da estimativa de custos;

A fiscalização da ata não elide nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA;
Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes, com o
intuito de solucionar o impasse, sem que haja prejuízo para nenhuma das partes,
tendo por base o que dispõem a Lei 8.666/93, Lei 8.078/90 e demais legislações
aplicáveis à espécie.
CLÁUSULA NONA - DAS sanções administrativas
A licitante vencedora que descumprir injustificadamente quaisquer das cláusulas
e condições do presente Pregão ficará sujeita às penalidades previstas na Lei nº
10.520/2002, bem como nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, e ainda à aplicação de multa
cujo valor terá por base de cálculo o valor adjudicado, além do que segue:
Pelo atraso ou recusa imotivada em assinar a ata, ou ainda pela inexecução parcial ou
total das cláusulas edilícias, a licitante poderá incorrer em:
a) Advertência por escrito, sempre que verificadas irregularidades de pequena monta;
b) Multa de até 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total empenhado por dia de
atraso injustificado, limitada a incidência a 10 (dez) dias;
c) Multa de até 10% (dez por cento) do valor total empenhado, no caso de configuração
de inexecução parcial;
d) Multa de até 15% (quinze por cento) do valor total empenhado, no caso de
configuração de inexecução total.
e) Para os casos de multas não previstas neste Edital, aplicar-se-á o valor de 2% (dois
por cento) sobre o valor empenhado;
9.3 Será configurada a inexecução parcial quando houver atraso injustificado por mais
de 10 (dez) dias após o término do prazo fixado para a entrega do objeto, até o limite
de 30 (trinta) dias;
9.3.1 Será configurada a inexecução total do objeto, quando:

Assegurar a qualidade da prestação dos serviços/produtos;

a) houver atraso injustificado por mais de 30 (trinta) dias após o término do prazo
fixado para a entrega do objeto, sem que qualquer parcela do objeto tenha sido
entregue;

Comunicar, por escrito e imediatamente, ao gestor responsável, qualquer motivo que
impossibilite o estacionamento, nas condições pactuadas;

b) todo o fornecimento não for aceito pela fiscalização por não atender às
especificações;

Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades identificadas
pela CONTRATANTE referente à execução dos serviços pela CONTRATADA.

9.4 Na hipótese de apresentação de documento inverossímil, cometimento de fraude
ou de comportamento inidôneo, a adjudicatária, sem prejuízo de outras sanções e
multas, poderá incorrer nas seguintes penalidades:

O fornecimento somente poderá ser realizado por meio de Ordem de Fornecimento,
emitida pela Secretaria aderente qual constarão as quantidade e descrição dos
serviços /produtos;

a) Suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com
o Município de Cuiabá por até 02 (dois) anos;

Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como laudos,
vistorias, salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e
de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras despesas que forem devidas aos
seus empregados ou prepostos, no desempenho dos serviços/produtos contratados;

b) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante o Município de Cuiabá, depois de ressarcido dos prejuízos
causados;

Ressarcir prejuízos de qualquer natureza causados aos veículos da CONTRATANTE,
originados direta ou indiretamente da execução da ata, por ineficiência, irregularidades,
dolo ou culpa de seus empregados, prepostos ou representantes, a preços atualizados,
dentro de 10 (dez) dias contados a partir da comprovação de sua responsabilidade.
Caso não o faça dentro do prazo estipulado, a CONTRATANTE reserva-se o direito de
descontar, da fatura a vencer, o valor correspondente;

c) Impedimento de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco
anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, se
a licitante ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do compromisso consignado, comportar-se de modo
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da
citação e da ampla defesa;

Não transferir a outrem, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, nem
subcontratar, qualquer dos produtos.
cláusula OITAVA – DOs direitos e deveres do municipio de cuiabá
Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela empresa contratada
para a fiel execução da ata;
A Contratante fiscalizará e inspecionará os serviços/produtos, podendo rejeitá-lo,
quando este não atender ao especificado;
Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita
da Contratada, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos
omissos;

9.5 A multa eventualmente imposta à adjudicatária será automaticamente descontada
da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.
Caso não tenha valor a receber da Secretaria Municipal de Gestão/Cuiabá-Prev. serlhe-á concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação, para
que efetue o pagamento ou apresente defesa. Não realizando o pagamento ou não
apresentado defesa no prazo devido, os dados da adjudicatária serão encaminhados
ao Órgão competente para proceder a inscrição da mesma na Dívida Ativa do
Município;

Designar um representante que deverá acompanhar e fiscalizar a execução dos
serviços, em conformidade com o disposto no art. 67, da Lei n.º 8.666/93;

9.6 As multas e sanções previstas neste Termo de Referência não eximem a
adjudicatária da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que seus atos
venham a causar à Administração; Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento
ou por motivo de reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela
Administração do Município de Cuiabá, o Fornecedor ficará isento das penalidades.

Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA de

9.7 Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
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contar da ciência da notificação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão
ou nesse prazo encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão
superior, dentro do mesmo prazo.
9.8 A Fornecedora poderá ser penalizada inclusive com eventual rescisão do Ata caso.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS
Correrão por conta exclusivas da FORNECEDORA:
10.1.1 Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações
do objeto desta Ata.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas
seguintes situações:

Descrição do material e/ou serviço;
Quantidade, preço unitário, preço total;
Dados Bancários (nome e número do banco, número da agência, número da conta
corrente);
Número da ata;
Número da Nota de Empenho;
Não deverá possuir rasuras.
Caso constatado alguma irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, esta será devolvida a
Contratada para as necessárias correções, sendo informado o motivo que motivaram
a sua rejeição.

Quando a Fornecedora não cumprir as obrigações constantes na Ata de Registro de
Preços e/ou no Edital e seus anexos;

Somente após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura devidamente corrigida é que
se iniciará a contagem dos prazos fixados para pagamento à partir da data de sua
reapresentação.

Quando a Fornecedora não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

Deverá, obrigatoriamente, fazer acompanhar da Nota Fiscal/Fatura, todas as certidões
de regularidade fiscal, devidamente válidas:

Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado;

Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;

Quando a Fornecedora der causa a rescisão administrativa decorrente deste Registro
de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei
8.666/93;

Certidão Negativa de Débito Fiscal (CND), expedida pela Agência Fazendária da
Secretaria de Estado de Fazenda do domicílio tributário da licitante, observando
que no caso do Estado de Mato Grosso, deverá ser específica para participação em
licitações públicas;

Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

Certidão quanto à Dívida Ativa do Município da sede da licitante;

Por presentes razões de interesse público, devidamente justificado.

Certificado de Regularidade relativo à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS);

Ocorrendo cancelamento do preço registrado, a Fornecedora será informada por
correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo
administrativo da presente Ata.
No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Fornecedora, a
comunicação será feita por publicação no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas no
endereço eletrônico http://www.tce.mt.gov.br/, considerando-se cancelado o preço
registrado a partir da publicação.

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
13.1.1 Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por
intermédio de lavratura de termo aditivo a presente ata de Registro de Preços.

A solicitação da Fornecedora para cancelamento dos preços registrados poderá não
ser aceita pelo Órgão Gerenciador, facultando-se a este neste caso, a aplicação das
penalidades previstas nesta Ata.

13.1.2 A presente Ata de Registro de Preços Integra o Edital de Pregão Registro
de Preços nº 008/2021/PMC e seus anexos e a(s) proposta(s) da(s) empresa(s)
classificada(s).

Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades da
Fornecedora relativas aos fornecimentos do objeto.

13.2 Para a execução da ata, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer
espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste instrumento, ou de
outra forma a ele não relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos prepostos
e colaboradores.

Caso o Órgão Gerenciador não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, poderá
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas até que a Fornecedora
cumpra integralmente a condição contratual infringida.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Do pagamento
O pagamento será efetuado com a apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura,
tendo sido cumpridos todos os critérios estabelecidos no Termo de Referência,
devidamente atestada.
O valor da Nota Fiscal/fatura deverá ser o mesmo consignado na Nota de Empenho,
em caso de divergência, será estabelecido prazo para a empresa fornecedora fazer a
substituição da nota fiscal.
O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias a partir
da data do recebimento definitivo pela Secretaria Municipal de Gestão, e será feito
mediante Ordem Bancária para crédito na conta corrente da empresa CONTRATADA,
no domicílio bancário por ela expressamente informado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta Ata de Registro de Preços, não
resolvidos na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do
Estado de Mato Grosso, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi a presente Ata, lavrado
em três vias de igual teor e forma, assinado pelas partes.
Cuiabá - MT, 25 de maio de 2021
_______________________________________
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

A Contratada deverá manter durante toda a vigência contratual, a plena regularidade
fiscal, exigida em Lei, e caso não apresente a efetiva documentação necessária,
dentro do prazo legal; o recebimento ficará prejudicado podendo ser suspenso ou
interrompido, independentemente das penalidades legais aplicáveis ao fato, até que
a empresa regularize a situação.

Secretaria Municipal de Gestão – SMGE
ALEXANDRE BELOTO MAGALHÃES DE ANDRADE
CPF 247.977.068-05

A Nota Fiscal deverá ser encaminhada para a Diretoria Administrativa Financeira-DAF
da Secretaria Municipal demandante

TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA

O pagamento não será considerado como aceitação definitiva do serviço/material e
não isentará a Contratada das suas responsabilidades e obrigações, quaisquer que
sejam.

Representante: JOÃO CARLOS SBORCHIA

CNPJ/MF 09.644.019/0001-45
RG 1984962/SSP-PR CPF 327.544.349-68

Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigações financeiras impostas a Contratada em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito de atualização monetária.

TESTEMUNHAS:

A 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”.

RG Nº. / CPF Nº. RG Nº. / CPF Nº.

As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças
serão de responsabilidade da Contratada.

01)__________________________ 02)_________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2021

O pagamento será efetuado observando-se a ordem cronológica estabelecida no art.
5° da Lei n° 8666/93.

PREGÃO ELETRONICO/REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2021/PMC

A Nota Fiscal deverá ser emitida em duas vias somente após o recebimento da Nota
de Empenho e deverá conter as seguintes descriminações:

Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte um, pelo presente
instrumento, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito
no CNPJ/MF sob o Nº. 03.533.064/0001-46, com sede no Palácio Alencastro,
situado na Praça Alencastro, nº. 158, Centro, na cidade de Cuiabá/MT, através da
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO -SMGE, neste ato representado pelo seu
Secretário Sr. ALEXANDRE BELOTO MAGALHÃES DE ANDRADE, portador da Carteira
de Identidade RG nº. 234948474 SSP/SP e do CPF nº. 247.977.068-05, neste ato
denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa SUPRINOX COMERCIO DE

Razão Social;
Número da Nota Fiscal/Fatura;
Data de emissão;
Nome da Secretaria Solicitante;

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36.205/2020
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EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DOM LTDA inscrita no CNPJ/MF nº. 04.647.513/000140, com sede na Avenida Jorge Amado nº 13, Boca do Rio, Salvador/BA, CEP: 41.705001 Tel. (71) 3371-5000/ 98851-1850, E-mail: suprinox@ig.com.br /charles@suprinox.
com, representada neste ato pelo seu(sua) Representante Legal, Sr. CHARLES
FERNANDES COSTA, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 03745252-50, CPF/MF
n.º507.338.695-72, doravante denominado FORNECEDORA, considerando o resultado
da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
Nº. 008/2021/PMC do Processo Administrativo Nº 36.205/2020, RESOLVE registrar
os preços, nas quantidades estimadas anual, de acordo com a classificação por ela
alcançada do ITEM, atendendo das condições previstas no Instrumento Convocatório,
e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas
constantes da Lei nº. 10.520/2002; Decretos Municipais n° 5.011 de 21 de fevereiro de
2011; 5.456/2014 de 24 de fevereiro de 2014 e subsidiariamente pela Lei Nº 8.666/93
e alterações posteriores.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Copa, Cozinha
e Materiais de Limpeza para atender as demandas das Secretarias Municipais da
Prefeitura de Cuiabá, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
nesse termo de referência e seus anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços terá prazo de validade de 12 (doze) meses a contar da
assinatura feita pelas partes. Após a assinatura será providenciada a publicação na
forma da Lei.
Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, qualquer Órgão ou Entidade da
Administração Pública Municipal poderá utilizar a Ata, mesmo que não tenha
participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador,
desde que devidamente comprovada à vantagem.
A partir da vigência da Ata de Registro de preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na
integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, as penalidades
pelo descumprimento de qualquer de suas cláusulas.
A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar as contratações
que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada
a legislação relativa à licitação, sendo assegurado ao beneficiário do registro
preferência em igualdade de condições, conforme art. 15, §4º, da Lei 8666/93.
Homologado o resultado da licitação, o fornecedor classificado será convocado para
assinar a ata de registro de preços, no prazo de até 05 (cinco) dias nas condições
estabelecidos no instrumento convocatório, podendo o prazo ser prorrogado uma
vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo
justificado aceito pela administração.
É facultado à administração, quando o convocado não cumprir as exigências do edital
e não assinar a ata de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e
nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
A ata de registro de preços implicará compromisso assumido de fornecimento nas
condições estabelecidas, depois de cumpridos os requisitos de publicidade.
A recusa injustificada de fornecedor (es) classificado(s) em assinar a ata, dentro do
prazo estabelecido, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas
no edital.
De acordo com o que dispõe o § 4º, do Art. 62 da Lei Federal nº 8.666/93, o Termo
Contratual será substituído pela Nota de Empenho.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA
O gerenciamento deste instrumento caberá a Secretaria Municipal de Gestão, através
da Secretaria Adjunta Especial de Licitações e Contratos no seu aspecto operacional e
à Procuradoria Geral do Município, nas questões legais.
CLÁUSULA QUARTA – DA quantidade E VALOR
ITEM

42

CÓD. TCE

382656-2

DESCRIÇÃO
XICARA COM PIRES EM
PORCELANA BARNCA, LISA,
CAPACIDADE PARA 100ML,
DIAMETRO APROXIMADO DA
XICARA (6,0CM), ALTURA DA
XICARA DE (5,5CM), PARA
CAFÉ, NA COR BRANCA, COM
IMPRESSÃO EM PORTUGUES
INFORMANDO QUE SÃO
RESISTENTES A LAVA LOUÇAS
E MICROOONDAS.

UNID.

UNID

QUANT

MARCA

674

V. UNIT.

V. TOTAL

R$
14,54

R$
9.799,96

GERMER

do material com a especificação”, oportunidade em que se observarão apenas as
informações constantes da fatura e das embalagens, em confronto com a respectiva
nota de empenho.
5.2.1.2 Definitivamente: após a verificação da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitação, que deverá acontecer em até 5 (cinco) dias contados à partir
do recebimento.
5.2.1.3 O fornecedor deverá apresentar no ato da entrega do objeto, Nota Fiscal,
Certidões negativas solicitadas, bem como cópia da Ordem de Fornecimento expedida
pelo setor responsável da Secretaria aderente.
Do Horário:
5.3.1 A entrega do objeto deverá ser efetuada de segunda a sexta-feira, no horário das
7h30min às 11h30min ou das 13h30min às 17h30min; para casos excepcionais como
por exemplo os itens 3, 4, 26 e 27 dependendo da Secretaria Solicitante, no horário das
6h30min às 7h30min ou das 18h30min às 19h30min; e salvo eventual solicitação ao
contrário.
5.3.2 Atrasos no cumprimento dos prazos estabelecidos, sem justificativa apresentada
por escrito pelo fornecedor e aceita pela Secretaria solicitante caracterizarão a
inexecução da Ata de Registro de Preços, sujeitando o fornecedor à aplicação das
penalidades previstas.
5.4 O objeto fornecido será recusado:
5.4.1 Se entregue com especificações técnicas diferentes das contidas na proposta
apresentada ou no Edital;
5.4.2 Se apresentar qualquer defeito no material;
5.4.3 Os itens que apresentarem defeito deverão ser substituídos, caso mais de 5%
(cinco por cento) do total apresentem quaisquer defeitos;
5.4.4 Ocorrendo as hipóteses previstas de recusa do fornecimento do objeto
adjudicado, a fornecedora deverá imediatamente substituí-lo, devendo a nova entrega
ser feita num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da comunicação
da recusa.
5.4.5 O fornecedor deverá comunicar antecipadamente a data e horário da entrega,
não sendo aceitos os materiais que estiverem em desacordo com as especificações
constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários
sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado.
5.5 Das Condições de Fornecimento:
5.5.1 Para cada pedido será expedida Ordem de Fornecimento pela unidade
requisitante;
5.5.2 O objeto adjudicado deverá ser fornecido no prazo estabelecido na respectiva
autorização/requisição ao fornecedor;
5.5.3 Se, por motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente justificado, o
compromitente fornecedor não puder fornecer os itens solicitados, deverá comunicar
o fato à Secretaria Solicitante, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas, a contar do acontecido;
5.5.4 A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do
preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso,
má execução ou inexecução dos serviços objeto deste termo de referência e não a
eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais
condições estabelecidas.
5.6 Dos Locais:
5.6.1 Constarão na requisição (Ordem de fornecimento), a relação dos itens, suas
respectivas quantidades, o local, data e hora para a entrega dos bens.
5.6.2 Segue abaixo o endereço de todas as secretarias participantes, das quais
receberão os produtos requisitados:
Secretaria Municipal de Educação; está localizado na R. Diogo Domingos Ferreira, 292Bandeirantes, Cuiabá- MT, CEP 78010-210.
Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico;
localizada na Travessa Celso Luiz Moraes de Almeida, nº111, bairro Poção, Cuiabá-MT.
Controladoria Geral do Município; localizada na av. Mato Grosso, 459-441- Centro
Norte, Cuiabá- MT, CEP: 78005-030.
Secretaria Municipal de Gestão; Praça Alencastro, nº 158- Centro. CEP: 78005-906,
Prefeitura de Cuiabá.
Coordenadoria Executiva e de Benefícios Previdenciários- Cuiabá-PREV; localizada na
R. São Benedito, 645- Lixeira, Cuiabá-MT, CEP: 78008-555.

VALOR TOTAL: R$ 9.799,96(Nove mil, setecentos e noventa e nove reais, noventa e
seis centavos).

Secretaria Municipal de Obras Públicas; localizada em Av. José Bonifácio, 343- Dom
Aquino, Cuiabá-MT, CEP: 78015-020.

CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DA ENTREGA

Secretaria Municipal de Habilitação e Regularização Fundiária; localizado no Jardim
Aclimação, Cuiabá-MT, CEP: 78010-730.

Do Prazo:
O objeto adjudicado deverá ser fornecido no prazo indicado na respectiva Ordem
de Fornecimento, que não será superior a 10 (dez) dias, podendo a critério de a
Administração ser prorrogado.
O objeto adjudicado será entregue diretamente nas Secretarias solicitantes, mediante
conferência a ser efetuada pelo fiscal designado da Secretaria aderente, que o receberá
provisória e definitivamente, de acordo com o estipulado no termo de referência.
Do Recebimento do Objeto:

Secretaria Municipal de Fazenda; localizada na Praça Alencastro, 158- Centro, CuiabáMT, CEP: 78005-906, Prefeitura de Cuiabá.
Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com
Deficiência; Localizada na Avenida das Torres, nº 743, Renascer.
Empresa Cuiabana de Zeladoria Serviços Urbanos; localizada na R. B, 451-499- Areão,
Cuiabá-MT, CEP: 78010-330.

5.2.1 Os bens serão recebidos:

Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana; localizada na Rua 13 de Junho, 1289Centro Sul, Cuiabá-MT, CEP: 78020-000.

5.2.1.1 Provisoriamente: “para efeito de posterior verificação da conformidade

Secretaria Municipal Ordem Pública e Defesa Civil; localizada na Av. Érico Preza, 1101-

Gazeta Municipal de Cuiabá - Sexta-feira, 22 de Outubro de 2021

Página

11

Ano I | Nº 246

GAZETA MUNICIPAL DE CUIABÁ
Jardim Itália, Cuiabá-MT, CEP: 78060-755.
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer; localizada na R. Barão de Melgaço,
3.677- Centro de Cuiabá, CEP: 78025-300.
Secretaria Municipal de Planejamento; localizada na R. Pedro Celestino, 26- Centro
Norte, Cuiabá-MT, CEP: 78005-010.
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável;
localizado na Prefeitura de Cuiabá, 3º andar- Praça Alencastro, N.º 158, Centro.
Secretaria Municipal de Turismo; localizado na Praça Alencastro, Nº 158, 4º andar Centro- CEP: 78005-906.
Secretaria Municipal de Governo; localizado na Praça Alencastro, Nº 158- Centro- CEP:
78005-906.
Secretaria Municipal de Comunicação; localizado na Praça Alencastro, N.º 158Centro- CEP: 78005-906.
Secretaria Municipal da Mulher; localizado na Praça Alencastro, N.º 158- 6º andar,
Centro- CEP: 78005-906.
Secretaria Municipal de Saúde; localizada a R. Gen. Aníbal da Mata, Nº 139 - Duque de
Caxias, Cuiabá - MT, 78043-268
Procuradoria Geral do Município; localizada a R. Gen. Aníbal da Mata, 135 - Duque de
Caxias, Cuiabá - MT, 78043-268.
5.7 Da especificação dos materiais:
5.7.1 Os materiais devem ser originais.
5.7.2 Não serão aceitos materiais com prazo de validade inferior a 12 meses.
5.7.3 Nas embalagens, deverá constar o selo de garantia da fábrica, o selo da empresa
distribuidora, número do lote, data de vencimento, bem como o prazo de garantia do
produto, etc.
5.7.4 Todos produtos cotados deverão ser entregues devidamente acondicionados, de
forma a garantir a sua integridade;
5.7.5 Os produtos de origem estrangeira deverão constar na embalagem informações
em português para conhecimento e classificação desses nos termos do art. 31, da Lei
nº 8.078/90.
5.8 Dos critérios de sustentabilidade:
5.8.1 Considerando as orientações dispostas no Guia Nacional de Contratações
Sustentáveis e à previsão do art. 3º, da Lei n. 8.666, de 21 de Junho de 1993, que
firmam o entendimento de que as contratações públicas deverão promover o
desenvolvimento nacional sustentável.
5.8.2 Material de Limpeza e Higiene:
a) Materiais menos agressivos ao meio ambiente;
b) Produtos concentrados, preferencialmente.
c) Sabão em barra e detergentes em pó preferencialmente à base de coco ou isentos
de fósforo e, quando inexistentes no mercado, exigência de comprovação de teor que
respeite o limite máximo de concentração de fósforo, conforme Resolução CONAMA
nº 359, de 29 de abril de 2005;
d) Os produtos saneantes domissanitários de qualquer natureza devem utilizar
substâncias tensoativas biodegradáveis
e) Esponjas fabricadas com solvente à base d’água.
f) As aquisições de produtos oriundos da madeira, para fins sanitários, tais como, papel
higiênico, toalha, guardanapo, lenço, devem observar os critérios da rastreabilidade
e da origem dos insumos de madeira a partir de fontes de manejo sustentável em
conformidade com a norma ABNT NBR 14790:2011, utilizada pelo Cerflor, ou com o
padrão FSC-STD-40-004 V2-1. A comprovação da conformidade deve ser feita por meio
do Certificado da Cadeia de Custódia e/ou Selo de Cadeia de Custódia do Cerflor ou
do FSC.
g) Nas aquisições de produtos usados na limpeza e conservação de ambientes,
também denominados saneantes, tais como álcool, água sanitária, detergentes,
sabões, desinfetantes, devem ser observados os critérios de eficácia e segurança,
comprovados pela regularidade (registro ou notificação) junto à ANVISA.
I. A comprovação da regularização deve ser feita por meio de cópia da publicação
do registro do produto no Diário Oficial da União (DOU), observada sua validade, ou a
apresentação do Comunicado de Aceitação de Notificação, enviado à empresa pela
ANVISA ou consulta à internet da divulgação de Aceitação de Notificação disponível
no sítio da ANVISA na internet em http://www.anvisa.gov.br/saneantes/index.htm
h) Produtos que possuam comercialização em refil.
CLÁUSULA SEXTA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Após homologação da licitação, a FORNECEDORA será convocada para assinar a Ata
de Registro de Preços e demais documentos necessários no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, sob pena de decair do direito de Registro; caracterização de inexecução
contratual e convocação dos classificados remanescentes e nos termos da legislação.
6.1.1 Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem
de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, e, depois de
cumpridos os requisitos, terão efeito de compromisso da prestação dos serviços nas
condições estabelecidas.
O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de até 12 (doze) meses a partir
da data de sua assinatura, sendo que durante este período a FORNECEDORA deverá
manter as condições de habilitação exigidas na licitação.
6.2.1 Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços - SRP terão

sua vigência conforme as disposições contidas nos respectivos instrumentos
convocatórios e respectivos contratos decorrentes, obedecido ao disposto no art. 57,
da Lei nº 8.666, 21 de junho de 1993.
A existência dos preços registrados na Ata de Registro de Preços não obriga a
Administração e outros Órgãos/Entidades, a firmarem contratações nas quantidades
estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a prestação dos serviços,
obedecida à legislação pertinente, sendo assegurado ao detentor do registro à
preferência de executar o objeto, em igualdade de condições.
O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados/publicado no
Diário Oficial do Estado e/ou Diário Eletrônico do Tribunal de Contas no endereço
eletrônico http://www.tce.mt.gov.br e ficarão disponibilizados durante a vigência da
Ata no Site da Prefeitura Municipal de Cuiabá - http://www.cuiaba.mt.gov.br na opção
Serviço no link Licitação.
6.4.1 Ao preço do primeiro colocado poderão ser registrados tantos fornecedores
quantos necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja atingida a
quantidade total estimada para o Valor Global, observando-se o seguinte:
6.4.1.1 Quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser
respeitada a ordem de classificação das empresas constantes da Ata.
6.4.1.2 Os órgãos participantes do registro de preços deverão, quando da necessidade
de contratação, recorrerem ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços,
para que este proceda à indicação da FORNECEDORA e respectivos preços a serem
praticados.
6.4.1.3 Excepcionalmente, a critério do órgão gerenciador, quando a quantidade do
primeiro colocado não for suficiente para as demandas estimadas, desde que se
trate de objetos de qualidade ou desempenho superior, devidamente justificada e
comprovada a vantagem, e as ofertas sejam em valor inferior ao máximo admitido,
poderão ser registrados outros preços.
A Secretaria Adjunta Especial de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de
Gestão, convocará, sempre que provocada pela Secretaria Municipal requisitante,
a(s) licitante(s) detentora(s) da ata para negociar o preço registrado e adequá-lo ao
preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço
praticado no mercado.
6.5.1 Caso seja frustrada a negociação, a licitante detentora da ata será liberada do
compromisso assumido.
6.5.2 Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar
aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor
originalmente constante da proposta da FORNECEDORA e aquele vigente no mercado
à época do registro – equação econômico-financeira.
6.5.3 Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a
média daqueles apurados pela Secretaria Adjunta Especial de Licitações e Contratos
da Secretaria Municipal de Gestão – SAELC/SMGe.
Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, a Secretaria Adjunta
Especial de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Gestão – SAELC/
SMGe poderá convocar os demais licitantes classificados, nas mesmas condições ou
revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela.
As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio da
equação econômico-financeira, serão publicadas pela Secretaria Adjunta Especial de
Compras e Licitações da Secretaria Municipal de Gestão– SAELC/SMGe.
A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão municipal ou entidade da Administração que não tenha participado do certame
licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente
comprovada à vantagem.
6.8.1 Os órgãos e entidades que não participaram do Pregão Eletrônico/Registro de
Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar
formalmente o pedido e interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para manifestação
sobre a possibilidade de adesão, com descrição e especificações do objeto bem como
seus quantitativos que tenha interesse, para que este indique o possível fornecedor e
respectivos preços.
6.8.2 Caberá a Fornecedora beneficiária da ata de registro de preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente
de adesão, desde que o fornecimento não prejudique as obrigações presentes e futuras
decorrentes da Ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
6.8.3 As contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem
por cento dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes;
6.8.4 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preço não poderá
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata para
o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos
não participantes que aderirem.
6.8.5 Caberá ao órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do
certame licitatório, descrever no seu pedido:
6.8.5.1 A especificação/descrição do objeto pretendido, inclusive definindo as
respectivas unidades de medida usualmente adotadas.
6.8.5.2 A estimativa de quantidades a serem adquiridas no prazo de validade do
registro.
6.8.5.3 O preço unitário e total do estimado das quantidades a serem adquiridas.
6.8.5.4 A quantidade total de unidades a ser aderida, por ITEM.
6.8.5.5 Descrição das condições quanto aos locais, prazos de entrega, forma de
pagamento, dotação orçamentária e, complementarmente, quando cabíveis, a
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frequência, periodicidade, características dos objetos a serem fornecidos e utilizados,
procedimentos a serem seguidos, cuidados, deveres, disciplina e controles a serem
adotados por parte do fornecedor.
6.8.5.6 Fazer acompanhar dos orçamentos prévios para comprovação de vantagens.
Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de
classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os
interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços que, depois de cumpridos
os requisitos de publicidade, terão efeito de compromisso da prestação dos serviços
nas condições estabelecidas.
A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo órgão
gerenciador do registro de preços, será formalizada pelo órgão interessado, por
intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa,
autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme o disposto no art. 62
da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA SeTIMA – Dos direitos e deveres da FORNECEDORA
O fornecimento dos produtos deverá atender as mesmas características e
especificações da proposta apresentada e qualidade dentro dos padrões mínimos
exigidos, obedecendo a quantidade e prazos estipulados;
Prover condições que possibilitem o atendimento a partir da data da assinatura da ata;
Cumprir as especificações e preços estabelecidos neste Termo;
Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na
elaboração da estimativa de custos;
Assegurar a qualidade da prestação dos serviços/produtos;
Comunicar, por escrito e imediatamente, ao gestor responsável, qualquer motivo que
impossibilite o estacionamento, nas condições pactuadas;
Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades identificadas
pela CONTRATANTE referente à execução dos serviços pela CONTRATADA.
O fornecimento somente poderá ser realizado por meio de Ordem de Fornecimento,
emitida pela Secretaria aderente qual constarão as quantidade e descrição dos
serviços /produtos;
Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como laudos,
vistorias, salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e
de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras despesas que forem devidas aos
seus empregados ou prepostos, no desempenho dos serviços/produtos contratados;
Ressarcir prejuízos de qualquer natureza causados aos veículos da CONTRATANTE,
originados direta ou indiretamente da execução da ata, por ineficiência, irregularidades,
dolo ou culpa de seus empregados, prepostos ou representantes, a preços atualizados,
dentro de 10 (dez) dias contados a partir da comprovação de sua responsabilidade.
Caso não o faça dentro do prazo estipulado, a CONTRATANTE reserva-se o direito de
descontar, da fatura a vencer, o valor correspondente;
Não transferir a outrem, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, nem
subcontratar, qualquer dos produtos.
cláusula OITAVA – DOs direitos e deveres do municipio de cuiabá
Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela empresa contratada
para a fiel execução da ata;
A Contratante fiscalizará e inspecionará os serviços/produtos, podendo rejeitá-lo,
quando este não atender ao especificado;
Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita
da Contratada, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos
omissos;
Designar um representante que deverá acompanhar e fiscalizar a execução dos
serviços, em conformidade com o disposto no art. 67, da Lei n.º 8.666/93;
Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA de
acordo com os dispositivos deste termo;
Comunicar à contratada, todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o objeto;
Aplicar multa, sanções ou rescisão da ata, caso a empresa que for contratada
desobedeça a quaisquer das condições estabelecidas neste termo;
Avaliar se os serviços estão de acordo com a ata e normas legais pertinentes ao objeto;

CLÁUSULA NONA - DAS sanções administrativas
A licitante vencedora que descumprir injustificadamente quaisquer das cláusulas
e condições do presente Pregão ficará sujeita às penalidades previstas na Lei nº
10.520/2002, bem como nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, e ainda à aplicação de multa
cujo valor terá por base de cálculo o valor adjudicado, além do que segue:
Pelo atraso ou recusa imotivada em assinar a ata, ou ainda pela inexecução parcial ou
total das cláusulas edilícias, a licitante poderá incorrer em:
a) Advertência por escrito, sempre que verificadas irregularidades de pequena monta;
b) Multa de até 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total empenhado por dia de
atraso injustificado, limitada a incidência a 10 (dez) dias;
c) Multa de até 10% (dez por cento) do valor total empenhado, no caso de configuração
de inexecução parcial;
d) Multa de até 15% (quinze por cento) do valor total empenhado, no caso de
configuração de inexecução total.
e) Para os casos de multas não previstas neste Edital, aplicar-se-á o valor de 2% (dois
por cento) sobre o valor empenhado;
9.3 Será configurada a inexecução parcial quando houver atraso injustificado por mais
de 10 (dez) dias após o término do prazo fixado para a entrega do objeto, até o limite
de 30 (trinta) dias;
9.3.1 Será configurada a inexecução total do objeto, quando:
a) houver atraso injustificado por mais de 30 (trinta) dias após o término do prazo
fixado para a entrega do objeto, sem que qualquer parcela do objeto tenha sido
entregue;
b) todo o fornecimento não for aceito pela fiscalização por não atender às
especificações;
9.4 Na hipótese de apresentação de documento inverossímil, cometimento de fraude
ou de comportamento inidôneo, a adjudicatária, sem prejuízo de outras sanções e
multas, poderá incorrer nas seguintes penalidades:
a) Suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com
o Município de Cuiabá por até 02 (dois) anos;
b) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante o Município de Cuiabá, depois de ressarcido dos prejuízos
causados;
c) Impedimento de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco
anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, se
a licitante ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do compromisso consignado, comportar-se de modo
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da
citação e da ampla defesa;
9.5 A multa eventualmente imposta à adjudicatária será automaticamente descontada
da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.
Caso não tenha valor a receber da Secretaria Municipal de Gestão/Cuiabá-Prev. serlhe-á concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação, para
que efetue o pagamento ou apresente defesa. Não realizando o pagamento ou não
apresentado defesa no prazo devido, os dados da adjudicatária serão encaminhados
ao Órgão competente para proceder a inscrição da mesma na Dívida Ativa do
Município;
9.6 As multas e sanções previstas neste Termo de Referência não eximem a
adjudicatária da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que seus atos
venham a causar à Administração; Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento
ou por motivo de reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela
Administração do Município de Cuiabá, o Fornecedor ficará isento das penalidades.
9.7 Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar da ciência da notificação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão
ou nesse prazo encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão
superior, dentro do mesmo prazo.
9.8 A Fornecedora poderá ser penalizada inclusive com eventual rescisão do Ata caso.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS

Promover o acompanhamento e a fiscalização dos produtos adquiridos, por meio
de servidor designado para a gestão da ata, cabendo-lhe observar os aspectos
quantitativos e qualitativos, utilizando-se de anotações em registro próprios das
falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos
que exijam medias corretivas por parte desta;

Correrão por conta exclusivas da FORNECEDORA:

Caberá ao gestor/fiscalizador, exercer rigorosamente o controle do cumprimento da
ata, em especial a quantidade, especificação e qualidade dos produtos;

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas
seguintes situações:

Caberá ao gestor/fiscalizador, exercer rigorosamente o controle do cumprimento da
ata, em especial a quantidade, especificação e qualidade dos produtos;

Quando a Fornecedora não cumprir as obrigações constantes na Ata de Registro de
Preços e/ou no Edital e seus anexos;

No caso de irregularidade na execução da ata, o fiscal deverá comunicará por escrito
a autoridade competente, para que este oficie a CONTRATADA a fim de sanar as
irregularidades no prazo que lhe for assinado;

Quando a Fornecedora não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

A fiscalização da ata não elide nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA;
Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes, com o
intuito de solucionar o impasse, sem que haja prejuízo para nenhuma das partes,
tendo por base o que dispõem a Lei 8.666/93, Lei 8.078/90 e demais legislações
aplicáveis à espécie.

10.1.1 Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações
do objeto desta Ata.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA

Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado;
Quando a Fornecedora der causa a rescisão administrativa decorrente deste Registro
de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei
8.666/93;
Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
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Por presentes razões de interesse público, devidamente justificado.
Ocorrendo cancelamento do preço registrado, a Fornecedora será informada por
correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo
administrativo da presente Ata.
No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Fornecedora, a
comunicação será feita por publicação no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas no
endereço eletrônico http://www.tce.mt.gov.br/, considerando-se cancelado o preço
registrado a partir da publicação.

Certificado de Regularidade relativo à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS);
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
13.1.1 Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por
intermédio de lavratura de termo aditivo a presente ata de Registro de Preços.

A solicitação da Fornecedora para cancelamento dos preços registrados poderá não
ser aceita pelo Órgão Gerenciador, facultando-se a este neste caso, a aplicação das
penalidades previstas nesta Ata.

13.1.2 A presente Ata de Registro de Preços Integra o Edital de Pregão Registro
de Preços nº 008/2021/PMC e seus anexos e a(s) proposta(s) da(s) empresa(s)
classificada(s).

Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades da
Fornecedora relativas aos fornecimentos do objeto.

13.2 Para a execução da ata, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer
espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste instrumento, ou de
outra forma a ele não relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos prepostos
e colaboradores.

Caso o Órgão Gerenciador não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, poderá
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas até que a Fornecedora
cumpra integralmente a condição contratual infringida.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Do pagamento
O pagamento será efetuado com a apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura,
tendo sido cumpridos todos os critérios estabelecidos no Termo de Referência,
devidamente atestada.
O valor da Nota Fiscal/fatura deverá ser o mesmo consignado na Nota de Empenho,
em caso de divergência, será estabelecido prazo para a empresa fornecedora fazer a
substituição da nota fiscal.
O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias a partir
da data do recebimento definitivo pela Secretaria Municipal de Gestão, e será feito
mediante Ordem Bancária para crédito na conta corrente da empresa CONTRATADA,
no domicílio bancário por ela expressamente informado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta Ata de Registro de Preços, não
resolvidos na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do
Estado de Mato Grosso, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi a presente Ata, lavrado
em três vias de igual teor e forma, assinado pelas partes.
Cuiabá - MT, 25 de maio de 2021
_______________________________________
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

A Contratada deverá manter durante toda a vigência contratual, a plena regularidade
fiscal, exigida em Lei, e caso não apresente a efetiva documentação necessária,
dentro do prazo legal; o recebimento ficará prejudicado podendo ser suspenso ou
interrompido, independentemente das penalidades legais aplicáveis ao fato, até que
a empresa regularize a situação.

Secretaria Municipal de Gestão – SMGE
ALEXANDRE BELOTO MAGALHÃES DE ANDRADE
CPF 247.977.068-05

A Nota Fiscal deverá ser encaminhada para a Diretoria Administrativa Financeira-DAF
da Secretaria Municipal demandante

SUPRINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DOM LTDA

O pagamento não será considerado como aceitação definitiva do serviço/material e
não isentará a Contratada das suas responsabilidades e obrigações, quaisquer que
sejam.

Representante: CHARLES FERNANDES COSTA

CNPJ/MF 04.647.513/0001-40
RG 03745252-50 CPF 507.338.695-72

Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigações financeiras impostas a Contratada em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito de atualização monetária.

TESTEMUNHAS:

A 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”.

RG Nº. / CPF Nº. RG Nº. / CPF Nº.

As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças
serão de responsabilidade da Contratada.

01)__________________________ 02)_________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2021

O pagamento será efetuado observando-se a ordem cronológica estabelecida no art.
5° da Lei n° 8666/93.

PREGÃO ELETRONICO/REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2021/PMC

A Nota Fiscal deverá ser emitida em duas vias somente após o recebimento da Nota
de Empenho e deverá conter as seguintes descriminações:

Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte um, pelo presente
instrumento, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no
CNPJ/MF sob o Nº. 03.533.064/0001-46, com sede no Palácio Alencastro, situado na
Praça Alencastro, nº. 158, Centro, na cidade de Cuiabá/MT, através da SECRETARIA
MUNICIPAL DE GESTÃO -SMGE, neste ato representado pelo seu Secretário Sr.
ALEXANDRE BELOTO MAGALHÃES DE ANDRADE, portador da Carteira de Identidade
RG nº. 234948474 SSP/SP e do CPF nº. 247.977.068-05, neste ato denominado
simplesmente CONTRATANTE e a empresa ROYAL MT COMERCIO VAREJISTA E
ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF nº. 40.014.934/0001-05, com
sede na Avenida da Feb - Lot U Monteiro nº. 901, Bairro Ponte Nova, Várzea Grande/
MT, Tel. (65)99982-0582, E-mail: marieladomingos10@gmail.com, representada
neste ato pelo seu(sua) Representante Legal, Sra. PRISCILA CONSANI DAS MERCES
OLIVEIRA, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 10.616.831-8/SSP-PR, CPF/MF n.º
075.082.869-28, doravante denominado FORNECEDORA, considerando o resultado
da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
Nº. 008/2021/PMC do Processo Administrativo Nº 36.205/2020, RESOLVE registrar
os preços, nas quantidades estimadas anual, de acordo com a classificação por ela
alcançada do ITEM, atendendo das condições previstas no Instrumento Convocatório,
e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas
constantes da Lei nº. 10.520/2002; Decretos Municipais n° 5.011 de 21 de fevereiro de
2011; 5.456/2014 de 24 de fevereiro de 2014 e subsidiariamente pela Lei Nº 8.666/93
e alterações posteriores.

Razão Social;
Número da Nota Fiscal/Fatura;
Data de emissão;
Nome da Secretaria Solicitante;
Descrição do material e/ou serviço;
Quantidade, preço unitário, preço total;
Dados Bancários (nome e número do banco, número da agência, número da conta
corrente);
Número da ata;
Número da Nota de Empenho;
Não deverá possuir rasuras.
Caso constatado alguma irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, esta será devolvida a
Contratada para as necessárias correções, sendo informado o motivo que motivaram
a sua rejeição.
Somente após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura devidamente corrigida é que
se iniciará a contagem dos prazos fixados para pagamento à partir da data de sua
reapresentação.
Deverá, obrigatoriamente, fazer acompanhar da Nota Fiscal/Fatura, todas as certidões
de regularidade fiscal, devidamente válidas:
Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36.205/2020

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Copa, Cozinha
e Materiais de Limpeza para atender as demandas das Secretarias Municipais da
Prefeitura de Cuiabá, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
nesse termo de referência e seus anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Certidão Negativa de Débito Fiscal (CND), expedida pela Agência Fazendária da
Secretaria de Estado de Fazenda do domicílio tributário da licitante, observando
que no caso do Estado de Mato Grosso, deverá ser específica para participação em
licitações públicas;

A Ata de Registro de Preços terá prazo de validade de 12 (doze) meses a contar da
assinatura feita pelas partes. Após a assinatura será providenciada a publicação na
forma da Lei.

Certidão quanto à Dívida Ativa do Município da sede da licitante;

Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, qualquer Órgão ou Entidade da
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Administração Pública Municipal poderá utilizar a Ata, mesmo que não tenha
participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador,
desde que devidamente comprovada à vantagem.
A partir da vigência da Ata de Registro de preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na
integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, as penalidades
pelo descumprimento de qualquer de suas cláusulas.
A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar as contratações
que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada
a legislação relativa à licitação, sendo assegurado ao beneficiário do registro
preferência em igualdade de condições, conforme art. 15, §4º, da Lei 8666/93.
Homologado o resultado da licitação, o fornecedor classificado será convocado para
assinar a ata de registro de preços, no prazo de até 05 (cinco) dias nas condições
estabelecidos no instrumento convocatório, podendo o prazo ser prorrogado uma
vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo
justificado aceito pela administração.

5.3.2 Atrasos no cumprimento dos prazos estabelecidos, sem justificativa apresentada
por escrito pelo fornecedor e aceita pela Secretaria solicitante caracterizarão a
inexecução da Ata de Registro de Preços, sujeitando o fornecedor à aplicação das
penalidades previstas.
5.4 O objeto fornecido será recusado:
5.4.1 Se entregue com especificações técnicas diferentes das contidas na proposta
apresentada ou no Edital;
5.4.2 Se apresentar qualquer defeito no material;
5.4.3 Os itens que apresentarem defeito deverão ser substituídos, caso mais de 5%
(cinco por cento) do total apresentem quaisquer defeitos;
5.4.4 Ocorrendo as hipóteses previstas de recusa do fornecimento do objeto
adjudicado, a fornecedora deverá imediatamente substituí-lo, devendo a nova entrega
ser feita num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da comunicação
da recusa.

É facultado à administração, quando o convocado não cumprir as exigências do edital
e não assinar a ata de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e
nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.4.5 O fornecedor deverá comunicar antecipadamente a data e horário da entrega,
não sendo aceitos os materiais que estiverem em desacordo com as especificações
constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários
sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado.

A ata de registro de preços implicará compromisso assumido de fornecimento nas
condições estabelecidas, depois de cumpridos os requisitos de publicidade.

5.5 Das Condições de Fornecimento:

A recusa injustificada de fornecedor (es) classificado(s) em assinar a ata, dentro do
prazo estabelecido, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas
no edital.
De acordo com o que dispõe o § 4º, do Art. 62 da Lei Federal nº 8.666/93, o Termo
Contratual será substituído pela Nota de Empenho.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA
O gerenciamento deste instrumento caberá a Secretaria Municipal de Gestão, através
da Secretaria Adjunta Especial de Licitações e Contratos no seu aspecto operacional e
à Procuradoria Geral do Município, nas questões legais.
CLÁUSULA QUARTA – DA quantidade E VALOR
ITEM

14

16

20

CÓD. TCE

DESCRIÇÃO

UNID.

QUANT

143959-6

COPO DE VIDRO, COM
300ML, DIAMETRO 67
MM ALTURA, 129,5 MM,
PARA REFRESCO NA
COR INCOLOR.

UNID

708

COPO DESCARTAVEL
DE POLIESTIRENO
PARA LIQUIDOS COM
CAPACIDADE DE 50
ML, 75 GRAMAS, DE
ACORDO COM A NBR
NUM 14865 CAIXA COM
5000 UNIDADES.

CAIXA

12786-8

148751-5

ESPONJA DE LÃ
DE AÇO, ESPONJA
PARA LIMPEZA TIPO
SIMPLES, MEDINDO
110X90X26MM,
COM FORMATO
RETANGULAR AÇO
CARBONO, NA COR
GRAFITE.

MARCA

NADIR

V. UNIT.

V. TOTAL

R$ 4,23

R$ 2.994,84

5.5.1 Para cada pedido será expedida Ordem de Fornecimento pela unidade
requisitante;
5.5.2 O objeto adjudicado deverá ser fornecido no prazo estabelecido na respectiva
autorização/requisição ao fornecedor;
5.5.3 Se, por motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente justificado, o
compromitente fornecedor não puder fornecer os itens solicitados, deverá comunicar
o fato à Secretaria Solicitante, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas, a contar do acontecido;
5.5.4 A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do
preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso,
má execução ou inexecução dos serviços objeto deste termo de referência e não a
eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais
condições estabelecidas.
5.6 Dos Locais:
5.6.1 Constarão na requisição (Ordem de fornecimento), a relação dos itens, suas
respectivas quantidades, o local, data e hora para a entrega dos bens.
5.6.2 Segue abaixo o endereço de todas as secretarias participantes, das quais
receberão os produtos requisitados:

7.492

MINAPLAST

R$ 97,43

R$
729.945,56

Secretaria Municipal de Educação; está localizado na R. Diogo Domingos Ferreira, 292Bandeirantes, Cuiabá- MT, CEP 78010-210.
Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico;
localizada na Travessa Celso Luiz Moraes de Almeida, nº111, bairro Poção, Cuiabá-MT.
Controladoria Geral do Município; localizada na av. Mato Grosso, 459-441- Centro
Norte, Cuiabá- MT, CEP: 78005-030.

UNID

68.000

ASSOLAN

R$ 0,91

R$
61.880,00

Secretaria Municipal de Gestão; Praça Alencastro, nº 158- Centro. CEP: 78005-906,
Prefeitura de Cuiabá.
Coordenadoria Executiva e de Benefícios Previdenciários- Cuiabá-PREV; localizada na
R. São Benedito, 645- Lixeira, Cuiabá-MT, CEP: 78008-555.

VALOR TOTAL: R$ 794.820,40(Setecentos e noventa e quatro mil, oitocentos e vinte
reais, e quarenta centavos).

Secretaria Municipal de Obras Públicas; localizada em Av. José Bonifácio, 343- Dom
Aquino, Cuiabá-MT, CEP: 78015-020.

CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DA ENTREGA

Secretaria Municipal de Habilitação e Regularização Fundiária; localizado no Jardim
Aclimação, Cuiabá-MT, CEP: 78010-730.

Do Prazo:
O objeto adjudicado deverá ser fornecido no prazo indicado na respectiva Ordem
de Fornecimento, que não será superior a 10 (dez) dias, podendo a critério de a
Administração ser prorrogado.
O objeto adjudicado será entregue diretamente nas Secretarias solicitantes, mediante
conferência a ser efetuada pelo fiscal designado da Secretaria aderente, que o receberá
provisória e definitivamente, de acordo com o estipulado no termo de referência.

Secretaria Municipal de Fazenda; localizada na Praça Alencastro, 158- Centro, CuiabáMT, CEP: 78005-906, Prefeitura de Cuiabá.
Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com
Deficiência; Localizada na Avenida das Torres, nº 743, Renascer.
Empresa Cuiabana de Zeladoria Serviços Urbanos; localizada na R. B, 451-499- Areão,
Cuiabá-MT, CEP: 78010-330.
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana; localizada na Rua 13 de Junho, 1289Centro Sul, Cuiabá-MT, CEP: 78020-000.

Do Recebimento do Objeto:
5.2.1 Os bens serão recebidos:
5.2.1.1 Provisoriamente: “para efeito de posterior verificação da conformidade
do material com a especificação”, oportunidade em que se observarão apenas as
informações constantes da fatura e das embalagens, em confronto com a respectiva
nota de empenho.
5.2.1.2 Definitivamente: após a verificação da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitação, que deverá acontecer em até 5 (cinco) dias contados à partir
do recebimento.
5.2.1.3 O fornecedor deverá apresentar no ato da entrega do objeto, Nota Fiscal,
Certidões negativas solicitadas, bem como cópia da Ordem de Fornecimento expedida
pelo setor responsável da Secretaria aderente.
Do Horário:
5.3.1 A entrega do objeto deverá ser efetuada de segunda a sexta-feira, no horário das
7h30min às 11h30min ou das 13h30min às 17h30min; para casos excepcionais como
por exemplo os itens 3, 4, 26 e 27 dependendo da Secretaria Solicitante, no horário das
6h30min às 7h30min ou das 18h30min às 19h30min; e salvo eventual solicitação ao
contrário.

Secretaria Municipal Ordem Pública e Defesa Civil; localizada na Av. Érico Preza, 1101Jardim Itália, Cuiabá-MT, CEP: 78060-755.
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer; localizada na R. Barão de Melgaço,
3.677- Centro de Cuiabá, CEP: 78025-300.
Secretaria Municipal de Planejamento; localizada na R. Pedro Celestino, 26- Centro
Norte, Cuiabá-MT, CEP: 78005-010.
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável;
localizado na Prefeitura de Cuiabá, 3º andar- Praça Alencastro, N.º 158, Centro.
Secretaria Municipal de Turismo; localizado na Praça Alencastro, Nº 158, 4º andar Centro- CEP: 78005-906.
Secretaria Municipal de Governo; localizado na Praça Alencastro, Nº 158- Centro- CEP:
78005-906.
Secretaria Municipal de Comunicação; localizado na Praça Alencastro, N.º 158Centro- CEP: 78005-906.
Secretaria Municipal da Mulher; localizado na Praça Alencastro, N.º 158- 6º andar,
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Centro- CEP: 78005-906.
Secretaria Municipal de Saúde; localizada a R. Gen. Aníbal da Mata, Nº 139 - Duque de
Caxias, Cuiabá - MT, 78043-268
Procuradoria Geral do Município; localizada a R. Gen. Aníbal da Mata, 135 - Duque de
Caxias, Cuiabá - MT, 78043-268.
5.7 Da especificação dos materiais:
5.7.1 Os materiais devem ser originais.
5.7.2 Não serão aceitos materiais com prazo de validade inferior a 12 meses.
5.7.3 Nas embalagens, deverá constar o selo de garantia da fábrica, o selo da empresa
distribuidora, número do lote, data de vencimento, bem como o prazo de garantia do
produto, etc.
5.7.4 Todos produtos cotados deverão ser entregues devidamente acondicionados, de
forma a garantir a sua integridade;
5.7.5 Os produtos de origem estrangeira deverão constar na embalagem informações
em português para conhecimento e classificação desses nos termos do art. 31, da Lei
nº 8.078/90.
5.8 Dos critérios de sustentabilidade:
5.8.1 Considerando as orientações dispostas no Guia Nacional de Contratações
Sustentáveis e à previsão do art. 3º, da Lei n. 8.666, de 21 de Junho de 1993, que
firmam o entendimento de que as contratações públicas deverão promover o
desenvolvimento nacional sustentável.
5.8.2 Material de Limpeza e Higiene:
a) Materiais menos agressivos ao meio ambiente;
b) Produtos concentrados, preferencialmente.
c) Sabão em barra e detergentes em pó preferencialmente à base de coco ou isentos
de fósforo e, quando inexistentes no mercado, exigência de comprovação de teor que
respeite o limite máximo de concentração de fósforo, conforme Resolução CONAMA
nº 359, de 29 de abril de 2005;
d) Os produtos saneantes domissanitários de qualquer natureza devem utilizar
substâncias tensoativas biodegradáveis
e) Esponjas fabricadas com solvente à base d’água.
f) As aquisições de produtos oriundos da madeira, para fins sanitários, tais como, papel
higiênico, toalha, guardanapo, lenço, devem observar os critérios da rastreabilidade
e da origem dos insumos de madeira a partir de fontes de manejo sustentável em
conformidade com a norma ABNT NBR 14790:2011, utilizada pelo Cerflor, ou com o
padrão FSC-STD-40-004 V2-1. A comprovação da conformidade deve ser feita por meio
do Certificado da Cadeia de Custódia e/ou Selo de Cadeia de Custódia do Cerflor ou
do FSC.
g) Nas aquisições de produtos usados na limpeza e conservação de ambientes,
também denominados saneantes, tais como álcool, água sanitária, detergentes,
sabões, desinfetantes, devem ser observados os critérios de eficácia e segurança,
comprovados pela regularidade (registro ou notificação) junto à ANVISA.
I. A comprovação da regularização deve ser feita por meio de cópia da publicação
do registro do produto no Diário Oficial da União (DOU), observada sua validade, ou a
apresentação do Comunicado de Aceitação de Notificação, enviado à empresa pela
ANVISA ou consulta à internet da divulgação de Aceitação de Notificação disponível
no sítio da ANVISA na internet em http://www.anvisa.gov.br/saneantes/index.htm
h) Produtos que possuam comercialização em refil.
CLÁUSULA SEXTA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Após homologação da licitação, a FORNECEDORA será convocada para assinar a Ata
de Registro de Preços e demais documentos necessários no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, sob pena de decair do direito de Registro; caracterização de inexecução
contratual e convocação dos classificados remanescentes e nos termos da legislação.
6.1.1 Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem
de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, e, depois de
cumpridos os requisitos, terão efeito de compromisso da prestação dos serviços nas
condições estabelecidas.
O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de até 12 (doze) meses a partir
da data de sua assinatura, sendo que durante este período a FORNECEDORA deverá
manter as condições de habilitação exigidas na licitação.
6.2.1 Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços - SRP terão
sua vigência conforme as disposições contidas nos respectivos instrumentos
convocatórios e respectivos contratos decorrentes, obedecido ao disposto no art. 57,
da Lei nº 8.666, 21 de junho de 1993.
A existência dos preços registrados na Ata de Registro de Preços não obriga a
Administração e outros Órgãos/Entidades, a firmarem contratações nas quantidades
estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a prestação dos serviços,
obedecida à legislação pertinente, sendo assegurado ao detentor do registro à
preferência de executar o objeto, em igualdade de condições.
O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados/publicado no
Diário Oficial do Estado e/ou Diário Eletrônico do Tribunal de Contas no endereço
eletrônico http://www.tce.mt.gov.br e ficarão disponibilizados durante a vigência da
Ata no Site da Prefeitura Municipal de Cuiabá - http://www.cuiaba.mt.gov.br na opção
Serviço no link Licitação.
6.4.1 Ao preço do primeiro colocado poderão ser registrados tantos fornecedores
quantos necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja atingida a
quantidade total estimada para o Valor Global, observando-se o seguinte:

6.4.1.1 Quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser
respeitada a ordem de classificação das empresas constantes da Ata.
6.4.1.2 Os órgãos participantes do registro de preços deverão, quando da necessidade
de contratação, recorrerem ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços,
para que este proceda à indicação da FORNECEDORA e respectivos preços a serem
praticados.
6.4.1.3 Excepcionalmente, a critério do órgão gerenciador, quando a quantidade do
primeiro colocado não for suficiente para as demandas estimadas, desde que se
trate de objetos de qualidade ou desempenho superior, devidamente justificada e
comprovada a vantagem, e as ofertas sejam em valor inferior ao máximo admitido,
poderão ser registrados outros preços.
A Secretaria Adjunta Especial de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de
Gestão, convocará, sempre que provocada pela Secretaria Municipal requisitante,
a(s) licitante(s) detentora(s) da ata para negociar o preço registrado e adequá-lo ao
preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço
praticado no mercado.
6.5.1 Caso seja frustrada a negociação, a licitante detentora da ata será liberada do
compromisso assumido.
6.5.2 Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar
aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor
originalmente constante da proposta da FORNECEDORA e aquele vigente no mercado
à época do registro – equação econômico-financeira.
6.5.3 Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a
média daqueles apurados pela Secretaria Adjunta Especial de Licitações e Contratos
da Secretaria Municipal de Gestão – SAELC/SMGe.
Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, a Secretaria Adjunta
Especial de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Gestão – SAELC/
SMGe poderá convocar os demais licitantes classificados, nas mesmas condições ou
revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela.
As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio da
equação econômico-financeira, serão publicadas pela Secretaria Adjunta Especial de
Compras e Licitações da Secretaria Municipal de Gestão– SAELC/SMGe.
A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão municipal ou entidade da Administração que não tenha participado do certame
licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente
comprovada à vantagem.
6.8.1 Os órgãos e entidades que não participaram do Pregão Eletrônico/Registro de
Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar
formalmente o pedido e interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para manifestação
sobre a possibilidade de adesão, com descrição e especificações do objeto bem como
seus quantitativos que tenha interesse, para que este indique o possível fornecedor e
respectivos preços.
6.8.2 Caberá a Fornecedora beneficiária da ata de registro de preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente
de adesão, desde que o fornecimento não prejudique as obrigações presentes e futuras
decorrentes da Ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
6.8.3 As contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem
por cento dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes;
6.8.4 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preço não poderá
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata para
o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos
não participantes que aderirem.
6.8.5 Caberá ao órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do
certame licitatório, descrever no seu pedido:
6.8.5.1 A especificação/descrição do objeto pretendido, inclusive definindo as
respectivas unidades de medida usualmente adotadas.
6.8.5.2 A estimativa de quantidades a serem adquiridas no prazo de validade do
registro.
6.8.5.3 O preço unitário e total do estimado das quantidades a serem adquiridas.
6.8.5.4 A quantidade total de unidades a ser aderida, por ITEM.
6.8.5.5 Descrição das condições quanto aos locais, prazos de entrega, forma de
pagamento, dotação orçamentária e, complementarmente, quando cabíveis, a
frequência, periodicidade, características dos objetos a serem fornecidos e utilizados,
procedimentos a serem seguidos, cuidados, deveres, disciplina e controles a serem
adotados por parte do fornecedor.
6.8.5.6 Fazer acompanhar dos orçamentos prévios para comprovação de vantagens.
Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de
classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os
interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços que, depois de cumpridos
os requisitos de publicidade, terão efeito de compromisso da prestação dos serviços
nas condições estabelecidas.
A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo órgão
gerenciador do registro de preços, será formalizada pelo órgão interessado, por
intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa,
autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme o disposto no art. 62
da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA SeTIMA – Dos direitos e deveres da FORNECEDORA
O fornecimento dos produtos deverá atender as mesmas características e
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especificações da proposta apresentada e qualidade dentro dos padrões mínimos
exigidos, obedecendo a quantidade e prazos estipulados;
Prover condições que possibilitem o atendimento a partir da data da assinatura da ata;
Cumprir as especificações e preços estabelecidos neste Termo;
Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na
elaboração da estimativa de custos;
Assegurar a qualidade da prestação dos serviços/produtos;
Comunicar, por escrito e imediatamente, ao gestor responsável, qualquer motivo que
impossibilite o estacionamento, nas condições pactuadas;
Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades identificadas
pela CONTRATANTE referente à execução dos serviços pela CONTRATADA.
O fornecimento somente poderá ser realizado por meio de Ordem de Fornecimento,
emitida pela Secretaria aderente qual constarão as quantidade e descrição dos
serviços /produtos;
Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como laudos,
vistorias, salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e
de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras despesas que forem devidas aos
seus empregados ou prepostos, no desempenho dos serviços/produtos contratados;
Ressarcir prejuízos de qualquer natureza causados aos veículos da CONTRATANTE,
originados direta ou indiretamente da execução da ata, por ineficiência, irregularidades,
dolo ou culpa de seus empregados, prepostos ou representantes, a preços atualizados,
dentro de 10 (dez) dias contados a partir da comprovação de sua responsabilidade.
Caso não o faça dentro do prazo estipulado, a CONTRATANTE reserva-se o direito de
descontar, da fatura a vencer, o valor correspondente;
Não transferir a outrem, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, nem
subcontratar, qualquer dos produtos.
cláusula OITAVA – DOs direitos e deveres do municipio de cuiabá
Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela empresa contratada
para a fiel execução da ata;
A Contratante fiscalizará e inspecionará os serviços/produtos, podendo rejeitá-lo,
quando este não atender ao especificado;
Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita
da Contratada, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos
omissos;
Designar um representante que deverá acompanhar e fiscalizar a execução dos
serviços, em conformidade com o disposto no art. 67, da Lei n.º 8.666/93;
Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA de
acordo com os dispositivos deste termo;
Comunicar à contratada, todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o objeto;
Aplicar multa, sanções ou rescisão da ata, caso a empresa que for contratada
desobedeça a quaisquer das condições estabelecidas neste termo;
Avaliar se os serviços estão de acordo com a ata e normas legais pertinentes ao objeto;

por cento) sobre o valor empenhado;
9.3 Será configurada a inexecução parcial quando houver atraso injustificado por mais
de 10 (dez) dias após o término do prazo fixado para a entrega do objeto, até o limite
de 30 (trinta) dias;
9.3.1 Será configurada a inexecução total do objeto, quando:
a) houver atraso injustificado por mais de 30 (trinta) dias após o término do prazo
fixado para a entrega do objeto, sem que qualquer parcela do objeto tenha sido
entregue;
b) todo o fornecimento não for aceito pela fiscalização por não atender às
especificações;
9.4 Na hipótese de apresentação de documento inverossímil, cometimento de fraude
ou de comportamento inidôneo, a adjudicatária, sem prejuízo de outras sanções e
multas, poderá incorrer nas seguintes penalidades:
a) Suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com
o Município de Cuiabá por até 02 (dois) anos;
b) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante o Município de Cuiabá, depois de ressarcido dos prejuízos
causados;
c) Impedimento de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco
anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, se
a licitante ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do compromisso consignado, comportar-se de modo
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da
citação e da ampla defesa;
9.5 A multa eventualmente imposta à adjudicatária será automaticamente descontada
da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.
Caso não tenha valor a receber da Secretaria Municipal de Gestão/Cuiabá-Prev. serlhe-á concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação, para
que efetue o pagamento ou apresente defesa. Não realizando o pagamento ou não
apresentado defesa no prazo devido, os dados da adjudicatária serão encaminhados
ao Órgão competente para proceder a inscrição da mesma na Dívida Ativa do
Município;
9.6 As multas e sanções previstas neste Termo de Referência não eximem a
adjudicatária da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que seus atos
venham a causar à Administração; Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento
ou por motivo de reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela
Administração do Município de Cuiabá, o Fornecedor ficará isento das penalidades.
9.7 Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar da ciência da notificação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão
ou nesse prazo encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão
superior, dentro do mesmo prazo.
9.8 A Fornecedora poderá ser penalizada inclusive com eventual rescisão do Ata caso.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS

Promover o acompanhamento e a fiscalização dos produtos adquiridos, por meio
de servidor designado para a gestão da ata, cabendo-lhe observar os aspectos
quantitativos e qualitativos, utilizando-se de anotações em registro próprios das
falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos
que exijam medias corretivas por parte desta;

Correrão por conta exclusivas da FORNECEDORA:

Caberá ao gestor/fiscalizador, exercer rigorosamente o controle do cumprimento da
ata, em especial a quantidade, especificação e qualidade dos produtos;

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas
seguintes situações:

Caberá ao gestor/fiscalizador, exercer rigorosamente o controle do cumprimento da
ata, em especial a quantidade, especificação e qualidade dos produtos;

Quando a Fornecedora não cumprir as obrigações constantes na Ata de Registro de
Preços e/ou no Edital e seus anexos;

No caso de irregularidade na execução da ata, o fiscal deverá comunicará por escrito
a autoridade competente, para que este oficie a CONTRATADA a fim de sanar as
irregularidades no prazo que lhe for assinado;

Quando a Fornecedora não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

10.1.1 Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações
do objeto desta Ata.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA

A fiscalização da ata não elide nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA;

Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado;

Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes, com o
intuito de solucionar o impasse, sem que haja prejuízo para nenhuma das partes,
tendo por base o que dispõem a Lei 8.666/93, Lei 8.078/90 e demais legislações
aplicáveis à espécie.

Quando a Fornecedora der causa a rescisão administrativa decorrente deste Registro
de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei
8.666/93;

CLÁUSULA NONA - DAS sanções administrativas
A licitante vencedora que descumprir injustificadamente quaisquer das cláusulas
e condições do presente Pregão ficará sujeita às penalidades previstas na Lei nº
10.520/2002, bem como nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, e ainda à aplicação de multa
cujo valor terá por base de cálculo o valor adjudicado, além do que segue:
Pelo atraso ou recusa imotivada em assinar a ata, ou ainda pela inexecução parcial ou
total das cláusulas edilícias, a licitante poderá incorrer em:
a) Advertência por escrito, sempre que verificadas irregularidades de pequena monta;
b) Multa de até 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total empenhado por dia de
atraso injustificado, limitada a incidência a 10 (dez) dias;
c) Multa de até 10% (dez por cento) do valor total empenhado, no caso de configuração
de inexecução parcial;
d) Multa de até 15% (quinze por cento) do valor total empenhado, no caso de
configuração de inexecução total.
e) Para os casos de multas não previstas neste Edital, aplicar-se-á o valor de 2% (dois

Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
Por presentes razões de interesse público, devidamente justificado.
Ocorrendo cancelamento do preço registrado, a Fornecedora será informada por
correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo
administrativo da presente Ata.
No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Fornecedora, a
comunicação será feita por publicação no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas no
endereço eletrônico http://www.tce.mt.gov.br/, considerando-se cancelado o preço
registrado a partir da publicação.
A solicitação da Fornecedora para cancelamento dos preços registrados poderá não
ser aceita pelo Órgão Gerenciador, facultando-se a este neste caso, a aplicação das
penalidades previstas nesta Ata.
Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades da
Fornecedora relativas aos fornecimentos do objeto.
Caso o Órgão Gerenciador não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, poderá
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas até que a Fornecedora
cumpra integralmente a condição contratual infringida.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Do pagamento
O pagamento será efetuado com a apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura,
tendo sido cumpridos todos os critérios estabelecidos no Termo de Referência,
devidamente atestada.
O valor da Nota Fiscal/fatura deverá ser o mesmo consignado na Nota de Empenho,
em caso de divergência, será estabelecido prazo para a empresa fornecedora fazer a
substituição da nota fiscal.
O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias a partir
da data do recebimento definitivo pela Secretaria Municipal de Gestão, e será feito
mediante Ordem Bancária para crédito na conta corrente da empresa CONTRATADA,
no domicílio bancário por ela expressamente informado.

e colaboradores.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta Ata de Registro de Preços, não
resolvidos na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do
Estado de Mato Grosso, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi a presente Ata, lavrado
em três vias de igual teor e forma, assinado pelas partes.
Cuiabá - MT, 25 de maio de 2021
_______________________________________
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

A Contratada deverá manter durante toda a vigência contratual, a plena regularidade
fiscal, exigida em Lei, e caso não apresente a efetiva documentação necessária,
dentro do prazo legal; o recebimento ficará prejudicado podendo ser suspenso ou
interrompido, independentemente das penalidades legais aplicáveis ao fato, até que
a empresa regularize a situação.
A Nota Fiscal deverá ser encaminhada para a Diretoria Administrativa Financeira-DAF
da Secretaria Municipal demandante
O pagamento não será considerado como aceitação definitiva do serviço/material e
não isentará a Contratada das suas responsabilidades e obrigações, quaisquer que
sejam.

Secretaria Municipal de Gestão – SMGE
ALEXANDRE BELOTO MAGALHÃES DE ANDRADE
CPF 247.977.068-05
ROYAL MT COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
LTDA
CNPJ/MF 40.014.934/0001-05
Representante: PRISCILA CONSANI DAS MERCES OLIVEIRA
RG 10.616.831-8/SSP-PR CPF 075.082.869-28

Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigações financeiras impostas a Contratada em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito de atualização monetária.

TESTEMUNHAS:

A 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”.

RG Nº. / CPF Nº. RG Nº. / CPF Nº.

As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças
serão de responsabilidade da Contratada.
O pagamento será efetuado observando-se a ordem cronológica estabelecida no art.
5° da Lei n° 8666/93.
A Nota Fiscal deverá ser emitida em duas vias somente após o recebimento da Nota
de Empenho e deverá conter as seguintes descriminações:
Razão Social;
Número da Nota Fiscal/Fatura;
Data de emissão;
Nome da Secretaria Solicitante;
Descrição do material e/ou serviço;
Quantidade, preço unitário, preço total;
Dados Bancários (nome e número do banco, número da agência, número da conta
corrente);
Número da ata;
Número da Nota de Empenho;
Não deverá possuir rasuras.
Caso constatado alguma irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, esta será devolvida a
Contratada para as necessárias correções, sendo informado o motivo que motivaram
a sua rejeição.
Somente após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura devidamente corrigida é que
se iniciará a contagem dos prazos fixados para pagamento à partir da data de sua
reapresentação.
Deverá, obrigatoriamente, fazer acompanhar da Nota Fiscal/Fatura, todas as certidões
de regularidade fiscal, devidamente válidas:
Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
Certidão Negativa de Débito Fiscal (CND), expedida pela Agência Fazendária da
Secretaria de Estado de Fazenda do domicílio tributário da licitante, observando
que no caso do Estado de Mato Grosso, deverá ser específica para participação em
licitações públicas;
Certidão quanto à Dívida Ativa do Município da sede da licitante;
Certificado de Regularidade relativo à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS);
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
13.1.1 Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por
intermédio de lavratura de termo aditivo a presente ata de Registro de Preços.
13.1.2 A presente Ata de Registro de Preços Integra o Edital de Pregão Registro
de Preços nº 008/2021/PMC e seus anexos e a(s) proposta(s) da(s) empresa(s)
classificada(s).
13.2 Para a execução da ata, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer
espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste instrumento, ou de
outra forma a ele não relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos prepostos

01)__________________________ 02)_________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2021
PREGÃO ELETRONICO/REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2021/PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36.205/2020
Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte um, pelo presente
instrumento, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no
CNPJ/MF sob o Nº. 03.533.064/0001-46, com sede no Palácio Alencastro, situado na
Praça Alencastro, nº. 158, Centro, na cidade de Cuiabá/MT, através da SECRETARIA
MUNICIPAL DE GESTÃO -SMGE, neste ato representado pelo seu Secretário Sr.
ALEXANDRE BELOTO MAGALHÃES DE ANDRADE, portador da Carteira de Identidade
RG nº. 234948474 SSP/SP e do CPF nº. 247.977.068-05, neste ato denominado
simplesmente CONTRATANTE e a empresa NABELLA COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF nº. 27.981.389/0001-50, com sede na Rua
Teles Pires, nº. 314, Bairro Dom Aquino, Cuiabá – MT, CEP: 78.015-290, Tel. (65) 30547466/Cel. (65)99233-2939, E-mail: nabellacomercios@gmail.com, representada neste
ato pelo seu(sua) Representante Legal, Sra. NATALIA CONCEIÇÃO HONORATO DA
SILVA BARBOSA, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 1578155-4SSP/MT, CPF/MF
n.º 017.766.351-08, doravante denominado FORNECEDORA, considerando o resultado
da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
Nº. 008/2021/PMC do Processo Administrativo Nº 36.205/2020, RESOLVE registrar
os preços, nas quantidades estimadas anual, de acordo com a classificação por ela
alcançada do ITEM, atendendo das condições previstas no Instrumento Convocatório,
e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas
constantes da Lei nº. 10.520/2002; Decretos Municipais n° 5.011 de 21 de fevereiro de
2011; 5.456/2014 de 24 de fevereiro de 2014 e subsidiariamente pela Lei Nº 8.666/93
e alterações posteriores.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Copa, Cozinha
e Materiais de Limpeza para atender as demandas das Secretarias Municipais da
Prefeitura de Cuiabá, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
nesse termo de referência e seus anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços terá prazo de validade de 12 (doze) meses a contar da
assinatura feita pelas partes. Após a assinatura será providenciada a publicação na
forma da Lei.
Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, qualquer Órgão ou Entidade da
Administração Pública Municipal poderá utilizar a Ata, mesmo que não tenha
participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador,
desde que devidamente comprovada à vantagem.
A partir da vigência da Ata de Registro de preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na
integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, as penalidades
pelo descumprimento de qualquer de suas cláusulas.
A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar as contratações
que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada
a legislação relativa à licitação, sendo assegurado ao beneficiário do registro
preferência em igualdade de condições, conforme art. 15, §4º, da Lei 8666/93.
Homologado o resultado da licitação, o fornecedor classificado será convocado para
assinar a ata de registro de preços, no prazo de até 05 (cinco) dias nas condições
estabelecidos no instrumento convocatório, podendo o prazo ser prorrogado uma
vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo
justificado aceito pela administração.
É facultado à administração, quando o convocado não cumprir as exigências do edital
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e não assinar a ata de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e
nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
A ata de registro de preços implicará compromisso assumido de fornecimento nas
condições estabelecidas, depois de cumpridos os requisitos de publicidade.
A recusa injustificada de fornecedor (es) classificado(s) em assinar a ata, dentro do
prazo estabelecido, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas
no edital.
De acordo com o que dispõe o § 4º, do Art. 62 da Lei Federal nº 8.666/93, o Termo
Contratual será substituído pela Nota de Empenho.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA
O gerenciamento deste instrumento caberá a Secretaria Municipal de Gestão, através
da Secretaria Adjunta Especial de Licitações e Contratos no seu aspecto operacional e
à Procuradoria Geral do Município, nas questões legais.
CLÁUSULA QUARTA – DA quantidade E VALOR
ITEM

08

CÓD.
TCE

2814129

DESCRIÇÃO
CAFE PREDOMINANTE DE
CAFÉ ARABIA, NACIONAL,
EM PO HOMOGENEO,
TORRADO E MOIDO,
AROMA E SABOR
CARACTERISTICOS DO
PRODUTO, PODENDO
SER SUAVE OU INTENSO.
BEBIDA DURA. ISENTO
DE GOSTO RIO ZONA,
MINIMO DE 4,5 PONTOS,
NA ESCALA DE 0 A 10
(NMQ - NIVEL MINIMO DE
QUALIDADE), ADMITINDOSE NO MAXIMO 20% PVA
(GRAOS PRETOS, VERDES
E OU ARDIDOS), COM
TOLERANCIA MAXIMA
A 1% DE IMPUREZAS
E ISENTO DE GRAOS
PRETOS-VERDES OU
FERMENTADOS, MAXIMO
5%, EMBALAGEM A

UNID.

QUANT

MARCA

V.
UNIT.

V. TOTAL

5.3.2 Atrasos no cumprimento dos prazos estabelecidos, sem justificativa apresentada
por escrito pelo fornecedor e aceita pela Secretaria solicitante caracterizarão a
inexecução da Ata de Registro de Preços, sujeitando o fornecedor à aplicação das
penalidades previstas.
5.4 O objeto fornecido será recusado:
5.4.1 Se entregue com especificações técnicas diferentes das contidas na proposta
apresentada ou no Edital;
5.4.2 Se apresentar qualquer defeito no material;
5.4.3 Os itens que apresentarem defeito deverão ser substituídos, caso mais de 5%
(cinco por cento) do total apresentem quaisquer defeitos;
5.4.4 Ocorrendo as hipóteses previstas de recusa do fornecimento do objeto
adjudicado, a fornecedora deverá imediatamente substituí-lo, devendo a nova entrega
ser feita num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da comunicação
da recusa.
5.4.5 O fornecedor deverá comunicar antecipadamente a data e horário da entrega,
não sendo aceitos os materiais que estiverem em desacordo com as especificações
constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários
sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado.
5.5 Das Condições de Fornecimento:
5.5.1 Para cada pedido será expedida Ordem de Fornecimento pela unidade
requisitante;
5.5.2 O objeto adjudicado deverá ser fornecido no prazo estabelecido na respectiva
autorização/requisição ao fornecedor;

CAIXA

24.713

3 FAZENDAS

R$
71,99

R$
1.779.088,87

5.5.3 Se, por motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente justificado, o
compromitente fornecedor não puder fornecer os itens solicitados, deverá comunicar
o fato à Secretaria Solicitante, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas, a contar do acontecido;
5.5.4 A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do
preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso,
má execução ou inexecução dos serviços objeto deste termo de referência e não a
eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais
condições estabelecidas.

VACUO COM VALIDADE
MINIMA DE 10 MESES
A PARTIR DA ENTREGA
PELO FORNECEDOR, COM
REGISTRO DA DATA DE
FABRICACAO E VALIDADE
ESTAMPADAS NO
ROTULO DA EMBALAGEM,
PORTARIA MS/SVS/Nº
377/99 DE

5.6 Dos Locais:
5.6.1 Constarão na requisição (Ordem de fornecimento), a relação dos itens, suas
respectivas quantidades, o local, data e hora para a entrega dos bens.

26.04.1999, CAIXA COM
20 UNIDADES 250G

13

2252902

COLHER - INOX, PARACHA,
PEQUENA, CABO EM INOX,
DE FORMA ADEQUADA

28

4180682

INSETICIDA DOMESTICO
AEROSOL, PARA CUPIM,
BAIXA TOXIDADE,
CONTEM FUNGICIDA,
INGREDIENTES ATIVOS
EPIRETRAIDES ,300 ML

UNID

2856255

PANO DE COPA E
COZINHA PARA PRATO
100% ALGODAO,
PREAMACIADO, MEDINDO
(65X 44) CM, COR
BRANCA

UNID

35

5.3.1 A entrega do objeto deverá ser efetuada de segunda a sexta-feira, no horário das
7h30min às 11h30min ou das 13h30min às 17h30min; para casos excepcionais como
por exemplo os itens 3, 4, 26 e 27 dependendo da Secretaria Solicitante, no horário das
6h30min às 7h30min ou das 18h30min às 19h30min; e salvo eventual solicitação ao
contrário.

UNID

946

15.474

9.258

5.6.2 Segue abaixo o endereço de todas as secretarias participantes, das quais
receberão os produtos requisitados:

DISOLE

R$
2,27

R$ 2.147,42

BASTONULTRA

R$
5,98

R$ 92.534,52

R$
2,37

R$ 21.941,46

ECO TEXIL

Secretaria Municipal de Educação; está localizado na R. Diogo Domingos Ferreira, 292Bandeirantes, Cuiabá- MT, CEP 78010-210.
Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico;
localizada na Travessa Celso Luiz Moraes de Almeida, nº111, bairro Poção, Cuiabá-MT.
Controladoria Geral do Município; localizada na av. Mato Grosso, 459-441- Centro
Norte, Cuiabá- MT, CEP: 78005-030.
Secretaria Municipal de Gestão; Praça Alencastro, nº 158- Centro. CEP: 78005-906,
Prefeitura de Cuiabá.
Coordenadoria Executiva e de Benefícios Previdenciários- Cuiabá-PREV; localizada na
R. São Benedito, 645- Lixeira, Cuiabá-MT, CEP: 78008-555.

VALOR TOTAL: R$ 1.895.712,27 ((Um milhão oitocentos e noventa e cinco mil
setecentos e doze reais e vinte e sete centavos).

Secretaria Municipal de Obras Públicas; localizada em Av. José Bonifácio, 343- Dom
Aquino, Cuiabá-MT, CEP: 78015-020.

CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DA ENTREGA

Secretaria Municipal de Habilitação e Regularização Fundiária; localizado no Jardim
Aclimação, Cuiabá-MT, CEP: 78010-730.

Do Prazo:
O objeto adjudicado deverá ser fornecido no prazo indicado na respectiva Ordem
de Fornecimento, que não será superior a 10 (dez) dias, podendo a critério de a
Administração ser prorrogado.
O objeto adjudicado será entregue diretamente nas Secretarias solicitantes, mediante
conferência a ser efetuada pelo fiscal designado da Secretaria aderente, que o receberá
provisória e definitivamente, de acordo com o estipulado no termo de referência.
Do Recebimento do Objeto:

Secretaria Municipal de Fazenda; localizada na Praça Alencastro, 158- Centro, CuiabáMT, CEP: 78005-906, Prefeitura de Cuiabá.
Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com
Deficiência; Localizada na Avenida das Torres, nº 743, Renascer.
Empresa Cuiabana de Zeladoria Serviços Urbanos; localizada na R. B, 451-499- Areão,
Cuiabá-MT, CEP: 78010-330.
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana; localizada na Rua 13 de Junho, 1289Centro Sul, Cuiabá-MT, CEP: 78020-000.

5.2.1 Os bens serão recebidos:
5.2.1.1 Provisoriamente: “para efeito de posterior verificação da conformidade
do material com a especificação”, oportunidade em que se observarão apenas as
informações constantes da fatura e das embalagens, em confronto com a respectiva
nota de empenho.

Secretaria Municipal Ordem Pública e Defesa Civil; localizada na Av. Érico Preza, 1101Jardim Itália, Cuiabá-MT, CEP: 78060-755.

5.2.1.2 Definitivamente: após a verificação da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitação, que deverá acontecer em até 5 (cinco) dias contados à partir
do recebimento.

Secretaria Municipal de Planejamento; localizada na R. Pedro Celestino, 26- Centro
Norte, Cuiabá-MT, CEP: 78005-010.

5.2.1.3 O fornecedor deverá apresentar no ato da entrega do objeto, Nota Fiscal,
Certidões negativas solicitadas, bem como cópia da Ordem de Fornecimento expedida
pelo setor responsável da Secretaria aderente.
Do Horário:

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer; localizada na R. Barão de Melgaço,
3.677- Centro de Cuiabá, CEP: 78025-300.

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável;
localizado na Prefeitura de Cuiabá, 3º andar- Praça Alencastro, N.º 158, Centro.
Secretaria Municipal de Turismo; localizado na Praça Alencastro, Nº 158, 4º andar Centro- CEP: 78005-906.
Secretaria Municipal de Governo; localizado na Praça Alencastro, Nº 158- Centro- CEP:
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78005-906.
Secretaria Municipal de Comunicação; localizado na Praça Alencastro, N.º 158Centro- CEP: 78005-906.
Secretaria Municipal da Mulher; localizado na Praça Alencastro, N.º 158- 6º andar,
Centro- CEP: 78005-906.
Secretaria Municipal de Saúde; localizada a R. Gen. Aníbal da Mata, Nº 139 - Duque de
Caxias, Cuiabá - MT, 78043-268
Procuradoria Geral do Município; localizada a R. Gen. Aníbal da Mata, 135 - Duque de
Caxias, Cuiabá - MT, 78043-268.
5.7 Da especificação dos materiais:
5.7.1 Os materiais devem ser originais.
5.7.2 Não serão aceitos materiais com prazo de validade inferior a 12 meses.
5.7.3 Nas embalagens, deverá constar o selo de garantia da fábrica, o selo da empresa
distribuidora, número do lote, data de vencimento, bem como o prazo de garantia do
produto, etc.
5.7.4 Todos produtos cotados deverão ser entregues devidamente acondicionados, de
forma a garantir a sua integridade;
5.7.5 Os produtos de origem estrangeira deverão constar na embalagem informações
em português para conhecimento e classificação desses nos termos do art. 31, da Lei
nº 8.078/90.
5.8 Dos critérios de sustentabilidade:
5.8.1 Considerando as orientações dispostas no Guia Nacional de Contratações
Sustentáveis e à previsão do art. 3º, da Lei n. 8.666, de 21 de Junho de 1993, que
firmam o entendimento de que as contratações públicas deverão promover o
desenvolvimento nacional sustentável.
5.8.2 Material de Limpeza e Higiene:
a) Materiais menos agressivos ao meio ambiente;
b) Produtos concentrados, preferencialmente.
c) Sabão em barra e detergentes em pó preferencialmente à base de coco ou isentos
de fósforo e, quando inexistentes no mercado, exigência de comprovação de teor que
respeite o limite máximo de concentração de fósforo, conforme Resolução CONAMA
nº 359, de 29 de abril de 2005;
d) Os produtos saneantes domissanitários de qualquer natureza devem utilizar
substâncias tensoativas biodegradáveis
e) Esponjas fabricadas com solvente à base d’água.
f) As aquisições de produtos oriundos da madeira, para fins sanitários, tais como, papel
higiênico, toalha, guardanapo, lenço, devem observar os critérios da rastreabilidade
e da origem dos insumos de madeira a partir de fontes de manejo sustentável em
conformidade com a norma ABNT NBR 14790:2011, utilizada pelo Cerflor, ou com o
padrão FSC-STD-40-004 V2-1. A comprovação da conformidade deve ser feita por meio
do Certificado da Cadeia de Custódia e/ou Selo de Cadeia de Custódia do Cerflor ou
do FSC.
g) Nas aquisições de produtos usados na limpeza e conservação de ambientes,
também denominados saneantes, tais como álcool, água sanitária, detergentes,
sabões, desinfetantes, devem ser observados os critérios de eficácia e segurança,
comprovados pela regularidade (registro ou notificação) junto à ANVISA.
I. A comprovação da regularização deve ser feita por meio de cópia da publicação
do registro do produto no Diário Oficial da União (DOU), observada sua validade, ou a
apresentação do Comunicado de Aceitação de Notificação, enviado à empresa pela
ANVISA ou consulta à internet da divulgação de Aceitação de Notificação disponível
no sítio da ANVISA na internet em http://www.anvisa.gov.br/saneantes/index.htm
h) Produtos que possuam comercialização em refil.
CLÁUSULA SEXTA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Após homologação da licitação, a FORNECEDORA será convocada para assinar a Ata
de Registro de Preços e demais documentos necessários no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, sob pena de decair do direito de Registro; caracterização de inexecução
contratual e convocação dos classificados remanescentes e nos termos da legislação.
6.1.1 Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem
de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, e, depois de
cumpridos os requisitos, terão efeito de compromisso da prestação dos serviços nas
condições estabelecidas.
O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de até 12 (doze) meses a partir
da data de sua assinatura, sendo que durante este período a FORNECEDORA deverá
manter as condições de habilitação exigidas na licitação.
6.2.1 Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços - SRP terão
sua vigência conforme as disposições contidas nos respectivos instrumentos
convocatórios e respectivos contratos decorrentes, obedecido ao disposto no art. 57,
da Lei nº 8.666, 21 de junho de 1993.
A existência dos preços registrados na Ata de Registro de Preços não obriga a
Administração e outros Órgãos/Entidades, a firmarem contratações nas quantidades
estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a prestação dos serviços,
obedecida à legislação pertinente, sendo assegurado ao detentor do registro à
preferência de executar o objeto, em igualdade de condições.
O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados/publicado no
Diário Oficial do Estado e/ou Diário Eletrônico do Tribunal de Contas no endereço
eletrônico http://www.tce.mt.gov.br e ficarão disponibilizados durante a vigência da

Ata no Site da Prefeitura Municipal de Cuiabá - http://www.cuiaba.mt.gov.br na opção
Serviço no link Licitação.
6.4.1 Ao preço do primeiro colocado poderão ser registrados tantos fornecedores
quantos necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja atingida a
quantidade total estimada para o Valor Global, observando-se o seguinte:
6.4.1.1 Quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser
respeitada a ordem de classificação das empresas constantes da Ata.
6.4.1.2 Os órgãos participantes do registro de preços deverão, quando da necessidade
de contratação, recorrerem ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços,
para que este proceda à indicação da FORNECEDORA e respectivos preços a serem
praticados.
6.4.1.3 Excepcionalmente, a critério do órgão gerenciador, quando a quantidade do
primeiro colocado não for suficiente para as demandas estimadas, desde que se
trate de objetos de qualidade ou desempenho superior, devidamente justificada e
comprovada a vantagem, e as ofertas sejam em valor inferior ao máximo admitido,
poderão ser registrados outros preços.
A Secretaria Adjunta Especial de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de
Gestão, convocará, sempre que provocada pela Secretaria Municipal requisitante,
a(s) licitante(s) detentora(s) da ata para negociar o preço registrado e adequá-lo ao
preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço
praticado no mercado.
6.5.1 Caso seja frustrada a negociação, a licitante detentora da ata será liberada do
compromisso assumido.
6.5.2 Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar
aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor
originalmente constante da proposta da FORNECEDORA e aquele vigente no mercado
à época do registro – equação econômico-financeira.
6.5.3 Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a
média daqueles apurados pela Secretaria Adjunta Especial de Licitações e Contratos
da Secretaria Municipal de Gestão – SAELC/SMGe.
Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, a Secretaria Adjunta
Especial de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Gestão – SAELC/
SMGe poderá convocar os demais licitantes classificados, nas mesmas condições ou
revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela.
As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio da
equação econômico-financeira, serão publicadas pela Secretaria Adjunta Especial de
Compras e Licitações da Secretaria Municipal de Gestão– SAELC/SMGe.
A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão municipal ou entidade da Administração que não tenha participado do certame
licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente
comprovada à vantagem.
6.8.1 Os órgãos e entidades que não participaram do Pregão Eletrônico/Registro de
Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar
formalmente o pedido e interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para manifestação
sobre a possibilidade de adesão, com descrição e especificações do objeto bem como
seus quantitativos que tenha interesse, para que este indique o possível fornecedor e
respectivos preços.
6.8.2 Caberá a Fornecedora beneficiária da ata de registro de preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente
de adesão, desde que o fornecimento não prejudique as obrigações presentes e futuras
decorrentes da Ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
6.8.3 As contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem
por cento dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes;
6.8.4 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preço não poderá
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata para
o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos
não participantes que aderirem.
6.8.5 Caberá ao órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do
certame licitatório, descrever no seu pedido:
6.8.5.1 A especificação/descrição do objeto pretendido, inclusive definindo as
respectivas unidades de medida usualmente adotadas.
6.8.5.2 A estimativa de quantidades a serem adquiridas no prazo de validade do
registro.
6.8.5.3 O preço unitário e total do estimado das quantidades a serem adquiridas.
6.8.5.4 A quantidade total de unidades a ser aderida, por ITEM.
6.8.5.5 Descrição das condições quanto aos locais, prazos de entrega, forma de
pagamento, dotação orçamentária e, complementarmente, quando cabíveis, a
frequência, periodicidade, características dos objetos a serem fornecidos e utilizados,
procedimentos a serem seguidos, cuidados, deveres, disciplina e controles a serem
adotados por parte do fornecedor.
6.8.5.6 Fazer acompanhar dos orçamentos prévios para comprovação de vantagens.
Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de
classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os
interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços que, depois de cumpridos
os requisitos de publicidade, terão efeito de compromisso da prestação dos serviços
nas condições estabelecidas.
A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo órgão
gerenciador do registro de preços, será formalizada pelo órgão interessado, por
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intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa,
autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme o disposto no art. 62
da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA SeTIMA – Dos direitos e deveres da FORNECEDORA
O fornecimento dos produtos deverá atender as mesmas características e
especificações da proposta apresentada e qualidade dentro dos padrões mínimos
exigidos, obedecendo a quantidade e prazos estipulados;
Prover condições que possibilitem o atendimento a partir da data da assinatura da ata;
Cumprir as especificações e preços estabelecidos neste Termo;
Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na
elaboração da estimativa de custos;
Assegurar a qualidade da prestação dos serviços/produtos;
Comunicar, por escrito e imediatamente, ao gestor responsável, qualquer motivo que
impossibilite o estacionamento, nas condições pactuadas;
Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades identificadas
pela CONTRATANTE referente à execução dos serviços pela CONTRATADA.
O fornecimento somente poderá ser realizado por meio de Ordem de Fornecimento,
emitida pela Secretaria aderente qual constarão as quantidade e descrição dos
serviços /produtos;
Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como laudos,
vistorias, salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e
de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras despesas que forem devidas aos
seus empregados ou prepostos, no desempenho dos serviços/produtos contratados;
Ressarcir prejuízos de qualquer natureza causados aos veículos da CONTRATANTE,
originados direta ou indiretamente da execução da ata, por ineficiência, irregularidades,
dolo ou culpa de seus empregados, prepostos ou representantes, a preços atualizados,
dentro de 10 (dez) dias contados a partir da comprovação de sua responsabilidade.
Caso não o faça dentro do prazo estipulado, a CONTRATANTE reserva-se o direito de
descontar, da fatura a vencer, o valor correspondente;
Não transferir a outrem, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, nem
subcontratar, qualquer dos produtos.
cláusula OITAVA – DOs direitos e deveres do municipio de cuiabá
Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela empresa contratada
para a fiel execução da ata;
A Contratante fiscalizará e inspecionará os serviços/produtos, podendo rejeitá-lo,
quando este não atender ao especificado;
Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita
da Contratada, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos
omissos;
Designar um representante que deverá acompanhar e fiscalizar a execução dos
serviços, em conformidade com o disposto no art. 67, da Lei n.º 8.666/93;
Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA de
acordo com os dispositivos deste termo;
Comunicar à contratada, todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o objeto;
Aplicar multa, sanções ou rescisão da ata, caso a empresa que for contratada
desobedeça a quaisquer das condições estabelecidas neste termo;
Avaliar se os serviços estão de acordo com a ata e normas legais pertinentes ao objeto;

c) Multa de até 10% (dez por cento) do valor total empenhado, no caso de configuração
de inexecução parcial;
d) Multa de até 15% (quinze por cento) do valor total empenhado, no caso de
configuração de inexecução total.
e) Para os casos de multas não previstas neste Edital, aplicar-se-á o valor de 2% (dois
por cento) sobre o valor empenhado;
9.3 Será configurada a inexecução parcial quando houver atraso injustificado por mais
de 10 (dez) dias após o término do prazo fixado para a entrega do objeto, até o limite
de 30 (trinta) dias;
9.3.1 Será configurada a inexecução total do objeto, quando:
a) houver atraso injustificado por mais de 30 (trinta) dias após o término do prazo
fixado para a entrega do objeto, sem que qualquer parcela do objeto tenha sido
entregue;
b) todo o fornecimento não for aceito pela fiscalização por não atender às
especificações;
9.4 Na hipótese de apresentação de documento inverossímil, cometimento de fraude
ou de comportamento inidôneo, a adjudicatária, sem prejuízo de outras sanções e
multas, poderá incorrer nas seguintes penalidades:
a) Suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com
o Município de Cuiabá por até 02 (dois) anos;
b) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante o Município de Cuiabá, depois de ressarcido dos prejuízos
causados;
c) Impedimento de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco
anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, se
a licitante ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do compromisso consignado, comportar-se de modo
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da
citação e da ampla defesa;
9.5 A multa eventualmente imposta à adjudicatária será automaticamente descontada
da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.
Caso não tenha valor a receber da Secretaria Municipal de Gestão/Cuiabá-Prev. serlhe-á concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação, para
que efetue o pagamento ou apresente defesa. Não realizando o pagamento ou não
apresentado defesa no prazo devido, os dados da adjudicatária serão encaminhados
ao Órgão competente para proceder a inscrição da mesma na Dívida Ativa do
Município;
9.6 As multas e sanções previstas neste Termo de Referência não eximem a
adjudicatária da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que seus atos
venham a causar à Administração; Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento
ou por motivo de reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela
Administração do Município de Cuiabá, o Fornecedor ficará isento das penalidades.
9.7 Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar da ciência da notificação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão
ou nesse prazo encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão
superior, dentro do mesmo prazo.
9.8 A Fornecedora poderá ser penalizada inclusive com eventual rescisão do Ata caso.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS

Promover o acompanhamento e a fiscalização dos produtos adquiridos, por meio
de servidor designado para a gestão da ata, cabendo-lhe observar os aspectos
quantitativos e qualitativos, utilizando-se de anotações em registro próprios das
falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos
que exijam medias corretivas por parte desta;

Correrão por conta exclusivas da FORNECEDORA:

Caberá ao gestor/fiscalizador, exercer rigorosamente o controle do cumprimento da
ata, em especial a quantidade, especificação e qualidade dos produtos;

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas
seguintes situações:

Caberá ao gestor/fiscalizador, exercer rigorosamente o controle do cumprimento da
ata, em especial a quantidade, especificação e qualidade dos produtos;

Quando a Fornecedora não cumprir as obrigações constantes na Ata de Registro de
Preços e/ou no Edital e seus anexos;

No caso de irregularidade na execução da ata, o fiscal deverá comunicará por escrito
a autoridade competente, para que este oficie a CONTRATADA a fim de sanar as
irregularidades no prazo que lhe for assinado;

Quando a Fornecedora não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

10.1.1 Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações
do objeto desta Ata.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA

A fiscalização da ata não elide nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA;

Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado;

Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes, com o
intuito de solucionar o impasse, sem que haja prejuízo para nenhuma das partes,
tendo por base o que dispõem a Lei 8.666/93, Lei 8.078/90 e demais legislações
aplicáveis à espécie.

Quando a Fornecedora der causa a rescisão administrativa decorrente deste Registro
de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei
8.666/93;

CLÁUSULA NONA - DAS sanções administrativas
A licitante vencedora que descumprir injustificadamente quaisquer das cláusulas
e condições do presente Pregão ficará sujeita às penalidades previstas na Lei nº
10.520/2002, bem como nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, e ainda à aplicação de multa
cujo valor terá por base de cálculo o valor adjudicado, além do que segue:
Pelo atraso ou recusa imotivada em assinar a ata, ou ainda pela inexecução parcial ou
total das cláusulas edilícias, a licitante poderá incorrer em:
a) Advertência por escrito, sempre que verificadas irregularidades de pequena monta;
b) Multa de até 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total empenhado por dia de
atraso injustificado, limitada a incidência a 10 (dez) dias;

Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
Por presentes razões de interesse público, devidamente justificado.
Ocorrendo cancelamento do preço registrado, a Fornecedora será informada por
correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo
administrativo da presente Ata.
No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Fornecedora, a
comunicação será feita por publicação no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas no
endereço eletrônico http://www.tce.mt.gov.br/, considerando-se cancelado o preço
registrado a partir da publicação.
A solicitação da Fornecedora para cancelamento dos preços registrados poderá não
ser aceita pelo Órgão Gerenciador, facultando-se a este neste caso, a aplicação das
penalidades previstas nesta Ata.
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Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades da
Fornecedora relativas aos fornecimentos do objeto.
Caso o Órgão Gerenciador não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, poderá
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas até que a Fornecedora
cumpra integralmente a condição contratual infringida.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Do pagamento
O pagamento será efetuado com a apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura,
tendo sido cumpridos todos os critérios estabelecidos no Termo de Referência,
devidamente atestada.
O valor da Nota Fiscal/fatura deverá ser o mesmo consignado na Nota de Empenho,
em caso de divergência, será estabelecido prazo para a empresa fornecedora fazer a
substituição da nota fiscal.
O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias a partir
da data do recebimento definitivo pela Secretaria Municipal de Gestão, e será feito
mediante Ordem Bancária para crédito na conta corrente da empresa CONTRATADA,
no domicílio bancário por ela expressamente informado.

13.2 Para a execução da ata, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer
espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste instrumento, ou de
outra forma a ele não relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos prepostos
e colaboradores.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta Ata de Registro de Preços, não
resolvidos na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do
Estado de Mato Grosso, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi a presente Ata, lavrado
em três vias de igual teor e forma, assinado pelas partes.
Cuiabá - MT, 25 de maio de 2021
_______________________________________
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

A Contratada deverá manter durante toda a vigência contratual, a plena regularidade
fiscal, exigida em Lei, e caso não apresente a efetiva documentação necessária,
dentro do prazo legal; o recebimento ficará prejudicado podendo ser suspenso ou
interrompido, independentemente das penalidades legais aplicáveis ao fato, até que
a empresa regularize a situação.
A Nota Fiscal deverá ser encaminhada para a Diretoria Administrativa Financeira-DAF
da Secretaria Municipal demandante
O pagamento não será considerado como aceitação definitiva do serviço/material e
não isentará a Contratada das suas responsabilidades e obrigações, quaisquer que
sejam.
Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigações financeiras impostas a Contratada em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito de atualização monetária.
A 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”.

Secretaria Municipal de Gestão – SMGE
ALEXANDRE BELOTO MAGALHÃES DE ANDRADE
CPF 247.977.068-05
__________________________________________
NABELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
CNPJ/MF nº. 27.981.389/0001-50
Representante: NATALIA CONCEIÇÃO HONORATO DA SILVA BARBOSA
RG 1678155-4 SSP/MT CPF 017.766.351-08
TESTEMUNHAS:
01)__________________________ 02)_________________________
RG Nº. / CPF Nº. RG Nº. / CPF Nº.

As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças
serão de responsabilidade da Contratada.
O pagamento será efetuado observando-se a ordem cronológica estabelecida no art.
5° da Lei n° 8666/93.
A Nota Fiscal deverá ser emitida em duas vias somente após o recebimento da Nota
de Empenho e deverá conter as seguintes descriminações:
Razão Social;
Número da Nota Fiscal/Fatura;
Data de emissão;
Nome da Secretaria Solicitante;
Descrição do material e/ou serviço;
Quantidade, preço unitário, preço total;
Dados Bancários (nome e número do banco, número da agência, número da conta
corrente);
Número da ata;
Número da Nota de Empenho;
Não deverá possuir rasuras.
Caso constatado alguma irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, esta será devolvida a
Contratada para as necessárias correções, sendo informado o motivo que motivaram
a sua rejeição.
Somente após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura devidamente corrigida é que
se iniciará a contagem dos prazos fixados para pagamento à partir da data de sua
reapresentação.
Deverá, obrigatoriamente, fazer acompanhar da Nota Fiscal/Fatura, todas as certidões
de regularidade fiscal, devidamente válidas:
Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
Certidão Negativa de Débito Fiscal (CND), expedida pela Agência Fazendária da
Secretaria de Estado de Fazenda do domicílio tributário da licitante, observando
que no caso do Estado de Mato Grosso, deverá ser específica para participação em
licitações públicas;
Certidão quanto à Dívida Ativa do Município da sede da licitante;
Certificado de Regularidade relativo à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS);
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
13.1.1 Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por
intermédio de lavratura de termo aditivo a presente ata de Registro de Preços.
13.1.2 A presente Ata de Registro de Preços Integra o Edital de Pregão Registro
de Preços nº 008/2021/PMC e seus anexos e a(s) proposta(s) da(s) empresa(s)
classificada(s).

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2021
PREGÃO ELETRONICO/REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2021/PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36.205/2020
Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte um, pelo presente
instrumento, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no
CNPJ/MF sob o Nº. 03.533.064/0001-46, com sede no Palácio Alencastro, situado na
Praça Alencastro, nº. 158, Centro, na cidade de Cuiabá/MT, através da SECRETARIA
MUNICIPAL DE GESTÃO -SMGE, neste ato representado pelo seu Secretário Sr.
ALEXANDRE BELOTO MAGALHÃES DE ANDRADE, portador da Carteira de Identidade
RG nº. 234948474 SSP/SP e do CPF nº. 247.977.068-05, neste ato denominado
simplesmente CONTRATANTE e a empresa DISBRANCO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE ALIMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF nº. 33.823.751/00001-67, com sede na
Rua Poxoréo nº 325, Bairro Alvorada, Cuiabá/MT, CEP: 78.048-600, Tel. (65) 36217133/3621-7653, E-mail: disbranco@gmail.com, representada neste ato pelo seu(sua)
Representante Legal, Sra. ANA FLAVIA CASTRO BORBA YAMAMOTO, portador(a) da
Carteira de Identidade n.º 11739428SESP/MT, CPF/MF n.º 001.431.071-60, doravante
denominado FORNECEDORA, considerando o resultado da licitação na modalidade de
PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 008/2021/PMC do Processo
Administrativo Nº 36.205/2020, RESOLVE registrar os preços, nas quantidades
estimadas anual, de acordo com a classificação por ela alcançada do ITEM, atendendo
das condições previstas no Instrumento Convocatório, e as constantes desta Ata
de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº.
10.520/2002; Decretos Municipais n° 5.011 de 21 de fevereiro de 2011; 5.456/2014
de 24 de fevereiro de 2014 e subsidiariamente pela Lei Nº 8.666/93 e alterações
posteriores.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Copa, Cozinha
e Materiais de Limpeza para atender as demandas das Secretarias Municipais da
Prefeitura de Cuiabá, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
nesse termo de referência e seus anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços terá prazo de validade de 12 (doze) meses a contar da
assinatura feita pelas partes. Após a assinatura será providenciada a publicação na
forma da Lei.
Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, qualquer Órgão ou Entidade da
Administração Pública Municipal poderá utilizar a Ata, mesmo que não tenha
participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador,
desde que devidamente comprovada à vantagem.
A partir da vigência da Ata de Registro de preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na
integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, as penalidades
pelo descumprimento de qualquer de suas cláusulas.
A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar as contratações
que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada
a legislação relativa à licitação, sendo assegurado ao beneficiário do registro
preferência em igualdade de condições, conforme art. 15, §4º, da Lei 8666/93.
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Homologado o resultado da licitação, o fornecedor classificado será convocado para
assinar a ata de registro de preços, no prazo de até 05 (cinco) dias nas condições
estabelecidos no instrumento convocatório, podendo o prazo ser prorrogado uma
vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo
justificado aceito pela administração.
É facultado à administração, quando o convocado não cumprir as exigências do edital
e não assinar a ata de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e
nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
A ata de registro de preços implicará compromisso assumido de fornecimento nas
condições estabelecidas, depois de cumpridos os requisitos de publicidade.
A recusa injustificada de fornecedor (es) classificado(s) em assinar a ata, dentro do
prazo estabelecido, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas
no edital.
De acordo com o que dispõe o § 4º, do Art. 62 da Lei Federal nº 8.666/93, o Termo
Contratual será substituído pela Nota de Empenho.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA
O gerenciamento deste instrumento caberá a Secretaria Municipal de Gestão, através
da Secretaria Adjunta Especial de Licitações e Contratos no seu aspecto operacional e
à Procuradoria Geral do Município, nas questões legais.
CLÁUSULA QUARTA – DA quantidade E VALOR
ITEM

CÓD.
TCE

DESCRIÇÃO

UNID.

QUANT

MARCA

V.
UNIT.

V. TOTAL

UNID

37.262

BREEZE

R$ 3,30

R$
122.964,60

SABAO ALVEJANTE - EM
SABAO EM PO, PARA
LIMPEZA

38

1845438

PESADA, EM UTILIZACAO
PARA LIMPEZAS DIVERSAS,
COM TENSOATIVO,
TAMPONAN TES,
COADJUVANTES, SINE
RGISTA, CORANTES,
ENZIMAS, BRANQUEADOR
OPTICO, ESSENCIA AGUA,
ACONDICIONADO, ROTULO
COM INFORMACOES SOBRE
O SABAO EM PO, 1KG

1845411

E OUTRAS SUBSTANCIAS
QUIMICAS PERMITIDAS,
ESPECIFICACOES PH 1%=
11,5 MAXIMO ALCALINIDADE

5.4 O objeto fornecido será recusado:
5.4.1 Se entregue com especificações técnicas diferentes das contidas na proposta
apresentada ou no Edital;
5.4.2 Se apresentar qualquer defeito no material;
5.4.3 Os itens que apresentarem defeito deverão ser substituídos, caso mais de 5%
(cinco por cento) do total apresentem quaisquer defeitos;
5.4.4 Ocorrendo as hipóteses previstas de recusa do fornecimento do objeto
adjudicado, a fornecedora deverá imediatamente substituí-lo, devendo a nova entrega
ser feita num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da comunicação
da recusa.
5.4.5 O fornecedor deverá comunicar antecipadamente a data e horário da entrega,
não sendo aceitos os materiais que estiverem em desacordo com as especificações
constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários
sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado.
5.5 Das Condições de Fornecimento:
5.5.1 Para cada pedido será expedida Ordem de Fornecimento pela unidade
requisitante;
5.5.2 O objeto adjudicado deverá ser fornecido no prazo estabelecido na respectiva
autorização/requisição ao fornecedor;
5.5.3 Se, por motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente justificado, o
compromitente fornecedor não puder fornecer os itens solicitados, deverá comunicar
o fato à Secretaria Solicitante, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas, a contar do acontecido;
5.5.4 A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do
preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso,
má execução ou inexecução dos serviços objeto deste termo de referência e não a
eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais
condições estabelecidas.
5.6 Dos Locais:
5.6.1 Constarão na requisição (Ordem de fornecimento), a relação dos itens, suas
respectivas quantidades, o local, data e hora para a entrega dos bens.

SABAO EM BARRA
COMPOSICAO BASICA
EM ACIDOS GRAXOS,
COMP. POR TENSOATIVO
COADJUVANTES EMOLIENTE
CARGA BRANQUEADOR
OPTICO OPACIFICANTES,
CORANTE

39

por escrito pelo fornecedor e aceita pela Secretaria solicitante caracterizarão a
inexecução da Ata de Registro de Preços, sujeitando o fornecedor à aplicação das
penalidades previstas.

5.6.2 Segue abaixo o endereço de todas as secretarias participantes, das quais
receberão os produtos requisitados:
Secretaria Municipal de Educação; está localizado na R. Diogo Domingos Ferreira, 292Bandeirantes, Cuiabá- MT, CEP 78010-210.
UNID

17.580

KRA KRA

R$ 1,59

R$
27.952,20

LIVRE:MAXIMO 0,5%P /P,
ESPECIFICACOES, CORANTE
PERFUME E AGUA, NA COR
BRANCA, EMBALADO EM

Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico;
localizada na Travessa Celso Luiz Moraes de Almeida, nº111, bairro Poção, Cuiabá-MT.
Controladoria Geral do Município; localizada na av. Mato Grosso, 459-441- Centro
Norte, Cuiabá- MT, CEP: 78005-030.
Secretaria Municipal de Gestão; Praça Alencastro, nº 158- Centro. CEP: 78005-906,
Prefeitura de Cuiabá.

PLASTICO, E SUAS
CONDICOES DEVERAO
ESTAR DE ACORDO COM A
EB 56/54 DA ABNT.

Coordenadoria Executiva e de Benefícios Previdenciários- Cuiabá-PREV; localizada na
R. São Benedito, 645- Lixeira, Cuiabá-MT, CEP: 78008-555.

VALOR TOTAL: R$ 150.916,80 (Cento e cinquenta mil, novecentos e dezesseis reais e
oitenta centavos).

Secretaria Municipal de Obras Públicas; localizada em Av. José Bonifácio, 343- Dom
Aquino, Cuiabá-MT, CEP: 78015-020.

CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DA ENTREGA

Secretaria Municipal de Habilitação e Regularização Fundiária; localizado no Jardim
Aclimação, Cuiabá-MT, CEP: 78010-730.

Do Prazo:
O objeto adjudicado deverá ser fornecido no prazo indicado na respectiva Ordem
de Fornecimento, que não será superior a 10 (dez) dias, podendo a critério de a
Administração ser prorrogado.
O objeto adjudicado será entregue diretamente nas Secretarias solicitantes, mediante
conferência a ser efetuada pelo fiscal designado da Secretaria aderente, que o receberá
provisória e definitivamente, de acordo com o estipulado no termo de referência.

Secretaria Municipal de Fazenda; localizada na Praça Alencastro, 158- Centro, CuiabáMT, CEP: 78005-906, Prefeitura de Cuiabá.
Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com
Deficiência; Localizada na Avenida das Torres, nº 743, Renascer.
Empresa Cuiabana de Zeladoria Serviços Urbanos; localizada na R. B, 451-499- Areão,
Cuiabá-MT, CEP: 78010-330.
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana; localizada na Rua 13 de Junho, 1289Centro Sul, Cuiabá-MT, CEP: 78020-000.

Do Recebimento do Objeto:
5.2.1 Os bens serão recebidos:
5.2.1.1 Provisoriamente: “para efeito de posterior verificação da conformidade
do material com a especificação”, oportunidade em que se observarão apenas as
informações constantes da fatura e das embalagens, em confronto com a respectiva
nota de empenho.
5.2.1.2 Definitivamente: após a verificação da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitação, que deverá acontecer em até 5 (cinco) dias contados à partir
do recebimento.
5.2.1.3 O fornecedor deverá apresentar no ato da entrega do objeto, Nota Fiscal,
Certidões negativas solicitadas, bem como cópia da Ordem de Fornecimento expedida
pelo setor responsável da Secretaria aderente.
Do Horário:
5.3.1 A entrega do objeto deverá ser efetuada de segunda a sexta-feira, no horário das
7h30min às 11h30min ou das 13h30min às 17h30min; para casos excepcionais como
por exemplo os itens 3, 4, 26 e 27 dependendo da Secretaria Solicitante, no horário das
6h30min às 7h30min ou das 18h30min às 19h30min; e salvo eventual solicitação ao
contrário.
5.3.2 Atrasos no cumprimento dos prazos estabelecidos, sem justificativa apresentada

Secretaria Municipal Ordem Pública e Defesa Civil; localizada na Av. Érico Preza, 1101Jardim Itália, Cuiabá-MT, CEP: 78060-755.
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer; localizada na R. Barão de Melgaço,
3.677- Centro de Cuiabá, CEP: 78025-300.
Secretaria Municipal de Planejamento; localizada na R. Pedro Celestino, 26- Centro
Norte, Cuiabá-MT, CEP: 78005-010.
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável;
localizado na Prefeitura de Cuiabá, 3º andar- Praça Alencastro, N.º 158, Centro.
Secretaria Municipal de Turismo; localizado na Praça Alencastro, Nº 158, 4º andar Centro- CEP: 78005-906.
Secretaria Municipal de Governo; localizado na Praça Alencastro, Nº 158- Centro- CEP:
78005-906.
Secretaria Municipal de Comunicação; localizado na Praça Alencastro, N.º 158Centro- CEP: 78005-906.
Secretaria Municipal da Mulher; localizado na Praça Alencastro, N.º 158- 6º andar,
Centro- CEP: 78005-906.
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Secretaria Municipal de Saúde; localizada a R. Gen. Aníbal da Mata, Nº 139 - Duque de
Caxias, Cuiabá - MT, 78043-268
Procuradoria Geral do Município; localizada a R. Gen. Aníbal da Mata, 135 - Duque de
Caxias, Cuiabá - MT, 78043-268.
5.7 Da especificação dos materiais:
5.7.1 Os materiais devem ser originais.
5.7.2 Não serão aceitos materiais com prazo de validade inferior a 12 meses.
5.7.3 Nas embalagens, deverá constar o selo de garantia da fábrica, o selo da empresa
distribuidora, número do lote, data de vencimento, bem como o prazo de garantia do
produto, etc.
5.7.4 Todos produtos cotados deverão ser entregues devidamente acondicionados, de
forma a garantir a sua integridade;
5.7.5 Os produtos de origem estrangeira deverão constar na embalagem informações
em português para conhecimento e classificação desses nos termos do art. 31, da Lei
nº 8.078/90.
5.8 Dos critérios de sustentabilidade:
5.8.1 Considerando as orientações dispostas no Guia Nacional de Contratações
Sustentáveis e à previsão do art. 3º, da Lei n. 8.666, de 21 de Junho de 1993, que
firmam o entendimento de que as contratações públicas deverão promover o
desenvolvimento nacional sustentável.
5.8.2 Material de Limpeza e Higiene:
a) Materiais menos agressivos ao meio ambiente;
b) Produtos concentrados, preferencialmente.
c) Sabão em barra e detergentes em pó preferencialmente à base de coco ou isentos
de fósforo e, quando inexistentes no mercado, exigência de comprovação de teor que
respeite o limite máximo de concentração de fósforo, conforme Resolução CONAMA
nº 359, de 29 de abril de 2005;
d) Os produtos saneantes domissanitários de qualquer natureza devem utilizar
substâncias tensoativas biodegradáveis
e) Esponjas fabricadas com solvente à base d’água.
f) As aquisições de produtos oriundos da madeira, para fins sanitários, tais como, papel
higiênico, toalha, guardanapo, lenço, devem observar os critérios da rastreabilidade
e da origem dos insumos de madeira a partir de fontes de manejo sustentável em
conformidade com a norma ABNT NBR 14790:2011, utilizada pelo Cerflor, ou com o
padrão FSC-STD-40-004 V2-1. A comprovação da conformidade deve ser feita por meio
do Certificado da Cadeia de Custódia e/ou Selo de Cadeia de Custódia do Cerflor ou
do FSC.
g) Nas aquisições de produtos usados na limpeza e conservação de ambientes,
também denominados saneantes, tais como álcool, água sanitária, detergentes,
sabões, desinfetantes, devem ser observados os critérios de eficácia e segurança,
comprovados pela regularidade (registro ou notificação) junto à ANVISA.
I. A comprovação da regularização deve ser feita por meio de cópia da publicação
do registro do produto no Diário Oficial da União (DOU), observada sua validade, ou a
apresentação do Comunicado de Aceitação de Notificação, enviado à empresa pela
ANVISA ou consulta à internet da divulgação de Aceitação de Notificação disponível
no sítio da ANVISA na internet em http://www.anvisa.gov.br/saneantes/index.htm
h) Produtos que possuam comercialização em refil.
CLÁUSULA SEXTA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Após homologação da licitação, a FORNECEDORA será convocada para assinar a Ata
de Registro de Preços e demais documentos necessários no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, sob pena de decair do direito de Registro; caracterização de inexecução
contratual e convocação dos classificados remanescentes e nos termos da legislação.
6.1.1 Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem
de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, e, depois de
cumpridos os requisitos, terão efeito de compromisso da prestação dos serviços nas
condições estabelecidas.
O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de até 12 (doze) meses a partir
da data de sua assinatura, sendo que durante este período a FORNECEDORA deverá
manter as condições de habilitação exigidas na licitação.
6.2.1 Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços - SRP terão
sua vigência conforme as disposições contidas nos respectivos instrumentos
convocatórios e respectivos contratos decorrentes, obedecido ao disposto no art. 57,
da Lei nº 8.666, 21 de junho de 1993.
A existência dos preços registrados na Ata de Registro de Preços não obriga a
Administração e outros Órgãos/Entidades, a firmarem contratações nas quantidades
estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a prestação dos serviços,
obedecida à legislação pertinente, sendo assegurado ao detentor do registro à
preferência de executar o objeto, em igualdade de condições.
O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados/publicado no
Diário Oficial do Estado e/ou Diário Eletrônico do Tribunal de Contas no endereço
eletrônico http://www.tce.mt.gov.br e ficarão disponibilizados durante a vigência da
Ata no Site da Prefeitura Municipal de Cuiabá - http://www.cuiaba.mt.gov.br na opção
Serviço no link Licitação.
6.4.1 Ao preço do primeiro colocado poderão ser registrados tantos fornecedores
quantos necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja atingida a
quantidade total estimada para o Valor Global, observando-se o seguinte:
6.4.1.1 Quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser

respeitada a ordem de classificação das empresas constantes da Ata.
6.4.1.2 Os órgãos participantes do registro de preços deverão, quando da necessidade
de contratação, recorrerem ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços,
para que este proceda à indicação da FORNECEDORA e respectivos preços a serem
praticados.
6.4.1.3 Excepcionalmente, a critério do órgão gerenciador, quando a quantidade do
primeiro colocado não for suficiente para as demandas estimadas, desde que se
trate de objetos de qualidade ou desempenho superior, devidamente justificada e
comprovada a vantagem, e as ofertas sejam em valor inferior ao máximo admitido,
poderão ser registrados outros preços.
A Secretaria Adjunta Especial de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de
Gestão, convocará, sempre que provocada pela Secretaria Municipal requisitante,
a(s) licitante(s) detentora(s) da ata para negociar o preço registrado e adequá-lo ao
preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço
praticado no mercado.
6.5.1 Caso seja frustrada a negociação, a licitante detentora da ata será liberada do
compromisso assumido.
6.5.2 Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar
aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor
originalmente constante da proposta da FORNECEDORA e aquele vigente no mercado
à época do registro – equação econômico-financeira.
6.5.3 Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a
média daqueles apurados pela Secretaria Adjunta Especial de Licitações e Contratos
da Secretaria Municipal de Gestão – SAELC/SMGe.
Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, a Secretaria Adjunta
Especial de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Gestão – SAELC/
SMGe poderá convocar os demais licitantes classificados, nas mesmas condições ou
revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela.
As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio da
equação econômico-financeira, serão publicadas pela Secretaria Adjunta Especial de
Compras e Licitações da Secretaria Municipal de Gestão– SAELC/SMGe.
A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão municipal ou entidade da Administração que não tenha participado do certame
licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente
comprovada à vantagem.
6.8.1 Os órgãos e entidades que não participaram do Pregão Eletrônico/Registro de
Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar
formalmente o pedido e interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para manifestação
sobre a possibilidade de adesão, com descrição e especificações do objeto bem como
seus quantitativos que tenha interesse, para que este indique o possível fornecedor e
respectivos preços.
6.8.2 Caberá a Fornecedora beneficiária da ata de registro de preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente
de adesão, desde que o fornecimento não prejudique as obrigações presentes e futuras
decorrentes da Ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
6.8.3 As contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem
por cento dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes;
6.8.4 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preço não poderá
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata para
o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos
não participantes que aderirem.
6.8.5 Caberá ao órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do
certame licitatório, descrever no seu pedido:
6.8.5.1 A especificação/descrição do objeto pretendido, inclusive definindo as
respectivas unidades de medida usualmente adotadas.
6.8.5.2 A estimativa de quantidades a serem adquiridas no prazo de validade do
registro.
6.8.5.3 O preço unitário e total do estimado das quantidades a serem adquiridas.
6.8.5.4 A quantidade total de unidades a ser aderida, por ITEM.
6.8.5.5 Descrição das condições quanto aos locais, prazos de entrega, forma de
pagamento, dotação orçamentária e, complementarmente, quando cabíveis, a
frequência, periodicidade, características dos objetos a serem fornecidos e utilizados,
procedimentos a serem seguidos, cuidados, deveres, disciplina e controles a serem
adotados por parte do fornecedor.
6.8.5.6 Fazer acompanhar dos orçamentos prévios para comprovação de vantagens.
Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de
classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os
interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços que, depois de cumpridos
os requisitos de publicidade, terão efeito de compromisso da prestação dos serviços
nas condições estabelecidas.
A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo órgão
gerenciador do registro de preços, será formalizada pelo órgão interessado, por
intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa,
autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme o disposto no art. 62
da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA SeTIMA – Dos direitos e deveres da FORNECEDORA
O fornecimento dos produtos deverá atender as mesmas características e
especificações da proposta apresentada e qualidade dentro dos padrões mínimos
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exigidos, obedecendo a quantidade e prazos estipulados;
Prover condições que possibilitem o atendimento a partir da data da assinatura da ata;
Cumprir as especificações e preços estabelecidos neste Termo;
Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na
elaboração da estimativa de custos;

9.3 Será configurada a inexecução parcial quando houver atraso injustificado por mais
de 10 (dez) dias após o término do prazo fixado para a entrega do objeto, até o limite
de 30 (trinta) dias;
9.3.1 Será configurada a inexecução total do objeto, quando:

Assegurar a qualidade da prestação dos serviços/produtos;

a) houver atraso injustificado por mais de 30 (trinta) dias após o término do prazo
fixado para a entrega do objeto, sem que qualquer parcela do objeto tenha sido
entregue;

Comunicar, por escrito e imediatamente, ao gestor responsável, qualquer motivo que
impossibilite o estacionamento, nas condições pactuadas;

b) todo o fornecimento não for aceito pela fiscalização por não atender às
especificações;

Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades identificadas
pela CONTRATANTE referente à execução dos serviços pela CONTRATADA.

9.4 Na hipótese de apresentação de documento inverossímil, cometimento de fraude
ou de comportamento inidôneo, a adjudicatária, sem prejuízo de outras sanções e
multas, poderá incorrer nas seguintes penalidades:

O fornecimento somente poderá ser realizado por meio de Ordem de Fornecimento,
emitida pela Secretaria aderente qual constarão as quantidade e descrição dos
serviços /produtos;

a) Suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com
o Município de Cuiabá por até 02 (dois) anos;

Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como laudos,
vistorias, salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e
de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras despesas que forem devidas aos
seus empregados ou prepostos, no desempenho dos serviços/produtos contratados;

b) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante o Município de Cuiabá, depois de ressarcido dos prejuízos
causados;

Ressarcir prejuízos de qualquer natureza causados aos veículos da CONTRATANTE,
originados direta ou indiretamente da execução da ata, por ineficiência, irregularidades,
dolo ou culpa de seus empregados, prepostos ou representantes, a preços atualizados,
dentro de 10 (dez) dias contados a partir da comprovação de sua responsabilidade.
Caso não o faça dentro do prazo estipulado, a CONTRATANTE reserva-se o direito de
descontar, da fatura a vencer, o valor correspondente;

c) Impedimento de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco
anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, se
a licitante ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do compromisso consignado, comportar-se de modo
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da
citação e da ampla defesa;

Não transferir a outrem, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, nem
subcontratar, qualquer dos produtos.
cláusula OITAVA – DOs direitos e deveres do municipio de cuiabá
Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela empresa contratada
para a fiel execução da ata;
A Contratante fiscalizará e inspecionará os serviços/produtos, podendo rejeitá-lo,
quando este não atender ao especificado;
Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita
da Contratada, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos
omissos;
Designar um representante que deverá acompanhar e fiscalizar a execução dos
serviços, em conformidade com o disposto no art. 67, da Lei n.º 8.666/93;
Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA de
acordo com os dispositivos deste termo;
Comunicar à contratada, todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o objeto;
Aplicar multa, sanções ou rescisão da ata, caso a empresa que for contratada
desobedeça a quaisquer das condições estabelecidas neste termo;
Avaliar se os serviços estão de acordo com a ata e normas legais pertinentes ao objeto;
Promover o acompanhamento e a fiscalização dos produtos adquiridos, por meio
de servidor designado para a gestão da ata, cabendo-lhe observar os aspectos
quantitativos e qualitativos, utilizando-se de anotações em registro próprios das
falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos
que exijam medias corretivas por parte desta;
Caberá ao gestor/fiscalizador, exercer rigorosamente o controle do cumprimento da
ata, em especial a quantidade, especificação e qualidade dos produtos;
Caberá ao gestor/fiscalizador, exercer rigorosamente o controle do cumprimento da
ata, em especial a quantidade, especificação e qualidade dos produtos;
No caso de irregularidade na execução da ata, o fiscal deverá comunicará por escrito
a autoridade competente, para que este oficie a CONTRATADA a fim de sanar as
irregularidades no prazo que lhe for assinado;

9.5 A multa eventualmente imposta à adjudicatária será automaticamente descontada
da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.
Caso não tenha valor a receber da Secretaria Municipal de Gestão/Cuiabá-Prev. serlhe-á concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação, para
que efetue o pagamento ou apresente defesa. Não realizando o pagamento ou não
apresentado defesa no prazo devido, os dados da adjudicatária serão encaminhados
ao Órgão competente para proceder a inscrição da mesma na Dívida Ativa do
Município;
9.6 As multas e sanções previstas neste Termo de Referência não eximem a
adjudicatária da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que seus atos
venham a causar à Administração; Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento
ou por motivo de reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela
Administração do Município de Cuiabá, o Fornecedor ficará isento das penalidades.
9.7 Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar da ciência da notificação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão
ou nesse prazo encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão
superior, dentro do mesmo prazo.
9.8 A Fornecedora poderá ser penalizada inclusive com eventual rescisão do Ata caso.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS
Correrão por conta exclusivas da FORNECEDORA:
10.1.1 Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações
do objeto desta Ata.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas
seguintes situações:
Quando a Fornecedora não cumprir as obrigações constantes na Ata de Registro de
Preços e/ou no Edital e seus anexos;
Quando a Fornecedora não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

A fiscalização da ata não elide nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA;

Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado;

Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes, com o
intuito de solucionar o impasse, sem que haja prejuízo para nenhuma das partes,
tendo por base o que dispõem a Lei 8.666/93, Lei 8.078/90 e demais legislações
aplicáveis à espécie.

Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

CLÁUSULA NONA - DAS sanções administrativas
A licitante vencedora que descumprir injustificadamente quaisquer das cláusulas
e condições do presente Pregão ficará sujeita às penalidades previstas na Lei nº
10.520/2002, bem como nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, e ainda à aplicação de multa
cujo valor terá por base de cálculo o valor adjudicado, além do que segue:
Pelo atraso ou recusa imotivada em assinar a ata, ou ainda pela inexecução parcial ou
total das cláusulas edilícias, a licitante poderá incorrer em:
a) Advertência por escrito, sempre que verificadas irregularidades de pequena monta;
b) Multa de até 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total empenhado por dia de
atraso injustificado, limitada a incidência a 10 (dez) dias;
c) Multa de até 10% (dez por cento) do valor total empenhado, no caso de configuração
de inexecução parcial;
d) Multa de até 15% (quinze por cento) do valor total empenhado, no caso de
configuração de inexecução total.
e) Para os casos de multas não previstas neste Edital, aplicar-se-á o valor de 2% (dois
por cento) sobre o valor empenhado;

Quando a Fornecedora der causa a rescisão administrativa decorrente deste Registro
de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei
8.666/93;
Por presentes razões de interesse público, devidamente justificado.
Ocorrendo cancelamento do preço registrado, a Fornecedora será informada por
correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo
administrativo da presente Ata.
No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Fornecedora, a
comunicação será feita por publicação no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas no
endereço eletrônico http://www.tce.mt.gov.br/, considerando-se cancelado o preço
registrado a partir da publicação.
A solicitação da Fornecedora para cancelamento dos preços registrados poderá não
ser aceita pelo Órgão Gerenciador, facultando-se a este neste caso, a aplicação das
penalidades previstas nesta Ata.
Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades da
Fornecedora relativas aos fornecimentos do objeto.
Caso o Órgão Gerenciador não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, poderá
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas até que a Fornecedora
cumpra integralmente a condição contratual infringida.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Do pagamento
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O pagamento será efetuado com a apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura,
tendo sido cumpridos todos os critérios estabelecidos no Termo de Referência,
devidamente atestada.
O valor da Nota Fiscal/fatura deverá ser o mesmo consignado na Nota de Empenho,
em caso de divergência, será estabelecido prazo para a empresa fornecedora fazer a
substituição da nota fiscal.
O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias a partir
da data do recebimento definitivo pela Secretaria Municipal de Gestão, e será feito
mediante Ordem Bancária para crédito na conta corrente da empresa CONTRATADA,
no domicílio bancário por ela expressamente informado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta Ata de Registro de Preços, não
resolvidos na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do
Estado de Mato Grosso, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi a presente Ata, lavrado
em três vias de igual teor e forma, assinado pelas partes.
Cuiabá - MT, 25 de maio de 2021
_______________________________________
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

A Contratada deverá manter durante toda a vigência contratual, a plena regularidade
fiscal, exigida em Lei, e caso não apresente a efetiva documentação necessária,
dentro do prazo legal; o recebimento ficará prejudicado podendo ser suspenso ou
interrompido, independentemente das penalidades legais aplicáveis ao fato, até que
a empresa regularize a situação.
A Nota Fiscal deverá ser encaminhada para a Diretoria Administrativa Financeira-DAF
da Secretaria Municipal demandante
O pagamento não será considerado como aceitação definitiva do serviço/material e
não isentará a Contratada das suas responsabilidades e obrigações, quaisquer que
sejam.
Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigações financeiras impostas a Contratada em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito de atualização monetária.
A 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”.

Secretaria Municipal de Gestão – SMGE
ALEXANDRE BELOTO MAGALHÃES DE ANDRADE
CPF 247.977.068-05
__________________________________________
DISBRANCO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ/MF nº. 33.823.751/0001-67
Representante: ANA FLAVIA DE CASTRO BORBA YAMAMOTO
RG 11739428 SESP/MT CPF 001.431.071-60
TESTEMUNHAS:
01)__________________________ 02)_________________________
RG Nº. / CPF Nº. RG Nº. / CPF Nº.

As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças
serão de responsabilidade da Contratada.
O pagamento será efetuado observando-se a ordem cronológica estabelecida no art.
5° da Lei n° 8666/93.
A Nota Fiscal deverá ser emitida em duas vias somente após o recebimento da Nota
de Empenho e deverá conter as seguintes descriminações:
Razão Social;
Número da Nota Fiscal/Fatura;
Data de emissão;
Nome da Secretaria Solicitante;
Descrição do material e/ou serviço;
Quantidade, preço unitário, preço total;
Dados Bancários (nome e número do banco, número da agência, número da conta
corrente);
Número da ata;
Número da Nota de Empenho;
Não deverá possuir rasuras.
Caso constatado alguma irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, esta será devolvida a
Contratada para as necessárias correções, sendo informado o motivo que motivaram
a sua rejeição.
Somente após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura devidamente corrigida é que
se iniciará a contagem dos prazos fixados para pagamento à partir da data de sua
reapresentação.
Deverá, obrigatoriamente, fazer acompanhar da Nota Fiscal/Fatura, todas as certidões
de regularidade fiscal, devidamente válidas:
Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
Certidão Negativa de Débito Fiscal (CND), expedida pela Agência Fazendária da
Secretaria de Estado de Fazenda do domicílio tributário da licitante, observando
que no caso do Estado de Mato Grosso, deverá ser específica para participação em
licitações públicas;
Certidão quanto à Dívida Ativa do Município da sede da licitante;
Certificado de Regularidade relativo à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS);
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
13.1.1 Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por
intermédio de lavratura de termo aditivo a presente ata de Registro de Preços.
13.1.2 A presente Ata de Registro de Preços Integra o Edital de Pregão Registro
de Preços nº 008/2021/PMC e seus anexos e a(s) proposta(s) da(s) empresa(s)
classificada(s).
13.2 Para a execução da ata, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer
espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste instrumento, ou de
outra forma a ele não relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos prepostos
e colaboradores.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2021
PREGÃO ELETRONICO/REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2021/PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36.205/2020
Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte um, pelo presente
instrumento, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no
CNPJ/MF sob o Nº. 03.533.064/0001-46, com sede no Palácio Alencastro, situado na
Praça Alencastro, nº. 158, Centro, na cidade de Cuiabá/MT, através da SECRETARIA
MUNICIPAL DE GESTÃO -SMGE, neste ato representado pelo seu Secretário Sr.
ALEXANDRE BELOTO MAGALHÃES DE ANDRADE, portador da Carteira de Identidade
RG nº. 234948474 SSP/SP e do CPF nº. 247.977.068-05, neste ato denominado
simplesmente CONTRATANTE e a empresa DIA DE FESTA EMBALAGENS LTDA
inscrita no CNPJ/MF nº.39.468.225/0001-02, com sede na Avenida Brasil nº 80-A,
Quadra 01, Lote 17, Bairro Pascoal Ramos, CEP: 78.098-015, Cuiabá/MT, Tel. (65) 30284200, E-mail: priscila@meplicitacoes.com.br , representada neste ato pelo seu(sua)
Representante Legal, Sra. PRISCILA CONSANI DAS MERCES OLIVEIRA, portador(a)
da Carteira de Identidade n.º 10.616.831-8/SSP-PR, CPF/MF n.º 075.082.869-28,
doravante denominado FORNECEDORA, considerando o resultado da licitação na
modalidade de PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 008/2021/
PMC do Processo Administrativo Nº 36.205/2020, RESOLVE registrar os preços,
nas quantidades estimadas anual, de acordo com a classificação por ela alcançada
do ITEM, atendendo das condições previstas no Instrumento Convocatório, e as
constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas
constantes da Lei nº. 10.520/2002; Decretos Municipais n° 5.011 de 21 de fevereiro de
2011; 5.456/2014 de 24 de fevereiro de 2014 e subsidiariamente pela Lei Nº 8.666/93
e alterações posteriores.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Copa, Cozinha
e Materiais de Limpeza para atender as demandas das Secretarias Municipais da
Prefeitura de Cuiabá, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
nesse termo de referência e seus anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços terá prazo de validade de 12 (doze) meses a contar da
assinatura feita pelas partes. Após a assinatura será providenciada a publicação na
forma da Lei.
Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, qualquer Órgão ou Entidade da
Administração Pública Municipal poderá utilizar a Ata, mesmo que não tenha
participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador,
desde que devidamente comprovada à vantagem.
A partir da vigência da Ata de Registro de preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na
integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, as penalidades
pelo descumprimento de qualquer de suas cláusulas.
A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar as contratações
que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada
a legislação relativa à licitação, sendo assegurado ao beneficiário do registro
preferência em igualdade de condições, conforme art. 15, §4º, da Lei 8666/93.
Homologado o resultado da licitação, o fornecedor classificado será convocado para
assinar a ata de registro de preços, no prazo de até 05 (cinco) dias nas condições
estabelecidos no instrumento convocatório, podendo o prazo ser prorrogado uma
vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo
justificado aceito pela administração.
É facultado à administração, quando o convocado não cumprir as exigências do edital
e não assinar a ata de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar
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os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e
nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.5.2 O objeto adjudicado deverá ser fornecido no prazo estabelecido na respectiva
autorização/requisição ao fornecedor;

A ata de registro de preços implicará compromisso assumido de fornecimento nas
condições estabelecidas, depois de cumpridos os requisitos de publicidade.

5.5.3 Se, por motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente justificado, o
compromitente fornecedor não puder fornecer os itens solicitados, deverá comunicar
o fato à Secretaria Solicitante, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas, a contar do acontecido;

A recusa injustificada de fornecedor (es) classificado(s) em assinar a ata, dentro do
prazo estabelecido, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas
no edital.
De acordo com o que dispõe o § 4º, do Art. 62 da Lei Federal nº 8.666/93, o Termo
Contratual será substituído pela Nota de Empenho.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA
O gerenciamento deste instrumento caberá a Secretaria Municipal de Gestão, através
da Secretaria Adjunta Especial de Licitações e Contratos no seu aspecto operacional e
à Procuradoria Geral do Município, nas questões legais.
CLÁUSULA QUARTA – DA quantidade E VALOR
ITEM

15

36

CÓD. TCE

DESCRIÇÃO

UNID.

QUANT

MARCA

V. UNIT.

V. TOTAL

12785-0

COPO DESCARTAVEL
DE POLIESTIRENO
PARA LIQUIDOS, COM
CAPACIDADE DE
180ML, 198 GRAMAS
DE ACORDO COM
A NBR NUM. 14865
CAIXA COM 2.500
UNIDADES.

CAIXA

10.650

PLASMEL

R$ 79,84

R$
850.296,00

133214-7

PANO DE LIMPEZA
DO TIPO PANO PARA
CHÃO DE USO DIARIO,
100% ALGODÃO
ALVEJADO, MEDINDO
80X55.

5.5.4 A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do
preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso,
má execução ou inexecução dos serviços objeto deste termo de referência e não a
eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais
condições estabelecidas.
5.6 Dos Locais:
5.6.1 Constarão na requisição (Ordem de fornecimento), a relação dos itens, suas
respectivas quantidades, o local, data e hora para a entrega dos bens.
5.6.2 Segue abaixo o endereço de todas as secretarias participantes, das quais
receberão os produtos requisitados:
Secretaria Municipal de Educação; está localizado na R. Diogo Domingos Ferreira, 292Bandeirantes, Cuiabá- MT, CEP 78010-210.
Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico;
localizada na Travessa Celso Luiz Moraes de Almeida, nº111, bairro Poção, Cuiabá-MT.
Controladoria Geral do Município; localizada na av. Mato Grosso, 459-441- Centro
Norte, Cuiabá- MT, CEP: 78005-030.
Secretaria Municipal de Gestão; Praça Alencastro, nº 158- Centro. CEP: 78005-906,
Prefeitura de Cuiabá.

UNID

29.946

LGR

R$ 3,60

R$
107.805,60

VALOR TOTAL: R$ 958.101,60 (Novecentos e cinquenta e oito mil, cento e um real e
sessenta centavos).
CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DA ENTREGA
Do Prazo:
O objeto adjudicado deverá ser fornecido no prazo indicado na respectiva Ordem
de Fornecimento, que não será superior a 10 (dez) dias, podendo a critério de a
Administração ser prorrogado.
O objeto adjudicado será entregue diretamente nas Secretarias solicitantes, mediante
conferência a ser efetuada pelo fiscal designado da Secretaria aderente, que o receberá
provisória e definitivamente, de acordo com o estipulado no termo de referência.
Do Recebimento do Objeto:
5.2.1 Os bens serão recebidos:
5.2.1.1 Provisoriamente: “para efeito de posterior verificação da conformidade
do material com a especificação”, oportunidade em que se observarão apenas as
informações constantes da fatura e das embalagens, em confronto com a respectiva
nota de empenho.
5.2.1.2 Definitivamente: após a verificação da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitação, que deverá acontecer em até 5 (cinco) dias contados à partir
do recebimento.
5.2.1.3 O fornecedor deverá apresentar no ato da entrega do objeto, Nota Fiscal,
Certidões negativas solicitadas, bem como cópia da Ordem de Fornecimento expedida
pelo setor responsável da Secretaria aderente.
Do Horário:
5.3.1 A entrega do objeto deverá ser efetuada de segunda a sexta-feira, no horário das
7h30min às 11h30min ou das 13h30min às 17h30min; para casos excepcionais como
por exemplo os itens 3, 4, 26 e 27 dependendo da Secretaria Solicitante, no horário das
6h30min às 7h30min ou das 18h30min às 19h30min; e salvo eventual solicitação ao
contrário.
5.3.2 Atrasos no cumprimento dos prazos estabelecidos, sem justificativa apresentada
por escrito pelo fornecedor e aceita pela Secretaria solicitante caracterizarão a
inexecução da Ata de Registro de Preços, sujeitando o fornecedor à aplicação das
penalidades previstas.
5.4 O objeto fornecido será recusado:
5.4.1 Se entregue com especificações técnicas diferentes das contidas na proposta
apresentada ou no Edital;

Coordenadoria Executiva e de Benefícios Previdenciários- Cuiabá-PREV; localizada na
R. São Benedito, 645- Lixeira, Cuiabá-MT, CEP: 78008-555.
Secretaria Municipal de Obras Públicas; localizada em Av. José Bonifácio, 343- Dom
Aquino, Cuiabá-MT, CEP: 78015-020.
Secretaria Municipal de Habilitação e Regularização Fundiária; localizado no Jardim
Aclimação, Cuiabá-MT, CEP: 78010-730.
Secretaria Municipal de Fazenda; localizada na Praça Alencastro, 158- Centro, CuiabáMT, CEP: 78005-906, Prefeitura de Cuiabá.
Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com
Deficiência; Localizada na Avenida das Torres, nº 743, Renascer.
Empresa Cuiabana de Zeladoria Serviços Urbanos; localizada na R. B, 451-499- Areão,
Cuiabá-MT, CEP: 78010-330.
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana; localizada na Rua 13 de Junho, 1289Centro Sul, Cuiabá-MT, CEP: 78020-000.
Secretaria Municipal Ordem Pública e Defesa Civil; localizada na Av. Érico Preza, 1101Jardim Itália, Cuiabá-MT, CEP: 78060-755.
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer; localizada na R. Barão de Melgaço,
3.677- Centro de Cuiabá, CEP: 78025-300.
Secretaria Municipal de Planejamento; localizada na R. Pedro Celestino, 26- Centro
Norte, Cuiabá-MT, CEP: 78005-010.
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável;
localizado na Prefeitura de Cuiabá, 3º andar- Praça Alencastro, N.º 158, Centro.
Secretaria Municipal de Turismo; localizado na Praça Alencastro, Nº 158, 4º andar Centro- CEP: 78005-906.
Secretaria Municipal de Governo; localizado na Praça Alencastro, Nº 158- Centro- CEP:
78005-906.
Secretaria Municipal de Comunicação; localizado na Praça Alencastro, N.º 158Centro- CEP: 78005-906.
Secretaria Municipal da Mulher; localizado na Praça Alencastro, N.º 158- 6º andar,
Centro- CEP: 78005-906.
Secretaria Municipal de Saúde; localizada a R. Gen. Aníbal da Mata, Nº 139 - Duque de
Caxias, Cuiabá - MT, 78043-268
Procuradoria Geral do Município; localizada a R. Gen. Aníbal da Mata, 135 - Duque de
Caxias, Cuiabá - MT, 78043-268.
5.7 Da especificação dos materiais:
5.7.1 Os materiais devem ser originais.

5.4.2 Se apresentar qualquer defeito no material;

5.7.2 Não serão aceitos materiais com prazo de validade inferior a 12 meses.

5.4.3 Os itens que apresentarem defeito deverão ser substituídos, caso mais de 5%
(cinco por cento) do total apresentem quaisquer defeitos;

5.7.3 Nas embalagens, deverá constar o selo de garantia da fábrica, o selo da empresa
distribuidora, número do lote, data de vencimento, bem como o prazo de garantia do
produto, etc.

5.4.4 Ocorrendo as hipóteses previstas de recusa do fornecimento do objeto
adjudicado, a fornecedora deverá imediatamente substituí-lo, devendo a nova entrega
ser feita num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da comunicação
da recusa.
5.4.5 O fornecedor deverá comunicar antecipadamente a data e horário da entrega,
não sendo aceitos os materiais que estiverem em desacordo com as especificações
constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários
sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado.
5.5 Das Condições de Fornecimento:
5.5.1 Para cada pedido será expedida Ordem de Fornecimento pela unidade
requisitante;

5.7.4 Todos produtos cotados deverão ser entregues devidamente acondicionados, de
forma a garantir a sua integridade;
5.7.5 Os produtos de origem estrangeira deverão constar na embalagem informações
em português para conhecimento e classificação desses nos termos do art. 31, da Lei
nº 8.078/90.
5.8 Dos critérios de sustentabilidade:
5.8.1 Considerando as orientações dispostas no Guia Nacional de Contratações
Sustentáveis e à previsão do art. 3º, da Lei n. 8.666, de 21 de Junho de 1993, que
firmam o entendimento de que as contratações públicas deverão promover o
desenvolvimento nacional sustentável.
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5.8.2 Material de Limpeza e Higiene:

média daqueles apurados pela Secretaria Adjunta Especial de Licitações e Contratos
da Secretaria Municipal de Gestão – SAELC/SMGe.

a) Materiais menos agressivos ao meio ambiente;
b) Produtos concentrados, preferencialmente.
c) Sabão em barra e detergentes em pó preferencialmente à base de coco ou isentos
de fósforo e, quando inexistentes no mercado, exigência de comprovação de teor que
respeite o limite máximo de concentração de fósforo, conforme Resolução CONAMA
nº 359, de 29 de abril de 2005;
d) Os produtos saneantes domissanitários de qualquer natureza devem utilizar
substâncias tensoativas biodegradáveis
e) Esponjas fabricadas com solvente à base d’água.
f) As aquisições de produtos oriundos da madeira, para fins sanitários, tais como, papel
higiênico, toalha, guardanapo, lenço, devem observar os critérios da rastreabilidade
e da origem dos insumos de madeira a partir de fontes de manejo sustentável em
conformidade com a norma ABNT NBR 14790:2011, utilizada pelo Cerflor, ou com o
padrão FSC-STD-40-004 V2-1. A comprovação da conformidade deve ser feita por meio
do Certificado da Cadeia de Custódia e/ou Selo de Cadeia de Custódia do Cerflor ou
do FSC.
g) Nas aquisições de produtos usados na limpeza e conservação de ambientes,
também denominados saneantes, tais como álcool, água sanitária, detergentes,
sabões, desinfetantes, devem ser observados os critérios de eficácia e segurança,
comprovados pela regularidade (registro ou notificação) junto à ANVISA.
I. A comprovação da regularização deve ser feita por meio de cópia da publicação
do registro do produto no Diário Oficial da União (DOU), observada sua validade, ou a
apresentação do Comunicado de Aceitação de Notificação, enviado à empresa pela
ANVISA ou consulta à internet da divulgação de Aceitação de Notificação disponível
no sítio da ANVISA na internet em http://www.anvisa.gov.br/saneantes/index.htm
h) Produtos que possuam comercialização em refil.
CLÁUSULA SEXTA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Após homologação da licitação, a FORNECEDORA será convocada para assinar a Ata
de Registro de Preços e demais documentos necessários no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, sob pena de decair do direito de Registro; caracterização de inexecução
contratual e convocação dos classificados remanescentes e nos termos da legislação.
6.1.1 Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem
de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, e, depois de
cumpridos os requisitos, terão efeito de compromisso da prestação dos serviços nas
condições estabelecidas.
O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de até 12 (doze) meses a partir
da data de sua assinatura, sendo que durante este período a FORNECEDORA deverá
manter as condições de habilitação exigidas na licitação.
6.2.1 Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços - SRP terão
sua vigência conforme as disposições contidas nos respectivos instrumentos
convocatórios e respectivos contratos decorrentes, obedecido ao disposto no art. 57,
da Lei nº 8.666, 21 de junho de 1993.
A existência dos preços registrados na Ata de Registro de Preços não obriga a
Administração e outros Órgãos/Entidades, a firmarem contratações nas quantidades
estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a prestação dos serviços,
obedecida à legislação pertinente, sendo assegurado ao detentor do registro à
preferência de executar o objeto, em igualdade de condições.
O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados/publicado no
Diário Oficial do Estado e/ou Diário Eletrônico do Tribunal de Contas no endereço
eletrônico http://www.tce.mt.gov.br e ficarão disponibilizados durante a vigência da
Ata no Site da Prefeitura Municipal de Cuiabá - http://www.cuiaba.mt.gov.br na opção
Serviço no link Licitação.
6.4.1 Ao preço do primeiro colocado poderão ser registrados tantos fornecedores
quantos necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja atingida a
quantidade total estimada para o Valor Global, observando-se o seguinte:
6.4.1.1 Quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser
respeitada a ordem de classificação das empresas constantes da Ata.
6.4.1.2 Os órgãos participantes do registro de preços deverão, quando da necessidade
de contratação, recorrerem ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços,
para que este proceda à indicação da FORNECEDORA e respectivos preços a serem
praticados.
6.4.1.3 Excepcionalmente, a critério do órgão gerenciador, quando a quantidade do
primeiro colocado não for suficiente para as demandas estimadas, desde que se
trate de objetos de qualidade ou desempenho superior, devidamente justificada e
comprovada a vantagem, e as ofertas sejam em valor inferior ao máximo admitido,
poderão ser registrados outros preços.
A Secretaria Adjunta Especial de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de
Gestão, convocará, sempre que provocada pela Secretaria Municipal requisitante,
a(s) licitante(s) detentora(s) da ata para negociar o preço registrado e adequá-lo ao
preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço
praticado no mercado.
6.5.1 Caso seja frustrada a negociação, a licitante detentora da ata será liberada do
compromisso assumido.
6.5.2 Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar
aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor
originalmente constante da proposta da FORNECEDORA e aquele vigente no mercado
à época do registro – equação econômico-financeira.
6.5.3 Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a

Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, a Secretaria Adjunta
Especial de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Gestão – SAELC/
SMGe poderá convocar os demais licitantes classificados, nas mesmas condições ou
revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela.
As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio da
equação econômico-financeira, serão publicadas pela Secretaria Adjunta Especial de
Compras e Licitações da Secretaria Municipal de Gestão– SAELC/SMGe.
A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão municipal ou entidade da Administração que não tenha participado do certame
licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente
comprovada à vantagem.
6.8.1 Os órgãos e entidades que não participaram do Pregão Eletrônico/Registro de
Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar
formalmente o pedido e interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para manifestação
sobre a possibilidade de adesão, com descrição e especificações do objeto bem como
seus quantitativos que tenha interesse, para que este indique o possível fornecedor e
respectivos preços.
6.8.2 Caberá a Fornecedora beneficiária da ata de registro de preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente
de adesão, desde que o fornecimento não prejudique as obrigações presentes e futuras
decorrentes da Ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
6.8.3 As contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem
por cento dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes;
6.8.4 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preço não poderá
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata para
o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos
não participantes que aderirem.
6.8.5 Caberá ao órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do
certame licitatório, descrever no seu pedido:
6.8.5.1 A especificação/descrição do objeto pretendido, inclusive definindo as
respectivas unidades de medida usualmente adotadas.
6.8.5.2 A estimativa de quantidades a serem adquiridas no prazo de validade do
registro.
6.8.5.3 O preço unitário e total do estimado das quantidades a serem adquiridas.
6.8.5.4 A quantidade total de unidades a ser aderida, por ITEM.
6.8.5.5 Descrição das condições quanto aos locais, prazos de entrega, forma de
pagamento, dotação orçamentária e, complementarmente, quando cabíveis, a
frequência, periodicidade, características dos objetos a serem fornecidos e utilizados,
procedimentos a serem seguidos, cuidados, deveres, disciplina e controles a serem
adotados por parte do fornecedor.
6.8.5.6 Fazer acompanhar dos orçamentos prévios para comprovação de vantagens.
Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de
classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os
interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços que, depois de cumpridos
os requisitos de publicidade, terão efeito de compromisso da prestação dos serviços
nas condições estabelecidas.
A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo órgão
gerenciador do registro de preços, será formalizada pelo órgão interessado, por
intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa,
autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme o disposto no art. 62
da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA SeTIMA – Dos direitos e deveres da FORNECEDORA
O fornecimento dos produtos deverá atender as mesmas características e
especificações da proposta apresentada e qualidade dentro dos padrões mínimos
exigidos, obedecendo a quantidade e prazos estipulados;
Prover condições que possibilitem o atendimento a partir da data da assinatura da ata;
Cumprir as especificações e preços estabelecidos neste Termo;
Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na
elaboração da estimativa de custos;
Assegurar a qualidade da prestação dos serviços/produtos;
Comunicar, por escrito e imediatamente, ao gestor responsável, qualquer motivo que
impossibilite o estacionamento, nas condições pactuadas;
Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades identificadas
pela CONTRATANTE referente à execução dos serviços pela CONTRATADA.
O fornecimento somente poderá ser realizado por meio de Ordem de Fornecimento,
emitida pela Secretaria aderente qual constarão as quantidade e descrição dos
serviços /produtos;
Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como laudos,
vistorias, salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e
de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras despesas que forem devidas aos
seus empregados ou prepostos, no desempenho dos serviços/produtos contratados;
Ressarcir prejuízos de qualquer natureza causados aos veículos da CONTRATANTE,
originados direta ou indiretamente da execução da ata, por ineficiência, irregularidades,
dolo ou culpa de seus empregados, prepostos ou representantes, a preços atualizados,
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dentro de 10 (dez) dias contados a partir da comprovação de sua responsabilidade.
Caso não o faça dentro do prazo estipulado, a CONTRATANTE reserva-se o direito de
descontar, da fatura a vencer, o valor correspondente;
Não transferir a outrem, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, nem
subcontratar, qualquer dos produtos.
cláusula OITAVA – DOs direitos e deveres do municipio de cuiabá
Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela empresa contratada
para a fiel execução da ata;
A Contratante fiscalizará e inspecionará os serviços/produtos, podendo rejeitá-lo,
quando este não atender ao especificado;
Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita
da Contratada, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos
omissos;
Designar um representante que deverá acompanhar e fiscalizar a execução dos
serviços, em conformidade com o disposto no art. 67, da Lei n.º 8.666/93;
Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA de
acordo com os dispositivos deste termo;
Comunicar à contratada, todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o objeto;
Aplicar multa, sanções ou rescisão da ata, caso a empresa que for contratada
desobedeça a quaisquer das condições estabelecidas neste termo;
Avaliar se os serviços estão de acordo com a ata e normas legais pertinentes ao objeto;
Promover o acompanhamento e a fiscalização dos produtos adquiridos, por meio
de servidor designado para a gestão da ata, cabendo-lhe observar os aspectos
quantitativos e qualitativos, utilizando-se de anotações em registro próprios das
falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos
que exijam medias corretivas por parte desta;
Caberá ao gestor/fiscalizador, exercer rigorosamente o controle do cumprimento da
ata, em especial a quantidade, especificação e qualidade dos produtos;
Caberá ao gestor/fiscalizador, exercer rigorosamente o controle do cumprimento da
ata, em especial a quantidade, especificação e qualidade dos produtos;
No caso de irregularidade na execução da ata, o fiscal deverá comunicará por escrito
a autoridade competente, para que este oficie a CONTRATADA a fim de sanar as
irregularidades no prazo que lhe for assinado;
A fiscalização da ata não elide nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA;
Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes, com o
intuito de solucionar o impasse, sem que haja prejuízo para nenhuma das partes,
tendo por base o que dispõem a Lei 8.666/93, Lei 8.078/90 e demais legislações
aplicáveis à espécie.
CLÁUSULA NONA - DAS sanções administrativas
A licitante vencedora que descumprir injustificadamente quaisquer das cláusulas
e condições do presente Pregão ficará sujeita às penalidades previstas na Lei nº
10.520/2002, bem como nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, e ainda à aplicação de multa
cujo valor terá por base de cálculo o valor adjudicado, além do que segue:
Pelo atraso ou recusa imotivada em assinar a ata, ou ainda pela inexecução parcial ou
total das cláusulas edilícias, a licitante poderá incorrer em:
a) Advertência por escrito, sempre que verificadas irregularidades de pequena monta;
b) Multa de até 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total empenhado por dia de
atraso injustificado, limitada a incidência a 10 (dez) dias;
c) Multa de até 10% (dez por cento) do valor total empenhado, no caso de configuração
de inexecução parcial;
d) Multa de até 15% (quinze por cento) do valor total empenhado, no caso de
configuração de inexecução total.
e) Para os casos de multas não previstas neste Edital, aplicar-se-á o valor de 2% (dois
por cento) sobre o valor empenhado;
9.3 Será configurada a inexecução parcial quando houver atraso injustificado por mais
de 10 (dez) dias após o término do prazo fixado para a entrega do objeto, até o limite
de 30 (trinta) dias;
9.3.1 Será configurada a inexecução total do objeto, quando:
a) houver atraso injustificado por mais de 30 (trinta) dias após o término do prazo
fixado para a entrega do objeto, sem que qualquer parcela do objeto tenha sido
entregue;
b) todo o fornecimento não for aceito pela fiscalização por não atender às
especificações;
9.4 Na hipótese de apresentação de documento inverossímil, cometimento de fraude
ou de comportamento inidôneo, a adjudicatária, sem prejuízo de outras sanções e
multas, poderá incorrer nas seguintes penalidades:
a) Suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com
o Município de Cuiabá por até 02 (dois) anos;
b) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante o Município de Cuiabá, depois de ressarcido dos prejuízos
causados;
c) Impedimento de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco
anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, se

a licitante ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do compromisso consignado, comportar-se de modo
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da
citação e da ampla defesa;
9.5 A multa eventualmente imposta à adjudicatária será automaticamente descontada
da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.
Caso não tenha valor a receber da Secretaria Municipal de Gestão/Cuiabá-Prev. serlhe-á concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação, para
que efetue o pagamento ou apresente defesa. Não realizando o pagamento ou não
apresentado defesa no prazo devido, os dados da adjudicatária serão encaminhados
ao Órgão competente para proceder a inscrição da mesma na Dívida Ativa do
Município;
9.6 As multas e sanções previstas neste Termo de Referência não eximem a
adjudicatária da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que seus atos
venham a causar à Administração; Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento
ou por motivo de reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela
Administração do Município de Cuiabá, o Fornecedor ficará isento das penalidades.
9.7 Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar da ciência da notificação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão
ou nesse prazo encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão
superior, dentro do mesmo prazo.
9.8 A Fornecedora poderá ser penalizada inclusive com eventual rescisão do Ata caso.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS
Correrão por conta exclusivas da FORNECEDORA:
10.1.1 Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações
do objeto desta Ata.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas
seguintes situações:
Quando a Fornecedora não cumprir as obrigações constantes na Ata de Registro de
Preços e/ou no Edital e seus anexos;
Quando a Fornecedora não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado;
Quando a Fornecedora der causa a rescisão administrativa decorrente deste Registro
de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei
8.666/93;
Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
Por presentes razões de interesse público, devidamente justificado.
Ocorrendo cancelamento do preço registrado, a Fornecedora será informada por
correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo
administrativo da presente Ata.
No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Fornecedora, a
comunicação será feita por publicação no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas no
endereço eletrônico http://www.tce.mt.gov.br/, considerando-se cancelado o preço
registrado a partir da publicação.
A solicitação da Fornecedora para cancelamento dos preços registrados poderá não
ser aceita pelo Órgão Gerenciador, facultando-se a este neste caso, a aplicação das
penalidades previstas nesta Ata.
Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades da
Fornecedora relativas aos fornecimentos do objeto.
Caso o Órgão Gerenciador não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, poderá
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas até que a Fornecedora
cumpra integralmente a condição contratual infringida.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Do pagamento
O pagamento será efetuado com a apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura,
tendo sido cumpridos todos os critérios estabelecidos no Termo de Referência,
devidamente atestada.
O valor da Nota Fiscal/fatura deverá ser o mesmo consignado na Nota de Empenho,
em caso de divergência, será estabelecido prazo para a empresa fornecedora fazer a
substituição da nota fiscal.
O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias a partir
da data do recebimento definitivo pela Secretaria Municipal de Gestão, e será feito
mediante Ordem Bancária para crédito na conta corrente da empresa CONTRATADA,
no domicílio bancário por ela expressamente informado.
A Contratada deverá manter durante toda a vigência contratual, a plena regularidade
fiscal, exigida em Lei, e caso não apresente a efetiva documentação necessária,
dentro do prazo legal; o recebimento ficará prejudicado podendo ser suspenso ou
interrompido, independentemente das penalidades legais aplicáveis ao fato, até que
a empresa regularize a situação.
A Nota Fiscal deverá ser encaminhada para a Diretoria Administrativa Financeira-DAF
da Secretaria Municipal demandante
O pagamento não será considerado como aceitação definitiva do serviço/material e
não isentará a Contratada das suas responsabilidades e obrigações, quaisquer que
sejam.
Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer
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obrigações financeiras impostas a Contratada em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito de atualização monetária.
A 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”.
As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças
serão de responsabilidade da Contratada.
O pagamento será efetuado observando-se a ordem cronológica estabelecida no art.
5° da Lei n° 8666/93.
A Nota Fiscal deverá ser emitida em duas vias somente após o recebimento da Nota
de Empenho e deverá conter as seguintes descriminações:
Razão Social;
Número da Nota Fiscal/Fatura;
Data de emissão;
Nome da Secretaria Solicitante;
Descrição do material e/ou serviço;
Quantidade, preço unitário, preço total;
Dados Bancários (nome e número do banco, número da agência, número da conta
corrente);
Número da ata;
Número da Nota de Empenho;
Não deverá possuir rasuras.
Caso constatado alguma irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, esta será devolvida a
Contratada para as necessárias correções, sendo informado o motivo que motivaram
a sua rejeição.
Somente após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura devidamente corrigida é que
se iniciará a contagem dos prazos fixados para pagamento à partir da data de sua
reapresentação.
Deverá, obrigatoriamente, fazer acompanhar da Nota Fiscal/Fatura, todas as certidões
de regularidade fiscal, devidamente válidas:

01)__________________________ 02)_________________________
RG Nº. / CPF Nº. RG Nº. / CPF Nº.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2021
PREGÃO ELETRONICO/REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2021/PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36.205/2020
Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte um, pelo presente
instrumento, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no
CNPJ/MF sob o Nº. 03.533.064/0001-46, com sede no Palácio Alencastro, situado na
Praça Alencastro, nº. 158, Centro, na cidade de Cuiabá/MT, através da SECRETARIA
MUNICIPAL DE GESTÃO -SMGE, neste ato representado pelo seu Secretário Sr
ALEXANDRE BELOTO MAGALHÃES DE ANDRADE, portador da Carteira de Identidade
RG nº. 234948474 SSP/SP e do CPF nº. 247.977.068-05, neste ato denominado
simplesmente CONTRATANTE e a empresa C.L.R. COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
HIGIENE E LIMPEZA, SANEAMENTO, GENERO ALIMENTICIO E MÉDICO HOSPITALAR
EIRELI-EPP inscrita no CNPJ/MF nº. 18.493.600/0001-02, com sede na Rua Forquilha,
n 49 Campo Grande /MS e-mail circompras@gmail.com Fone (67) 3028-4226 (67)
99231-3888, representada neste ato pelo seu Representante Legal, Sr. EDSON
BARBOSA VIANA, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 272854578 SSP/SP, CPF/
MF n.º 966.245.401-25, doravante denominado FORNECEDORA, considerando o
resultado da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº. 008/2021/PMC do Processo Administrativo Nº 36.205/2020, RESOLVE
registrar os preços, nas quantidades estimadas anual, de acordo com a classificação
por ela alcançada do ITEM, atendendo das condições previstas no Instrumento
Convocatório, e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as
partes às normas constantes da Lei nº. 10.520/2002; Decretos Municipais n° 5.011
de 21 de fevereiro de 2011; 5.456/2014 de 24 de fevereiro de 2014 e subsidiariamente
pela Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Copa, Cozinha
e Materiais de Limpeza para atender as demandas das Secretarias Municipais da
Prefeitura de Cuiabá, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
nesse termo de referência e seus anexos.

Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Certidão Negativa de Débito Fiscal (CND), expedida pela Agência Fazendária da
Secretaria de Estado de Fazenda do domicílio tributário da licitante, observando
que no caso do Estado de Mato Grosso, deverá ser específica para participação em
licitações públicas;

A Ata de Registro de Preços terá prazo de validade de 12 (doze) meses a contar da
assinatura feita pelas partes. Após a assinatura será providenciada a publicação na
forma da Lei.

Certidão quanto à Dívida Ativa do Município da sede da licitante;
Certificado de Regularidade relativo à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS);
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
13.1.1 Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por
intermédio de lavratura de termo aditivo a presente ata de Registro de Preços.
13.1.2 A presente Ata de Registro de Preços Integra o Edital de Pregão Registro
de Preços nº 008/2021/PMC e seus anexos e a(s) proposta(s) da(s) empresa(s)
classificada(s).
13.2 Para a execução da ata, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer
espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste instrumento, ou de
outra forma a ele não relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos prepostos
e colaboradores.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta Ata de Registro de Preços, não
resolvidos na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do
Estado de Mato Grosso, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi a presente Ata, lavrado
em três vias de igual teor e forma, assinado pelas partes.

Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, qualquer Órgão ou Entidade da
Administração Pública Municipal poderá utilizar a Ata, mesmo que não tenha
participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador,
desde que devidamente comprovada à vantagem.
A partir da vigência da Ata de Registro de preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na
integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, as penalidades
pelo descumprimento de qualquer de suas cláusulas.
A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar as contratações
que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada
a legislação relativa à licitação, sendo assegurado ao beneficiário do registro
preferência em igualdade de condições, conforme art. 15, §4º, da Lei 8666/93.
Homologado o resultado da licitação, o fornecedor classificado será convocado para
assinar a ata de registro de preços, no prazo de até 05 (cinco) dias nas condições
estabelecidos no instrumento convocatório, podendo o prazo ser prorrogado uma
vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo
justificado aceito pela administração.
É facultado à administração, quando o convocado não cumprir as exigências do edital
e não assinar a ata de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e
nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
A ata de registro de preços implicará compromisso assumido de fornecimento nas
condições estabelecidas, depois de cumpridos os requisitos de publicidade.
A recusa injustificada de fornecedor (es) classificado(s) em assinar a ata, dentro do
prazo estabelecido, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas
no edital.
De acordo com o que dispõe o § 4º, do Art. 62 da Lei Federal nº 8.666/93, o Termo
Contratual será substituído pela Nota de Empenho.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA

Cuiabá - MT, 25 de maio de 2021
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

O gerenciamento deste instrumento caberá a Secretaria Municipal de Gestão, através
da Secretaria Adjunta Especial de Licitações e Contratos no seu aspecto operacional e
à Procuradoria Geral do Município, nas questões legais.

Secretaria Municipal de Gestão – SMGE

CLÁUSULA QUARTA – DA quantidade E VALOR

_______________________________________

ALEXANDRE BELOTO MAGALHÃES DE ANDRADE
CPF 247.977.068-05

ITEM

CÓD. TCE

EMPRESA

DESCRIÇÃO

UNID.

QUAT.

MARCA

V.
UNIT.

V. TOTAL

DIA DE FESTA EMBALAGENS LTDA
CNPJ/MF 39.468.225/000102
Representante PRISCILA CONSANI DAS MERCES OLIVEIRA
RG 10.616.831/SSP-PR CPF 075.082.869-28
TESTEMUNHAS:
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5

6

18

19

32

285510-0

394271-6

218542-3

414336-1

359097-6

apresentada ou no Edital;

C. L. R. COMERCIO
DE
PROD
HIG
LIMP SAN GEN
ALIM ME – CNPJ:
18.493.600/000102

AGUA
SANITARIA
SOLUCAO
AQUOSA,
PRINCIPIO
ATIVO:
HIPOCLORITO DE SODIO
2,0 % A 2,5 % P/P DE
CLORO ATIVO, PLASTICA
CONTENDO
1.000
ML.
HIDROXIDO DE SODIO E
AGUA, COM REGISTRO NO
MINISTERIO DA SAUDE
2017

UNID

C. L. R. COMERCIO
DE
PROD
HIG
LIMP SAN GEN
ALIM ME – CNPJ:
18.493.600/000102

ALCOOL ETILICO - COM
TEOR ALCOOLICO ENTRE,
HIDRATADO,
LIQUIDO,
EMBALADO EM FRASCO
PLASTICO RESISTENTE, 1
LITRO 46°A 54°.

UNID

C. L. R. COMERCIO
DE
PROD
HIG
LIMP SAN GEN
ALIM ME – CNPJ:
18.493.600/000102

DETERGENTE - NEUTRO,
LIQUIDO
CONCENTRADO,
SEM
AROMA,
CONTENDO
AGENTES
DESENGORDURANTES,
REMOVEDORES
E
TENSOATIVOS,
ISENTO
DE
PARTICULAS
INSOLUVEIS OU MATERIAIS
PRECIPITADOS, DILUICAO
1:100,
CONTENDO
EXTERNAMENTE
PRAZO
DE VALIDADE, NOME DO
RESPONSAVEL TECNICO,
FABRICANTE,
REGISTRO
OU
NOTIFICACAO
NO
MINISTERIO DA SAUDE,
QUANTIDADE,
MODO
DE USAR, COMPOSICAO
QUIMICA,
FORMA
DE
CONSERVACAO
E
ARM AZEN AMENTO,
ADVERTENCIA
PARA
NAO
REUTILIZACAO
DA
EMBALAGEM,
PRECAUCOES,
CLASSE
TOXIOLOGICA
(SE
HOUVER), CONDUTA EM
CASO
DE
ACIDENTES
500ML

C. L. R. COMERCIO
DE
PROD
HIG
LIMP SAN GEN
ALIM ME – CNPJ:
18.493.600/000102

C. L. R. COMERCIO
DE
PROD
HIG
LIMP SAN GEN
ALIM ME – CNPJ:
18.493.600/000102

DESINFETANTE
CATEGORIA
BASICA
RESTRITA
LIQUIDO,
CONCENTRADO,
ACAO
GERMICIDA, BACTERICIDA
E
DESINFETANTE,
PRINCIPIO
ATIVO
COMPONENTES MINIMOS:
CLORETO
DE
ALQUIL
DIMETIL BENZIL AMONIO,
TENSOATIVO
NAO
IONICO,
COMPONENTE
ATIVO
QUATERNARIO
DE AMONIO, CORANTE
PERFUME, COMPOSICAO
AROMATICA, FRAGRANCIA
EUCALIPTO OU PINHO,
ACONDICIONADO
EM
EMBALAGEM ADEQUADA,
COM 500 ML.
LIMPADOR
MULTIUSO
DOMESTICO - LIQUIDO
DESENGORDURANTE,
COMPOSTO
ATIVO
C O N S E R V A N T E ,
EMULSIFICANTE,
C OA D J U VA NT E S ,
CORANTE,
FRAGANCIA
E
VEICULO,
AMINA
ETOXILADA QUATEMIZADA,
EM FRASCO PLASTICO
DE 500ML, LEGISLACAO
VIGENTE DE ACORDO COM
REGISTRO NO MINISTERIO
DA SAUDE OU ANVISA
/500ML.

5.4.2 Se apresentar qualquer defeito no material;
50.355

36.438

BIO KRISS

BARBAREX

R$
1,76

R$
5,11

R$
88.624,80

R$
186.198,18

5.4.3 Os itens que apresentarem defeito deverão ser substituídos, caso mais de 5%
(cinco por cento) do total apresentem quaisquer defeitos;
5.4.4 Ocorrendo as hipóteses previstas de recusa do fornecimento do objeto
adjudicado, a fornecedora deverá imediatamente substituí-lo, devendo a nova entrega
ser feita num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da comunicação
da recusa.
5.4.5 O fornecedor deverá comunicar antecipadamente a data e horário da entrega,
não sendo aceitos os materiais que estiverem em desacordo com as especificações
constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários
sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado.
5.5 Das Condições de Fornecimento:
5.5.1 Para cada pedido será expedida Ordem de Fornecimento pela unidade
requisitante;

UNID

34.533

BIO KRISS

R$
1,21

R$
41.784,93

5.5.2 O objeto adjudicado deverá ser fornecido no prazo estabelecido na respectiva
autorização/requisição ao fornecedor;
5.5.3 Se, por motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente justificado, o
compromitente fornecedor não puder fornecer os itens solicitados, deverá comunicar
o fato à Secretaria Solicitante, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas, a contar do acontecido;
5.5.4 A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do
preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso,
má execução ou inexecução dos serviços objeto deste termo de referência e não a
eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais
condições estabelecidas.
5.6 Dos Locais:
5.6.1 Constarão na requisição (Ordem de fornecimento), a relação dos itens, suas
respectivas quantidades, o local, data e hora para a entrega dos bens.

UNID

14.978

BIO KRISS

R$
1,58

R$
23.665,24

5.6.2 Segue abaixo o endereço de todas as secretarias participantes, das quais
receberão os produtos requisitados:
Secretaria Municipal de Educação; está localizado na R. Diogo Domingos Ferreira, 292Bandeirantes, Cuiabá- MT, CEP 78010-210.
Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico;
localizada na Travessa Celso Luiz Moraes de Almeida, nº111, bairro Poção, Cuiabá-MT.
Controladoria Geral do Município; localizada na av. Mato Grosso, 459-441- Centro
Norte, Cuiabá- MT, CEP: 78005-030.

UNID

64.946

BIO KRISS

R$
2,10

R$
136.386,60

Secretaria Municipal de Gestão; Praça Alencastro, nº 158- Centro. CEP: 78005-906,
Prefeitura de Cuiabá.
Coordenadoria Executiva e de Benefícios Previdenciários- Cuiabá-PREV; localizada na
R. São Benedito, 645- Lixeira, Cuiabá-MT, CEP: 78008-555.
Secretaria Municipal de Obras Públicas; localizada em Av. José Bonifácio, 343- Dom
Aquino, Cuiabá-MT, CEP: 78015-020.

CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DA ENTREGA
Do Prazo:
O objeto adjudicado deverá ser fornecido no prazo indicado na respectiva Ordem
de Fornecimento, que não será superior a 10 (dez) dias, podendo a critério de a
Administração ser prorrogado.
O objeto adjudicado será entregue diretamente nas Secretarias solicitantes, mediante
conferência a ser efetuada pelo fiscal designado da Secretaria aderente, que o receberá
provisória e definitivamente, de acordo com o estipulado no termo de referência.

Secretaria Municipal de Habilitação e Regularização Fundiária; localizado no Jardim
Aclimação, Cuiabá-MT, CEP: 78010-730.
Secretaria Municipal de Fazenda; localizada na Praça Alencastro, 158- Centro, CuiabáMT, CEP: 78005-906, Prefeitura de Cuiabá.
Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com
Deficiência; Localizada na Avenida das Torres, nº 743, Renascer.
Empresa Cuiabana de Zeladoria Serviços Urbanos; localizada na R. B, 451-499- Areão,
Cuiabá-MT, CEP: 78010-330.
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana; localizada na Rua 13 de Junho, 1289Centro Sul, Cuiabá-MT, CEP: 78020-000.

Do Recebimento do Objeto:
5.2.1 Os bens serão recebidos:
5.2.1.1 Provisoriamente: “para efeito de posterior verificação da conformidade
do material com a especificação”, oportunidade em que se observarão apenas as
informações constantes da fatura e das embalagens, em confronto com a respectiva
nota de empenho.
5.2.1.2 Definitivamente: após a verificação da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitação, que deverá acontecer em até 5 (cinco) dias contados à partir
do recebimento.
5.2.1.3 O fornecedor deverá apresentar no ato da entrega do objeto, Nota Fiscal,
Certidões negativas solicitadas, bem como cópia da Ordem de Fornecimento expedida
pelo setor responsável da Secretaria aderente.
Do Horário:
5.3.1 A entrega do objeto deverá ser efetuada de segunda a sexta-feira, no horário das
7h30min às 11h30min ou das 13h30min às 17h30min; para casos excepcionais como
por exemplo os itens 3, 4, 26 e 27 dependendo da Secretaria Solicitante, no horário das
6h30min às 7h30min ou das 18h30min às 19h30min; e salvo eventual solicitação ao
contrário.
5.3.2 Atrasos no cumprimento dos prazos estabelecidos, sem justificativa apresentada
por escrito pelo fornecedor e aceita pela Secretaria solicitante caracterizarão a
inexecução da Ata de Registro de Preços, sujeitando o fornecedor à aplicação das
penalidades previstas.

Secretaria Municipal Ordem Pública e Defesa Civil; localizada na Av. Érico Preza, 1101Jardim Itália, Cuiabá-MT, CEP: 78060-755.
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer; localizada na R. Barão de Melgaço,
3.677- Centro de Cuiabá, CEP: 78025-300.
Secretaria Municipal de Planejamento; localizada na R. Pedro Celestino, 26- Centro
Norte, Cuiabá-MT, CEP: 78005-010.
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável;
localizado na Prefeitura de Cuiabá, 3º andar- Praça Alencastro, N.º 158, Centro.
Secretaria Municipal de Turismo; localizado na Praça Alencastro, Nº 158, 4º andar Centro- CEP: 78005-906.
Secretaria Municipal de Governo; localizado na Praça Alencastro, Nº 158- Centro- CEP:
78005-906.
Secretaria Municipal de Comunicação; localizado na Praça Alencastro, N.º 158Centro- CEP: 78005-906.
Secretaria Municipal da Mulher; localizado na Praça Alencastro, N.º 158- 6º andar,
Centro- CEP: 78005-906.
Secretaria Municipal de Saúde; localizada a R. Gen. Aníbal da Mata, Nº 139 - Duque de
Caxias, Cuiabá - MT, 78043-268

5.4 O objeto fornecido será recusado:

Procuradoria Geral do Município; localizada a R. Gen. Aníbal da Mata, 135 - Duque de
Caxias, Cuiabá - MT, 78043-268.

5.4.1 Se entregue com especificações técnicas diferentes das contidas na proposta

5.7 Da especificação dos materiais:
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5.7.1 Os materiais devem ser originais.
5.7.2 Não serão aceitos materiais com prazo de validade inferior a 12 meses.
5.7.3 Nas embalagens, deverá constar o selo de garantia da fábrica, o selo da empresa
distribuidora, número do lote, data de vencimento, bem como o prazo de garantia do
produto, etc.
5.7.4 Todos produtos cotados deverão ser entregues devidamente acondicionados, de
forma a garantir a sua integridade;
5.7.5 Os produtos de origem estrangeira deverão constar na embalagem informações
em português para conhecimento e classificação desses nos termos do art. 31, da Lei
nº 8.078/90.
5.8 Dos critérios de sustentabilidade:
5.8.1 Considerando as orientações dispostas no Guia Nacional de Contratações
Sustentáveis e à previsão do art. 3º, da Lei n. 8.666, de 21 de Junho de 1993, que
firmam o entendimento de que as contratações públicas deverão promover o
desenvolvimento nacional sustentável.
5.8.2 Material de Limpeza e Higiene:
a) Materiais menos agressivos ao meio ambiente;
b) Produtos concentrados, preferencialmente.
c) Sabão em barra e detergentes em pó preferencialmente à base de coco ou isentos
de fósforo e, quando inexistentes no mercado, exigência de comprovação de teor que
respeite o limite máximo de concentração de fósforo, conforme Resolução CONAMA
nº 359, de 29 de abril de 2005;
d) Os produtos saneantes domissanitários de qualquer natureza devem utilizar
substâncias tensoativas biodegradáveis
e) Esponjas fabricadas com solvente à base d’água.
f) As aquisições de produtos oriundos da madeira, para fins sanitários, tais como, papel
higiênico, toalha, guardanapo, lenço, devem observar os critérios da rastreabilidade
e da origem dos insumos de madeira a partir de fontes de manejo sustentável em
conformidade com a norma ABNT NBR 14790:2011, utilizada pelo Cerflor, ou com o
padrão FSC-STD-40-004 V2-1. A comprovação da conformidade deve ser feita por meio
do Certificado da Cadeia de Custódia e/ou Selo de Cadeia de Custódia do Cerflor ou
do FSC.
g) Nas aquisições de produtos usados na limpeza e conservação de ambientes,
também denominados saneantes, tais como álcool, água sanitária, detergentes,
sabões, desinfetantes, devem ser observados os critérios de eficácia e segurança,
comprovados pela regularidade (registro ou notificação) junto à ANVISA.
I. A comprovação da regularização deve ser feita por meio de cópia da publicação
do registro do produto no Diário Oficial da União (DOU), observada sua validade, ou a
apresentação do Comunicado de Aceitação de Notificação, enviado à empresa pela
ANVISA ou consulta à internet da divulgação de Aceitação de Notificação disponível
no sítio da ANVISA na internet em http://www.anvisa.gov.br/saneantes/index.htm
h) Produtos que possuam comercialização em refil.
CLÁUSULA SEXTA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Após homologação da licitação, a FORNECEDORA será convocada para assinar a Ata
de Registro de Preços e demais documentos necessários no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, sob pena de decair do direito de Registro; caracterização de inexecução
contratual e convocação dos classificados remanescentes e nos termos da legislação.
6.1.1 Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem
de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, e, depois de
cumpridos os requisitos, terão efeito de compromisso da prestação dos serviços nas
condições estabelecidas.
O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de até 12 (doze) meses a partir
da data de sua assinatura, sendo que durante este período a FORNECEDORA deverá
manter as condições de habilitação exigidas na licitação.
6.2.1 Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços - SRP terão
sua vigência conforme as disposições contidas nos respectivos instrumentos
convocatórios e respectivos contratos decorrentes, obedecido ao disposto no art. 57,
da Lei nº 8.666, 21 de junho de 1993.
A existência dos preços registrados na Ata de Registro de Preços não obriga a
Administração e outros Órgãos/Entidades, a firmarem contratações nas quantidades
estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a prestação dos serviços,
obedecida à legislação pertinente, sendo assegurado ao detentor do registro à
preferência de executar o objeto, em igualdade de condições.
O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados/publicado no
Diário Oficial do Estado e/ou Diário Eletrônico do Tribunal de Contas no endereço
eletrônico http://www.tce.mt.gov.br e ficarão disponibilizados durante a vigência da
Ata no Site da Prefeitura Municipal de Cuiabá - http://www.cuiaba.mt.gov.br na opção
Serviço no link Licitação.
6.4.1 Ao preço do primeiro colocado poderão ser registrados tantos fornecedores
quantos necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja atingida a
quantidade total estimada para o Valor Global, observando-se o seguinte:
6.4.1.1 Quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser
respeitada a ordem de classificação das empresas constantes da Ata.
6.4.1.2 Os órgãos participantes do registro de preços deverão, quando da necessidade
de contratação, recorrerem ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços,
para que este proceda à indicação da FORNECEDORA e respectivos preços a serem
praticados.

6.4.1.3 Excepcionalmente, a critério do órgão gerenciador, quando a quantidade do
primeiro colocado não for suficiente para as demandas estimadas, desde que se
trate de objetos de qualidade ou desempenho superior, devidamente justificada e
comprovada a vantagem, e as ofertas sejam em valor inferior ao máximo admitido,
poderão ser registrados outros preços.
A Secretaria Adjunta Especial de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de
Gestão, convocará, sempre que provocada pela Secretaria Municipal requisitante,
a(s) licitante(s) detentora(s) da ata para negociar o preço registrado e adequá-lo ao
preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço
praticado no mercado.
6.5.1 Caso seja frustrada a negociação, a licitante detentora da ata será liberada do
compromisso assumido.
6.5.2 Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar
aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor
originalmente constante da proposta da FORNECEDORA e aquele vigente no mercado
à época do registro – equação econômico-financeira.
6.5.3 Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a
média daqueles apurados pela Secretaria Adjunta Especial de Licitações e Contratos
da Secretaria Municipal de Gestão – SAELC/SMGe.
Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, a Secretaria Adjunta
Especial de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Gestão – SAELC/
SMGe poderá convocar os demais licitantes classificados, nas mesmas condições ou
revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela.
As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio da
equação econômico-financeira, serão publicadas pela Secretaria Adjunta Especial de
Compras e Licitações da Secretaria Municipal de Gestão– SAELC/SMGe.
A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão municipal ou entidade da Administração que não tenha participado do certame
licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente
comprovada à vantagem.
6.8.1 Os órgãos e entidades que não participaram do Pregão Eletrônico/Registro de
Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar
formalmente o pedido e interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para manifestação
sobre a possibilidade de adesão, com descrição e especificações do objeto bem como
seus quantitativos que tenha interesse, para que este indique o possível fornecedor e
respectivos preços.
6.8.2 Caberá a Fornecedora beneficiária da ata de registro de preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente
de adesão, desde que o fornecimento não prejudique as obrigações presentes e futuras
decorrentes da Ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
6.8.3 As contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem
por cento dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes;
6.8.4 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preço não poderá
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata para
o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos
não participantes que aderirem.
6.8.5 Caberá ao órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do
certame licitatório, descrever no seu pedido:
6.8.5.1 A especificação/descrição do objeto pretendido, inclusive definindo as
respectivas unidades de medida usualmente adotadas.
6.8.5.2 A estimativa de quantidades a serem adquiridas no prazo de validade do
registro.
6.8.5.3 O preço unitário e total do estimado das quantidades a serem adquiridas.
6.8.5.4 A quantidade total de unidades a ser aderida, por ITEM.
6.8.5.5 Descrição das condições quanto aos locais, prazos de entrega, forma de
pagamento, dotação orçamentária e, complementarmente, quando cabíveis, a
frequência, periodicidade, características dos objetos a serem fornecidos e utilizados,
procedimentos a serem seguidos, cuidados, deveres, disciplina e controles a serem
adotados por parte do fornecedor.
6.8.5.6 Fazer acompanhar dos orçamentos prévios para comprovação de vantagens.
Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de
classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os
interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços que, depois de cumpridos
os requisitos de publicidade, terão efeito de compromisso da prestação dos serviços
nas condições estabelecidas.
A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo órgão
gerenciador do registro de preços, será formalizada pelo órgão interessado, por
intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa,
autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme o disposto no art. 62
da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA SeTIMA – Dos direitos e deveres da FORNECEDORA
O fornecimento dos produtos deverá atender as mesmas características e
especificações da proposta apresentada e qualidade dentro dos padrões mínimos
exigidos, obedecendo a quantidade e prazos estipulados;
Prover condições que possibilitem o atendimento a partir da data da assinatura da ata;
Cumprir as especificações e preços estabelecidos neste Termo;
Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na
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elaboração da estimativa de custos;
Assegurar a qualidade da prestação dos serviços/produtos;
Comunicar, por escrito e imediatamente, ao gestor responsável, qualquer motivo que
impossibilite o estacionamento, nas condições pactuadas;
Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades identificadas
pela CONTRATANTE referente à execução dos serviços pela CONTRATADA.
O fornecimento somente poderá ser realizado por meio de Ordem de Fornecimento,
emitida pela Secretaria aderente qual constarão as quantidade e descrição dos
serviços /produtos;
Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como laudos,
vistorias, salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e
de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras despesas que forem devidas aos
seus empregados ou prepostos, no desempenho dos serviços/produtos contratados;
Ressarcir prejuízos de qualquer natureza causados aos veículos da CONTRATANTE,
originados direta ou indiretamente da execução da ata, por ineficiência, irregularidades,
dolo ou culpa de seus empregados, prepostos ou representantes, a preços atualizados,
dentro de 10 (dez) dias contados a partir da comprovação de sua responsabilidade.
Caso não o faça dentro do prazo estipulado, a CONTRATANTE reserva-se o direito de
descontar, da fatura a vencer, o valor correspondente;
Não transferir a outrem, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, nem
subcontratar, qualquer dos produtos.
cláusula OITAVA – DOs direitos e deveres do municipio de cuiabá
Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela empresa contratada
para a fiel execução da ata;
A Contratante fiscalizará e inspecionará os serviços/produtos, podendo rejeitá-lo,
quando este não atender ao especificado;
Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita
da Contratada, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos
omissos;
Designar um representante que deverá acompanhar e fiscalizar a execução dos
serviços, em conformidade com o disposto no art. 67, da Lei n.º 8.666/93;
Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA de
acordo com os dispositivos deste termo;
Comunicar à contratada, todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o objeto;
Aplicar multa, sanções ou rescisão da ata, caso a empresa que for contratada
desobedeça a quaisquer das condições estabelecidas neste termo;
Avaliar se os serviços estão de acordo com a ata e normas legais pertinentes ao objeto;

a) houver atraso injustificado por mais de 30 (trinta) dias após o término do prazo
fixado para a entrega do objeto, sem que qualquer parcela do objeto tenha sido
entregue;
b) todo o fornecimento não for aceito pela fiscalização por não atender às
especificações;
9.4 Na hipótese de apresentação de documento inverossímil, cometimento de fraude
ou de comportamento inidôneo, a adjudicatária, sem prejuízo de outras sanções e
multas, poderá incorrer nas seguintes penalidades:
a) Suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com
o Município de Cuiabá por até 02 (dois) anos;
b) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante o Município de Cuiabá, depois de ressarcido dos prejuízos
causados;
c) Impedimento de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco
anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, se
a licitante ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do compromisso consignado, comportar-se de modo
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da
citação e da ampla defesa;
9.5 A multa eventualmente imposta à adjudicatária será automaticamente descontada
da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.
Caso não tenha valor a receber da Secretaria Municipal de Gestão/Cuiabá-Prev. serlhe-á concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação, para
que efetue o pagamento ou apresente defesa. Não realizando o pagamento ou não
apresentado defesa no prazo devido, os dados da adjudicatária serão encaminhados
ao Órgão competente para proceder a inscrição da mesma na Dívida Ativa do
Município;
9.6 As multas e sanções previstas neste Termo de Referência não eximem a
adjudicatária da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que seus atos
venham a causar à Administração; Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento
ou por motivo de reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela
Administração do Município de Cuiabá, o Fornecedor ficará isento das penalidades.
9.7 Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar da ciência da notificação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão
ou nesse prazo encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão
superior, dentro do mesmo prazo.
9.8 A Fornecedora poderá ser penalizada inclusive com eventual rescisão do Ata caso.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS

Promover o acompanhamento e a fiscalização dos produtos adquiridos, por meio
de servidor designado para a gestão da ata, cabendo-lhe observar os aspectos
quantitativos e qualitativos, utilizando-se de anotações em registro próprios das
falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos
que exijam medias corretivas por parte desta;

Correrão por conta exclusivas da FORNECEDORA:

Caberá ao gestor/fiscalizador, exercer rigorosamente o controle do cumprimento da
ata, em especial a quantidade, especificação e qualidade dos produtos;

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas
seguintes situações:

Caberá ao gestor/fiscalizador, exercer rigorosamente o controle do cumprimento da
ata, em especial a quantidade, especificação e qualidade dos produtos;

Quando a Fornecedora não cumprir as obrigações constantes na Ata de Registro de
Preços e/ou no Edital e seus anexos;

No caso de irregularidade na execução da ata, o fiscal deverá comunicará por escrito
a autoridade competente, para que este oficie a CONTRATADA a fim de sanar as
irregularidades no prazo que lhe for assinado;

Quando a Fornecedora não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

10.1.1 Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações
do objeto desta Ata.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA

A fiscalização da ata não elide nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA;

Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado;

Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes, com o
intuito de solucionar o impasse, sem que haja prejuízo para nenhuma das partes,
tendo por base o que dispõem a Lei 8.666/93, Lei 8.078/90 e demais legislações
aplicáveis à espécie.

Quando a Fornecedora der causa a rescisão administrativa decorrente deste Registro
de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei
8.666/93;

CLÁUSULA NONA - DAS sanções administrativas
A licitante vencedora que descumprir injustificadamente quaisquer das cláusulas
e condições do presente Pregão ficará sujeita às penalidades previstas na Lei nº
10.520/2002, bem como nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, e ainda à aplicação de multa
cujo valor terá por base de cálculo o valor adjudicado, além do que segue:
Pelo atraso ou recusa imotivada em assinar a ata, ou ainda pela inexecução parcial ou
total das cláusulas edilícias, a licitante poderá incorrer em:
a) Advertência por escrito, sempre que verificadas irregularidades de pequena monta;
b) Multa de até 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total empenhado por dia de
atraso injustificado, limitada a incidência a 10 (dez) dias;
c) Multa de até 10% (dez por cento) do valor total empenhado, no caso de configuração
de inexecução parcial;
d) Multa de até 15% (quinze por cento) do valor total empenhado, no caso de
configuração de inexecução total.
e) Para os casos de multas não previstas neste Edital, aplicar-se-á o valor de 2% (dois
por cento) sobre o valor empenhado;
9.3 Será configurada a inexecução parcial quando houver atraso injustificado por mais
de 10 (dez) dias após o término do prazo fixado para a entrega do objeto, até o limite
de 30 (trinta) dias;
9.3.1 Será configurada a inexecução total do objeto, quando:

Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
Por presentes razões de interesse público, devidamente justificado.
Ocorrendo cancelamento do preço registrado, a Fornecedora será informada por
correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo
administrativo da presente Ata.
No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Fornecedora, a
comunicação será feita por publicação no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas no
endereço eletrônico http://www.tce.mt.gov.br/, considerando-se cancelado o preço
registrado a partir da publicação.
A solicitação da Fornecedora para cancelamento dos preços registrados poderá não
ser aceita pelo Órgão Gerenciador, facultando-se a este neste caso, a aplicação das
penalidades previstas nesta Ata.
Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades da
Fornecedora relativas aos fornecimentos do objeto.
Caso o Órgão Gerenciador não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, poderá
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas até que a Fornecedora
cumpra integralmente a condição contratual infringida.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Do pagamento
O pagamento será efetuado com a apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura,
tendo sido cumpridos todos os critérios estabelecidos no Termo de Referência,
devidamente atestada.
O valor da Nota Fiscal/fatura deverá ser o mesmo consignado na Nota de Empenho,
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em caso de divergência, será estabelecido prazo para a empresa fornecedora fazer a
substituição da nota fiscal.
O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias a partir
da data do recebimento definitivo pela Secretaria Municipal de Gestão, e será feito
mediante Ordem Bancária para crédito na conta corrente da empresa CONTRATADA,
no domicílio bancário por ela expressamente informado.

que seja.
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi a presente Ata, lavrado
em três vias de igual teor e forma, assinado pelas partes.
Cuiabá - MT, 25 de maio de 2021
_______________________________________
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

A Contratada deverá manter durante toda a vigência contratual, a plena regularidade
fiscal, exigida em Lei, e caso não apresente a efetiva documentação necessária,
dentro do prazo legal; o recebimento ficará prejudicado podendo ser suspenso ou
interrompido, independentemente das penalidades legais aplicáveis ao fato, até que
a empresa regularize a situação.
A Nota Fiscal deverá ser encaminhada para a Diretoria Administrativa Financeira-DAF
da Secretaria Municipal demandante
O pagamento não será considerado como aceitação definitiva do serviço/material e
não isentará a Contratada das suas responsabilidades e obrigações, quaisquer que
sejam.
Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigações financeiras impostas a Contratada em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito de atualização monetária.
A 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”.

Secretaria Municipal de Gestão – SMGE
ALEXANDRE BELOTO MAGALHÃES DE ANDRADE
CPF 247.977.068-05
__________________________________________
C.L.R. COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, SANEMANETO GENERO
ALIMENTICIOS E MÉDICO HOSPITALAR EIRELI EPP
CNPJ/MF nº. 18.493.600/0001-02
Responsável: EDSON BARBOSA VIANA
RG 272854578 SSP/SP CPF 966.245.401-25
TESTEMUNHAS:
01)__________________________ 02)_________________________
RG Nº. / CPF Nº. RG Nº. / CPF Nº.

As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças
serão de responsabilidade da Contratada.
O pagamento será efetuado observando-se a ordem cronológica estabelecida no art.
5° da Lei n° 8666/93.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2021

A Nota Fiscal deverá ser emitida em duas vias somente após o recebimento da Nota
de Empenho e deverá conter as seguintes descriminações:

PREGÃO ELETRONICO/REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2021/PMC

Razão Social;

Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte um, pelo presente
instrumento, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito
no CNPJ/MF sob o Nº. 03.533.064/0001-46, com sede no Palácio Alencastro,
situado na Praça Alencastro, nº. 158, Centro, na cidade de Cuiabá/MT, através da
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO -SMGE, neste ato representado pelo seu
Secretário Sr ALEXANDRE BELOTO MAGALHÃES DE ANDRADE, portador da Carteira
de Identidade RG nº. 234948474 SSP/SP e do CPF nº. 247.977.068-05, neste ato
denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa AHS COMÉRCIO E SERVIÇOS
DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF nº. 37.152.127/0001-36,
com sede na Av. São Sebastião, sala A, Quadra 02 Lote 22 a 25 n 341 Bairro Cidade
Alta CEP 78030-400 Cuiabá – MT e-mail comercialahs@gmail.com Fone (65) 999189699, representada neste ato pelo seu Representante Legal, Sr. ANDRÉ HENRIQUE
ACEL SILVA, portador da Carteira de Identidade n.º 1830796-5 SSP/MT, CPF/MF n.º
047.170.941-74, doravante denominado FORNECEDORA, considerando o resultado
da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
Nº. 008/2021/PMC do Processo Administrativo Nº 36.205/2020, RESOLVE registrar
os preços, nas quantidades estimadas anual, de acordo com a classificação por ela
alcançada do ITEM, atendendo das condições previstas no Instrumento Convocatório,
e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas
constantes da Lei nº. 10.520/2002; Decretos Municipais n° 5.011 de 21 de fevereiro de
2011; 5.456/2014 de 24 de fevereiro de 2014 e subsidiariamente pela Lei Nº 8.666/93
e alterações posteriores.

Número da Nota Fiscal/Fatura;
Data de emissão;
Nome da Secretaria Solicitante;
Descrição do material e/ou serviço;
Quantidade, preço unitário, preço total;
Dados Bancários (nome e número do banco, número da agência, número da conta
corrente);
Número da ata;
Número da Nota de Empenho;
Não deverá possuir rasuras.
Caso constatado alguma irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, esta será devolvida a
Contratada para as necessárias correções, sendo informado o motivo que motivaram
a sua rejeição.
Somente após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura devidamente corrigida é que
se iniciará a contagem dos prazos fixados para pagamento à partir da data de sua
reapresentação.
Deverá, obrigatoriamente, fazer acompanhar da Nota Fiscal/Fatura, todas as certidões
de regularidade fiscal, devidamente válidas:
Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
Certidão Negativa de Débito Fiscal (CND), expedida pela Agência Fazendária da
Secretaria de Estado de Fazenda do domicílio tributário da licitante, observando
que no caso do Estado de Mato Grosso, deverá ser específica para participação em
licitações públicas;
Certidão quanto à Dívida Ativa do Município da sede da licitante;
Certificado de Regularidade relativo à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS);
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
13.1.1 Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por
intermédio de lavratura de termo aditivo a presente ata de Registro de Preços.
13.1.2 A presente Ata de Registro de Preços Integra o Edital de Pregão Registro
de Preços nº 008/2021/PMC e seus anexos e a(s) proposta(s) da(s) empresa(s)
classificada(s).
13.2 Para a execução da ata, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer
espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste instrumento, ou de
outra forma a ele não relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos prepostos
e colaboradores.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta Ata de Registro de Preços, não
resolvidos na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do
Estado de Mato Grosso, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36.205/2020

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Copa, Cozinha
e Materiais de Limpeza para atender as demandas das Secretarias Municipais da
Prefeitura de Cuiabá, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
nesse termo de referência e seus anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços terá prazo de validade de 12 (doze) meses a contar da
assinatura feita pelas partes. Após a assinatura será providenciada a publicação na
forma da Lei.
Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, qualquer Órgão ou Entidade da
Administração Pública Municipal poderá utilizar a Ata, mesmo que não tenha
participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador,
desde que devidamente comprovada à vantagem.
A partir da vigência da Ata de Registro de preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na
integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, as penalidades
pelo descumprimento de qualquer de suas cláusulas.
A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar as contratações
que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada
a legislação relativa à licitação, sendo assegurado ao beneficiário do registro
preferência em igualdade de condições, conforme art. 15, §4º, da Lei 8666/93.
Homologado o resultado da licitação, o fornecedor classificado será convocado para
assinar a ata de registro de preços, no prazo de até 05 (cinco) dias nas condições
estabelecidos no instrumento convocatório, podendo o prazo ser prorrogado uma
vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo
justificado aceito pela administração.
É facultado à administração, quando o convocado não cumprir as exigências do edital
e não assinar a ata de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e
nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
A ata de registro de preços implicará compromisso assumido de fornecimento nas
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condições estabelecidas, depois de cumpridos os requisitos de publicidade.

5.2.1 Os bens serão recebidos:

A recusa injustificada de fornecedor (es) classificado(s) em assinar a ata, dentro do
prazo estabelecido, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas
no edital.

5.2.1.1 Provisoriamente: “para efeito de posterior verificação da conformidade
do material com a especificação”, oportunidade em que se observarão apenas as
informações constantes da fatura e das embalagens, em confronto com a respectiva
nota de empenho.

De acordo com o que dispõe o § 4º, do Art. 62 da Lei Federal nº 8.666/93, o Termo
Contratual será substituído pela Nota de Empenho.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA
O gerenciamento deste instrumento caberá a Secretaria Municipal de Gestão, através
da Secretaria Adjunta Especial de Licitações e Contratos no seu aspecto operacional e
à Procuradoria Geral do Município, nas questões legais.
CLÁUSULA QUARTA – DA quantidade E VALOR
ITEM

2

CÓD.
TCE

141195-0

EMPRESA

AHS
COMERCIO
E
SERVICOS
DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS
EIRELI – CNPJ:
37.152.127/000136

17

285598-4

AHS
COMERCIO
E
SERVICOS
DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS
EIRELI – CNPJ:
37.152.127/000136

22

125600-9

AHS
COMERCIO
E
SERVICOS
DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS
EIRELI – CNPJ:

23

167598-2

DESCRIÇÃO

UNID.

QUAT.

MARCA

V. UNIT.

V. TOTAL

AÇUCAR - OBTIDO DA CANA
DE AÇUCAR, TIPO CRISTAL,
COM ASPECTO COR, CHEIRO
PROPRIOS, SABOR DOCE, COM
TEOR DE SACAROSE MINIMO
DE 99,3% P/P E UMIDADE
MAXIMA DE 0,3% P/P SEM
FERMENTAÇÃO, ISENTO DE
SUJIDADES,
PARASITAS,
MATERIAIS
TERROSOS
E
DETRITOS
ANIMAIS
OU
VEGETAIS,
ACONDICIONADO
EM
SACO
PLASTICO
ATOXICO, FARDO CONTENDO
15 UNIDADES DE 2KG DO
PRODUTO

FARDO

17.294

BARRALCOOL

R$
78,06

R$ 1.349.969,64

37.152.127/000136

24

320851-6

AHS
COMERCIO
E
SERVICOS
DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS
EIRELI – CNPJ:

UNID

FLANELA - 100% ALGODAO,
MEDINDO 38X58CM, NA COR
LARANJA.

UNID

37.152.127/000136

29

304839-0

AHS
COMERCIO
E
SERVICOS
DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS
EIRELI – CNPJ:
37.152.127/000136

30

160811-8

AHS
COMERCIO
E
SERVICOS
DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS
EIRELI – CNPJ:
37.152.127/000136

31

153855-1

AHS
COMERCIO
E
SERVICOS
DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS
EIRELI – CNPJ:
37.152.127/000136

34

382042-4

AHS
COMERCIO
E
SERVICOS
DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS
EIRELI – CNPJ:

GARRAFA TERMICA - DE
MESA COM REVESTIMENTO
DE
INOX,
AMPOLA
DE
VIDRO
TEMPERADO,DE
PRESSAO,PARA
CAFE
E
CHA,COM CAPACIDADE PARA
2,5 LITROS,INOX.

14.297

ULTRAFLESH

R$ 6,15

R$ 87.926,55

40

289239-1

37.152.127/000136

UNID

9.967

CRISTAL

R$ 1,60

R$ 15.947,20

943

UNITERM

R$
84,83

R$ 79.994,69

5.4.4 Ocorrendo as hipóteses previstas de recusa do fornecimento do objeto
adjudicado, a fornecedora deverá imediatamente substituí-lo, devendo a nova entrega
ser feita num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da comunicação
da recusa.
5.4.5 O fornecedor deverá comunicar antecipadamente a data e horário da entrega,
não sendo aceitos os materiais que estiverem em desacordo com as especificações
constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários
sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado.
5.5 Das Condições de Fornecimento:

UNID

UNID

LIMPA MOVEIS - CREMOSO,
NA COR BRANCA, AROMA DE
LAVANDA,
PARA
LIMPEZA
DE
MOVEIS,
CCOMPOSTO
COMPOSTO DE OLEO MINERAL,
AMIDA, OLEINA, ALQUILENO, L
ETOXILADO, ESTER E SILICONE,
EMBALADO
EM
PLASTICA
DE 200ML, COM TAMPA DE
PRESSAO, NA PARTE SUPERIOR
200 ML.

UNID

756

1.489

7.099

UNITERM

BYKIM

TOA

R$
198,41

5.5.1 Para cada pedido será expedida Ordem de Fornecimento pela unidade
requisitante;
R$ 149.997,96

R$ 2,01

R$ 2,95

R$ 2.992,89

R$ 20.942,05

5.5.2 O objeto adjudicado deverá ser fornecido no prazo estabelecido na respectiva
autorização/requisição ao fornecedor;
5.5.3 Se, por motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente justificado, o
compromitente fornecedor não puder fornecer os itens solicitados, deverá comunicar
o fato à Secretaria Solicitante, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas, a contar do acontecido;
5.5.4 A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do
preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso,
má execução ou inexecução dos serviços objeto deste termo de referência e não a
eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais
condições estabelecidas.
5.6 Dos Locais:
5.6.1 Constarão na requisição (Ordem de fornecimento), a relação dos itens, suas
respectivas quantidades, o local, data e hora para a entrega dos bens.

LIMPA VIDRO - PRINCIPIO
ATIVO BUTIL ETIL ETERTRIPOLIFOSFATO
DE
SODIO INGRIDIENTE ATIVO
ETANOL 14%, COMPOSICAO
BASICA BUTIL, ETIL, ETERTRIPOLIFOSFATO,
COM
VALIDADE ATE 12 MESES, COR
AZUL, ACONDICIONADO EM
EMBALAGEM PLASTICA COM
500 ML, COM GATILHO.

UNID

LUVA - LUVA DESCARTAVEL
EM LATEX PACOTE C/100
UNIDADES P,M,G

PACOTE

8.060

BYKIM

R$ 2,97

R$ 23.938,20

5.6.2 Segue abaixo o endereço de todas as secretarias participantes, das quais
receberão os produtos requisitados:
Secretaria Municipal de Educação; está localizado na R. Diogo Domingos Ferreira, 292Bandeirantes, Cuiabá- MT, CEP 78010-210.

65.811

TALGE

R$
80,53

R$ 5.299.759,83

Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico;
localizada na Travessa Celso Luiz Moraes de Almeida, nº111, bairro Poção, Cuiabá-MT.
Controladoria Geral do Município; localizada na av. Mato Grosso, 459-441- Centro
Norte, Cuiabá- MT, CEP: 78005-030.
Secretaria Municipal de Gestão; Praça Alencastro, nº 158- Centro. CEP: 78005-906,
Prefeitura de Cuiabá.

PACOTE

43.751

REPORPACK

R$
23,99

R$ 1.049.586,49

Coordenadoria Executiva e de Benefícios Previdenciários- Cuiabá-PREV; localizada na
R. São Benedito, 645- Lixeira, Cuiabá-MT, CEP: 78008-555.
Secretaria Municipal de Obras Públicas; localizada em Av. José Bonifácio, 343- Dom
Aquino, Cuiabá-MT, CEP: 78015-020.

CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DA ENTREGA
Do Prazo:
O objeto adjudicado deverá ser fornecido no prazo indicado na respectiva Ordem
de Fornecimento, que não será superior a 10 (dez) dias, podendo a critério de a
Administração ser prorrogado.
O objeto adjudicado será entregue diretamente nas Secretarias solicitantes, mediante
conferência a ser efetuada pelo fiscal designado da Secretaria aderente, que o receberá
provisória e definitivamente, de acordo com o estipulado no termo de referência.
Do Recebimento do Objeto:

5.4.2 Se apresentar qualquer defeito no material;
5.4.3 Os itens que apresentarem defeito deverão ser substituídos, caso mais de 5%
(cinco por cento) do total apresentem quaisquer defeitos;

LIMPA METAIS - LIQUIDO,A
BASE DE ACIDO SULFONICO
E
CLORIDRICO,EM
USO
DOMESTICO PARA LIMPEZA
DE ALUMINIO,COM OU SEM
FRAGRANCIA,EMBALAGEM DE
500 ML.

SACO PARA LIXO DOMESTICO
- DE PLASTICO REFORCADO
EM
POLIETILENO,
COM
ESTAQUEIDADE
SUFICIENTE
PARA
QUE
NAO
HAJA
VAZAMENTO
DE
LIXO
LIQUIDO,COM
CAPACIDADE
DE 100 LITROS,ESPESSURA
MININA
DE
8
MICRA,NA
COR
PRETA,SUPORTANDO
SUSPENDER
20KG
SEM
RASGAR, PACOTE COM 100
UNIDADES.

5.3.2 Atrasos no cumprimento dos prazos estabelecidos, sem justificativa apresentada
por escrito pelo fornecedor e aceita pela Secretaria solicitante caracterizarão a
inexecução da Ata de Registro de Preços, sujeitando o fornecedor à aplicação das
penalidades previstas.
5.4.1 Se entregue com especificações técnicas diferentes das contidas na proposta
apresentada ou no Edital;

37.152.127/000136

AHS
COMERCIO
E
SERVICOS
DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS
EIRELI – CNPJ:

5.3.1 A entrega do objeto deverá ser efetuada de segunda a sexta-feira, no horário das
7h30min às 11h30min ou das 13h30min às 17h30min; para casos excepcionais como
por exemplo os itens 3, 4, 26 e 27 dependendo da Secretaria Solicitante, no horário das
6h30min às 7h30min ou das 18h30min às 19h30min; e salvo eventual solicitação ao
contrário.

5.4 O objeto fornecido será recusado:

D E S O D O R I Z A D O R
AMBIENTAL
SOLUCAO
TIPO
AEROSOL,DIVERSAS
FRAGANCIAS,COMPOSTO
DE
ALCOOL
ETILICO,
ANTIOXIDANTE, CONSERVANTE,
D E S N A T U R A N T E ,
COADJUVANTE,
FRAGANCIA,
VEICULO E PROPELENTE, COMO
DESNATURANTE
BENZOATO
DE DENATONIO,FRASCO DE
ALUMINIO CONTEUDO 360
ML/250GR.

GARRAFA - GARRAFA TERMICA,
REVESTIDA EM INOX, AMPOLA
DE
VIDRO
TEMPERADO,
COM TAMPA DE PRESSAO,
1,8 TERMOLAR, SIMILAR OU
SUPERIO.

5.2.1.3 O fornecedor deverá apresentar no ato da entrega do objeto, Nota Fiscal,
Certidões negativas solicitadas, bem como cópia da Ordem de Fornecimento expedida
pelo setor responsável da Secretaria aderente.
Do Horário:

37.152.127/000136
AHS
COMERCIO
E
SERVICOS
DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS
EIRELI – CNPJ:

5.2.1.2 Definitivamente: após a verificação da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitação, que deverá acontecer em até 5 (cinco) dias contados à partir
do recebimento.

Secretaria Municipal de Habilitação e Regularização Fundiária; localizado no Jardim
Aclimação, Cuiabá-MT, CEP: 78010-730.
Secretaria Municipal de Fazenda; localizada na Praça Alencastro, 158- Centro, CuiabáMT, CEP: 78005-906, Prefeitura de Cuiabá.
Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com
Deficiência; Localizada na Avenida das Torres, nº 743, Renascer.
Empresa Cuiabana de Zeladoria Serviços Urbanos; localizada na R. B, 451-499- Areão,
Cuiabá-MT, CEP: 78010-330.
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana; localizada na Rua 13 de Junho, 1289-
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Centro Sul, Cuiabá-MT, CEP: 78020-000.

manter as condições de habilitação exigidas na licitação.

Secretaria Municipal Ordem Pública e Defesa Civil; localizada na Av. Érico Preza, 1101Jardim Itália, Cuiabá-MT, CEP: 78060-755.

6.2.1 Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços - SRP terão
sua vigência conforme as disposições contidas nos respectivos instrumentos
convocatórios e respectivos contratos decorrentes, obedecido ao disposto no art. 57,
da Lei nº 8.666, 21 de junho de 1993.

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer; localizada na R. Barão de Melgaço,
3.677- Centro de Cuiabá, CEP: 78025-300.
Secretaria Municipal de Planejamento; localizada na R. Pedro Celestino, 26- Centro
Norte, Cuiabá-MT, CEP: 78005-010.
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável;
localizado na Prefeitura de Cuiabá, 3º andar- Praça Alencastro, N.º 158, Centro.
Secretaria Municipal de Turismo; localizado na Praça Alencastro, Nº 158, 4º andar Centro- CEP: 78005-906.
Secretaria Municipal de Governo; localizado na Praça Alencastro, Nº 158- Centro- CEP:
78005-906.
Secretaria Municipal de Comunicação; localizado na Praça Alencastro, N.º 158Centro- CEP: 78005-906.
Secretaria Municipal da Mulher; localizado na Praça Alencastro, N.º 158- 6º andar,
Centro- CEP: 78005-906.
Secretaria Municipal de Saúde; localizada a R. Gen. Aníbal da Mata, Nº 139 - Duque de
Caxias, Cuiabá - MT, 78043-268
Procuradoria Geral do Município; localizada a R. Gen. Aníbal da Mata, 135 - Duque de
Caxias, Cuiabá - MT, 78043-268.
5.7 Da especificação dos materiais:
5.7.1 Os materiais devem ser originais.
5.7.2 Não serão aceitos materiais com prazo de validade inferior a 12 meses.
5.7.3 Nas embalagens, deverá constar o selo de garantia da fábrica, o selo da empresa
distribuidora, número do lote, data de vencimento, bem como o prazo de garantia do
produto, etc.
5.7.4 Todos produtos cotados deverão ser entregues devidamente acondicionados, de
forma a garantir a sua integridade;
5.7.5 Os produtos de origem estrangeira deverão constar na embalagem informações
em português para conhecimento e classificação desses nos termos do art. 31, da Lei
nº 8.078/90.
5.8 Dos critérios de sustentabilidade:
5.8.1 Considerando as orientações dispostas no Guia Nacional de Contratações
Sustentáveis e à previsão do art. 3º, da Lei n. 8.666, de 21 de Junho de 1993, que
firmam o entendimento de que as contratações públicas deverão promover o
desenvolvimento nacional sustentável.
5.8.2 Material de Limpeza e Higiene:
a) Materiais menos agressivos ao meio ambiente;
b) Produtos concentrados, preferencialmente.
c) Sabão em barra e detergentes em pó preferencialmente à base de coco ou isentos
de fósforo e, quando inexistentes no mercado, exigência de comprovação de teor que
respeite o limite máximo de concentração de fósforo, conforme Resolução CONAMA
nº 359, de 29 de abril de 2005;
d) Os produtos saneantes domissanitários de qualquer natureza devem utilizar
substâncias tensoativas biodegradáveis
e) Esponjas fabricadas com solvente à base d’água.
f) As aquisições de produtos oriundos da madeira, para fins sanitários, tais como, papel
higiênico, toalha, guardanapo, lenço, devem observar os critérios da rastreabilidade
e da origem dos insumos de madeira a partir de fontes de manejo sustentável em
conformidade com a norma ABNT NBR 14790:2011, utilizada pelo Cerflor, ou com o
padrão FSC-STD-40-004 V2-1. A comprovação da conformidade deve ser feita por meio
do Certificado da Cadeia de Custódia e/ou Selo de Cadeia de Custódia do Cerflor ou
do FSC.
g) Nas aquisições de produtos usados na limpeza e conservação de ambientes,
também denominados saneantes, tais como álcool, água sanitária, detergentes,
sabões, desinfetantes, devem ser observados os critérios de eficácia e segurança,
comprovados pela regularidade (registro ou notificação) junto à ANVISA.
I. A comprovação da regularização deve ser feita por meio de cópia da publicação
do registro do produto no Diário Oficial da União (DOU), observada sua validade, ou a
apresentação do Comunicado de Aceitação de Notificação, enviado à empresa pela
ANVISA ou consulta à internet da divulgação de Aceitação de Notificação disponível
no sítio da ANVISA na internet em http://www.anvisa.gov.br/saneantes/index.htm
h) Produtos que possuam comercialização em refil.
CLÁUSULA SEXTA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Após homologação da licitação, a FORNECEDORA será convocada para assinar a Ata
de Registro de Preços e demais documentos necessários no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, sob pena de decair do direito de Registro; caracterização de inexecução
contratual e convocação dos classificados remanescentes e nos termos da legislação.
6.1.1 Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem
de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, e, depois de
cumpridos os requisitos, terão efeito de compromisso da prestação dos serviços nas
condições estabelecidas.
O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de até 12 (doze) meses a partir
da data de sua assinatura, sendo que durante este período a FORNECEDORA deverá

A existência dos preços registrados na Ata de Registro de Preços não obriga a
Administração e outros Órgãos/Entidades, a firmarem contratações nas quantidades
estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a prestação dos serviços,
obedecida à legislação pertinente, sendo assegurado ao detentor do registro à
preferência de executar o objeto, em igualdade de condições.
O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados/publicado no
Diário Oficial do Estado e/ou Diário Eletrônico do Tribunal de Contas no endereço
eletrônico http://www.tce.mt.gov.br e ficarão disponibilizados durante a vigência da
Ata no Site da Prefeitura Municipal de Cuiabá - http://www.cuiaba.mt.gov.br na opção
Serviço no link Licitação.
6.4.1 Ao preço do primeiro colocado poderão ser registrados tantos fornecedores
quantos necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja atingida a
quantidade total estimada para o Valor Global, observando-se o seguinte:
6.4.1.1 Quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser
respeitada a ordem de classificação das empresas constantes da Ata.
6.4.1.2 Os órgãos participantes do registro de preços deverão, quando da necessidade
de contratação, recorrerem ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços,
para que este proceda à indicação da FORNECEDORA e respectivos preços a serem
praticados.
6.4.1.3 Excepcionalmente, a critério do órgão gerenciador, quando a quantidade do
primeiro colocado não for suficiente para as demandas estimadas, desde que se
trate de objetos de qualidade ou desempenho superior, devidamente justificada e
comprovada a vantagem, e as ofertas sejam em valor inferior ao máximo admitido,
poderão ser registrados outros preços.
A Secretaria Adjunta Especial de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de
Gestão, convocará, sempre que provocada pela Secretaria Municipal requisitante,
a(s) licitante(s) detentora(s) da ata para negociar o preço registrado e adequá-lo ao
preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço
praticado no mercado.
6.5.1 Caso seja frustrada a negociação, a licitante detentora da ata será liberada do
compromisso assumido.
6.5.2 Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar
aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor
originalmente constante da proposta da FORNECEDORA e aquele vigente no mercado
à época do registro – equação econômico-financeira.
6.5.3 Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a
média daqueles apurados pela Secretaria Adjunta Especial de Licitações e Contratos
da Secretaria Municipal de Gestão – SAELC/SMGe.
Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, a Secretaria Adjunta
Especial de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Gestão – SAELC/
SMGe poderá convocar os demais licitantes classificados, nas mesmas condições ou
revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela.
As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio da
equação econômico-financeira, serão publicadas pela Secretaria Adjunta Especial de
Compras e Licitações da Secretaria Municipal de Gestão– SAELC/SMGe.
A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão municipal ou entidade da Administração que não tenha participado do certame
licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente
comprovada à vantagem.
6.8.1 Os órgãos e entidades que não participaram do Pregão Eletrônico/Registro de
Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar
formalmente o pedido e interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para manifestação
sobre a possibilidade de adesão, com descrição e especificações do objeto bem como
seus quantitativos que tenha interesse, para que este indique o possível fornecedor e
respectivos preços.
6.8.2 Caberá a Fornecedora beneficiária da ata de registro de preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente
de adesão, desde que o fornecimento não prejudique as obrigações presentes e futuras
decorrentes da Ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
6.8.3 As contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem
por cento dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes;
6.8.4 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preço não poderá
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata para
o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos
não participantes que aderirem.
6.8.5 Caberá ao órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do
certame licitatório, descrever no seu pedido:
6.8.5.1 A especificação/descrição do objeto pretendido, inclusive definindo as
respectivas unidades de medida usualmente adotadas.
6.8.5.2 A estimativa de quantidades a serem adquiridas no prazo de validade do
registro.
6.8.5.3 O preço unitário e total do estimado das quantidades a serem adquiridas.
6.8.5.4 A quantidade total de unidades a ser aderida, por ITEM.
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6.8.5.5 Descrição das condições quanto aos locais, prazos de entrega, forma de
pagamento, dotação orçamentária e, complementarmente, quando cabíveis, a
frequência, periodicidade, características dos objetos a serem fornecidos e utilizados,
procedimentos a serem seguidos, cuidados, deveres, disciplina e controles a serem
adotados por parte do fornecedor.
6.8.5.6 Fazer acompanhar dos orçamentos prévios para comprovação de vantagens.
Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de
classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os
interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços que, depois de cumpridos
os requisitos de publicidade, terão efeito de compromisso da prestação dos serviços
nas condições estabelecidas.
A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo órgão
gerenciador do registro de preços, será formalizada pelo órgão interessado, por
intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa,
autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme o disposto no art. 62
da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA SeTIMA – Dos direitos e deveres da FORNECEDORA
O fornecimento dos produtos deverá atender as mesmas características e
especificações da proposta apresentada e qualidade dentro dos padrões mínimos
exigidos, obedecendo a quantidade e prazos estipulados;
Prover condições que possibilitem o atendimento a partir da data da assinatura da ata;
Cumprir as especificações e preços estabelecidos neste Termo;
Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na
elaboração da estimativa de custos;

aplicáveis à espécie.
CLÁUSULA NONA - DAS sanções administrativas
A licitante vencedora que descumprir injustificadamente quaisquer das cláusulas
e condições do presente Pregão ficará sujeita às penalidades previstas na Lei nº
10.520/2002, bem como nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, e ainda à aplicação de multa
cujo valor terá por base de cálculo o valor adjudicado, além do que segue:
Pelo atraso ou recusa imotivada em assinar a ata, ou ainda pela inexecução parcial ou
total das cláusulas edilícias, a licitante poderá incorrer em:
a) Advertência por escrito, sempre que verificadas irregularidades de pequena monta;
b) Multa de até 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total empenhado por dia de
atraso injustificado, limitada a incidência a 10 (dez) dias;
c) Multa de até 10% (dez por cento) do valor total empenhado, no caso de configuração
de inexecução parcial;
d) Multa de até 15% (quinze por cento) do valor total empenhado, no caso de
configuração de inexecução total.
e) Para os casos de multas não previstas neste Edital, aplicar-se-á o valor de 2% (dois
por cento) sobre o valor empenhado;
9.3 Será configurada a inexecução parcial quando houver atraso injustificado por mais
de 10 (dez) dias após o término do prazo fixado para a entrega do objeto, até o limite
de 30 (trinta) dias;
9.3.1 Será configurada a inexecução total do objeto, quando:

Assegurar a qualidade da prestação dos serviços/produtos;

a) houver atraso injustificado por mais de 30 (trinta) dias após o término do prazo
fixado para a entrega do objeto, sem que qualquer parcela do objeto tenha sido
entregue;

Comunicar, por escrito e imediatamente, ao gestor responsável, qualquer motivo que
impossibilite o estacionamento, nas condições pactuadas;

b) todo o fornecimento não for aceito pela fiscalização por não atender às
especificações;

Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades identificadas
pela CONTRATANTE referente à execução dos serviços pela CONTRATADA.

9.4 Na hipótese de apresentação de documento inverossímil, cometimento de fraude
ou de comportamento inidôneo, a adjudicatária, sem prejuízo de outras sanções e
multas, poderá incorrer nas seguintes penalidades:

O fornecimento somente poderá ser realizado por meio de Ordem de Fornecimento,
emitida pela Secretaria aderente qual constarão as quantidade e descrição dos
serviços /produtos;

a) Suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com
o Município de Cuiabá por até 02 (dois) anos;

Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como laudos,
vistorias, salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e
de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras despesas que forem devidas aos
seus empregados ou prepostos, no desempenho dos serviços/produtos contratados;

b) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante o Município de Cuiabá, depois de ressarcido dos prejuízos
causados;

Ressarcir prejuízos de qualquer natureza causados aos veículos da CONTRATANTE,
originados direta ou indiretamente da execução da ata, por ineficiência, irregularidades,
dolo ou culpa de seus empregados, prepostos ou representantes, a preços atualizados,
dentro de 10 (dez) dias contados a partir da comprovação de sua responsabilidade.
Caso não o faça dentro do prazo estipulado, a CONTRATANTE reserva-se o direito de
descontar, da fatura a vencer, o valor correspondente;

c) Impedimento de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco
anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, se
a licitante ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do compromisso consignado, comportar-se de modo
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da
citação e da ampla defesa;

Não transferir a outrem, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, nem
subcontratar, qualquer dos produtos.
cláusula OITAVA – DOs direitos e deveres do municipio de cuiabá
Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela empresa contratada
para a fiel execução da ata;
A Contratante fiscalizará e inspecionará os serviços/produtos, podendo rejeitá-lo,
quando este não atender ao especificado;
Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita
da Contratada, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos
omissos;
Designar um representante que deverá acompanhar e fiscalizar a execução dos
serviços, em conformidade com o disposto no art. 67, da Lei n.º 8.666/93;
Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA de
acordo com os dispositivos deste termo;
Comunicar à contratada, todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o objeto;
Aplicar multa, sanções ou rescisão da ata, caso a empresa que for contratada
desobedeça a quaisquer das condições estabelecidas neste termo;
Avaliar se os serviços estão de acordo com a ata e normas legais pertinentes ao objeto;
Promover o acompanhamento e a fiscalização dos produtos adquiridos, por meio
de servidor designado para a gestão da ata, cabendo-lhe observar os aspectos
quantitativos e qualitativos, utilizando-se de anotações em registro próprios das
falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos
que exijam medias corretivas por parte desta;
Caberá ao gestor/fiscalizador, exercer rigorosamente o controle do cumprimento da
ata, em especial a quantidade, especificação e qualidade dos produtos;
Caberá ao gestor/fiscalizador, exercer rigorosamente o controle do cumprimento da
ata, em especial a quantidade, especificação e qualidade dos produtos;
No caso de irregularidade na execução da ata, o fiscal deverá comunicará por escrito
a autoridade competente, para que este oficie a CONTRATADA a fim de sanar as
irregularidades no prazo que lhe for assinado;
A fiscalização da ata não elide nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA;
Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes, com o
intuito de solucionar o impasse, sem que haja prejuízo para nenhuma das partes,
tendo por base o que dispõem a Lei 8.666/93, Lei 8.078/90 e demais legislações

9.5 A multa eventualmente imposta à adjudicatária será automaticamente descontada
da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.
Caso não tenha valor a receber da Secretaria Municipal de Gestão/Cuiabá-Prev. serlhe-á concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação, para
que efetue o pagamento ou apresente defesa. Não realizando o pagamento ou não
apresentado defesa no prazo devido, os dados da adjudicatária serão encaminhados
ao Órgão competente para proceder a inscrição da mesma na Dívida Ativa do
Município;
9.6 As multas e sanções previstas neste Termo de Referência não eximem a
adjudicatária da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que seus atos
venham a causar à Administração; Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento
ou por motivo de reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela
Administração do Município de Cuiabá, o Fornecedor ficará isento das penalidades.
9.7 Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar da ciência da notificação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão
ou nesse prazo encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão
superior, dentro do mesmo prazo.
9.8 A Fornecedora poderá ser penalizada inclusive com eventual rescisão do Ata caso.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS
Correrão por conta exclusivas da FORNECEDORA:
10.1.1 Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações
do objeto desta Ata.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas
seguintes situações:
Quando a Fornecedora não cumprir as obrigações constantes na Ata de Registro de
Preços e/ou no Edital e seus anexos;
Quando a Fornecedora não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado;
Quando a Fornecedora der causa a rescisão administrativa decorrente deste Registro
de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei
8.666/93;
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Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

Certidão quanto à Dívida Ativa do Município da sede da licitante;

Por presentes razões de interesse público, devidamente justificado.

Certificado de Regularidade relativo à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS);

Ocorrendo cancelamento do preço registrado, a Fornecedora será informada por
correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo
administrativo da presente Ata.
No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Fornecedora, a
comunicação será feita por publicação no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas no
endereço eletrônico http://www.tce.mt.gov.br/, considerando-se cancelado o preço
registrado a partir da publicação.

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
13.1.1 Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por
intermédio de lavratura de termo aditivo a presente ata de Registro de Preços.

A solicitação da Fornecedora para cancelamento dos preços registrados poderá não
ser aceita pelo Órgão Gerenciador, facultando-se a este neste caso, a aplicação das
penalidades previstas nesta Ata.

13.1.2 A presente Ata de Registro de Preços Integra o Edital de Pregão Registro
de Preços nº 008/2021/PMC e seus anexos e a(s) proposta(s) da(s) empresa(s)
classificada(s).

Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades da
Fornecedora relativas aos fornecimentos do objeto.

13.2 Para a execução da ata, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer
espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste instrumento, ou de
outra forma a ele não relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos prepostos
e colaboradores.

Caso o Órgão Gerenciador não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, poderá
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas até que a Fornecedora
cumpra integralmente a condição contratual infringida.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Do pagamento
O pagamento será efetuado com a apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura,
tendo sido cumpridos todos os critérios estabelecidos no Termo de Referência,
devidamente atestada.
O valor da Nota Fiscal/fatura deverá ser o mesmo consignado na Nota de Empenho,
em caso de divergência, será estabelecido prazo para a empresa fornecedora fazer a
substituição da nota fiscal.
O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias a partir
da data do recebimento definitivo pela Secretaria Municipal de Gestão, e será feito
mediante Ordem Bancária para crédito na conta corrente da empresa CONTRATADA,
no domicílio bancário por ela expressamente informado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta Ata de Registro de Preços, não
resolvidos na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do
Estado de Mato Grosso, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi a presente Ata, lavrado
em três vias de igual teor e forma, assinado pelas partes.
Cuiabá - MT, 25 de maio de 2021
_______________________________________
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

A Contratada deverá manter durante toda a vigência contratual, a plena regularidade
fiscal, exigida em Lei, e caso não apresente a efetiva documentação necessária,
dentro do prazo legal; o recebimento ficará prejudicado podendo ser suspenso ou
interrompido, independentemente das penalidades legais aplicáveis ao fato, até que
a empresa regularize a situação.
A Nota Fiscal deverá ser encaminhada para a Diretoria Administrativa Financeira-DAF
da Secretaria Municipal demandante
O pagamento não será considerado como aceitação definitiva do serviço/material e
não isentará a Contratada das suas responsabilidades e obrigações, quaisquer que
sejam.
Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigações financeiras impostas a Contratada em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito de atualização monetária.
A 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”.

Secretaria Municipal de Gestão – SMGE
ALEXANDRE BELOTO MAGALHÃES DE ANDRADE
CPF 247.977.068-05
__________________________________________
AHS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
CNPJ/MF nº. 37.152.127/0001-36
Responsável: ANDRÉ HENRIQUE ACEL SILVA
RG 1830796-5 SSP/MT CPF 047.170.941-74
TESTEMUNHAS:
01)__________________________ 02)_________________________
RG Nº. / CPF Nº. RG Nº. / CPF Nº.

As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças
serão de responsabilidade da Contratada.
O pagamento será efetuado observando-se a ordem cronológica estabelecida no art.
5° da Lei n° 8666/93.
A Nota Fiscal deverá ser emitida em duas vias somente após o recebimento da Nota
de Empenho e deverá conter as seguintes descriminações:
Razão Social;
Número da Nota Fiscal/Fatura;
Data de emissão;
Nome da Secretaria Solicitante;
Descrição do material e/ou serviço;
Quantidade, preço unitário, preço total;
Dados Bancários (nome e número do banco, número da agência, número da conta
corrente);
Número da ata;
Número da Nota de Empenho;
Não deverá possuir rasuras.
Caso constatado alguma irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, esta será devolvida a
Contratada para as necessárias correções, sendo informado o motivo que motivaram
a sua rejeição.
Somente após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura devidamente corrigida é que
se iniciará a contagem dos prazos fixados para pagamento à partir da data de sua
reapresentação.
Deverá, obrigatoriamente, fazer acompanhar da Nota Fiscal/Fatura, todas as certidões
de regularidade fiscal, devidamente válidas:
Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
Certidão Negativa de Débito Fiscal (CND), expedida pela Agência Fazendária da
Secretaria de Estado de Fazenda do domicílio tributário da licitante, observando
que no caso do Estado de Mato Grosso, deverá ser específica para participação em
licitações públicas;

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2021
PREGÃO ELETRONICO/REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2021/PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36.205/2020
Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte um, pelo presente
instrumento, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no
CNPJ/MF sob o Nº. 03.533.064/0001-46, com sede no Palácio Alencastro, situado na
Praça Alencastro, nº. 158, Centro, na cidade de Cuiabá/MT, através da SECRETARIA
MUNICIPAL DE GESTÃO -SMGE, neste ato representado pelo seu Secretário Sr
ALEXANDRE BELOTO MAGALHÃES DE ANDRADE, portador da Carteira de Identidade
RG nº. 234948474 SSP/SP e do CPF nº. 247.977.068-05, neste ato denominado
simplesmente CONTRATANTE e a empresa MARIA JOSÉ DOS REIS NETO EPP inscrita
no CNPJ/MF nº. 10.226.940/0001-57 com sede na Rua Comandante Costa n º
10 Bairro Planalto Ipiranga Cuiabá – MT Cep 78166-000 Várzea Grande /MT e-mail
mosaicoinformatica@terra.com.br Fone (65) 3023-4606, representada neste ato pelo
seu(sua) Representante Legal, Sr(ª) MARIA JOSÉ DOS REIS NETO , portador(a) da
Carteira de Identidade n.º 358 584 SSP/MT, CPF/MF n.º 320.455.901-78, doravante
denominado FORNECEDORA, considerando o resultado da licitação na modalidade de
PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 008/2021/PMC do Processo
Administrativo Nº 36.205/2020, RESOLVE registrar os preços, nas quantidades
estimadas anual, de acordo com a classificação por ela alcançada do ITEM, atendendo
das condições previstas no Instrumento Convocatório, e as constantes desta Ata
de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº.
10.520/2002; Decretos Municipais n° 5.011 de 21 de fevereiro de 2011; 5.456/2014
de 24 de fevereiro de 2014 e subsidiariamente pela Lei Nº 8.666/93 e alterações
posteriores.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Copa, Cozinha
e Materiais de Limpeza para atender as demandas das Secretarias Municipais da
Prefeitura de Cuiabá, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
nesse termo de referência e seus anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços terá prazo de validade de 12 (doze) meses a contar da
assinatura feita pelas partes. Após a assinatura será providenciada a publicação na
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forma da Lei.
Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, qualquer Órgão ou Entidade da
Administração Pública Municipal poderá utilizar a Ata, mesmo que não tenha
participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador,
desde que devidamente comprovada à vantagem.
A partir da vigência da Ata de Registro de preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na
integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, as penalidades
pelo descumprimento de qualquer de suas cláusulas.
A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar as contratações
que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada
a legislação relativa à licitação, sendo assegurado ao beneficiário do registro
preferência em igualdade de condições, conforme art. 15, §4º, da Lei 8666/93.
Homologado o resultado da licitação, o fornecedor classificado será convocado para
assinar a ata de registro de preços, no prazo de até 05 (cinco) dias nas condições
estabelecidos no instrumento convocatório, podendo o prazo ser prorrogado uma
vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo
justificado aceito pela administração.
É facultado à administração, quando o convocado não cumprir as exigências do edital
e não assinar a ata de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e
nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
A ata de registro de preços implicará compromisso assumido de fornecimento nas
condições estabelecidas, depois de cumpridos os requisitos de publicidade.
A recusa injustificada de fornecedor (es) classificado(s) em assinar a ata, dentro do
prazo estabelecido, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas
no edital.
De acordo com o que dispõe o § 4º, do Art. 62 da Lei Federal nº 8.666/93, o Termo
Contratual será substituído pela Nota de Empenho.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA
O gerenciamento deste instrumento caberá a Secretaria Municipal de Gestão, através
da Secretaria Adjunta Especial de Licitações e Contratos no seu aspecto operacional e
à Procuradoria Geral do Município, nas questões legais.
CLÁUSULA QUARTA – DA quantidade E VALOR
ITEM

CÓD. TCE

EMPRESA

DESCRIÇÃO

UNID.

QUAT.

MARCA

V.
UNIT.

V. TOTAL

1

261518-5

MARIA JOSE DOS
REIS NETO – CMPJ:
10.226.940/000157

ACENDEDOR
PALITO DE FOSFORO
EXTRA LONGO, EM
MADEIRA,
CAIXA
COM 50 PALITOS.

UNID

4.015

PARANÁ

R$ 3,16

R$12.687,40

7

34835-0

MARIA JOSE DOS
REIS NETO – CMPJ:
10.226.940/000157

BULE
EM
ALUMINIO,
COM
CAPACIDADE PARA
5,0 L, COM ALCA, SEM
DECORACAO, PARA
USO INDUSTRIAL

UNID

261

ASJ

R$
84,29

R$ 21.999,69

UNID

5.114

RODOBEM

R$ 3,28

R$ 16.773,92

UNID

942

DISOLE

R$ 1,43

R$ 1.347,06

11

381973-6

MARIA JOSE DOS
REIS NETO – CMPJ:
10.226.940/000157

12

35885-1

MARIA JOSE DOS
REIS NETO – CMPJ:
10.226.940/000157

COLHER - DE INOX,
PARA CAFÉ.

MARIA JOSE DOS
REIS NETO – CMPJ:
10.226.940/000157

SACO PARA LIXO
DOMESTICO - DE
POLIETILENO, COM
CAPACIDADE DE 30
LITROS,
MEDINDO
( L A R G . 5 9 C M X A LT
PACOTE COM 100
UNIDADES.

PACOTE

MARIA JOSE DOS
REIS NETO – CMPJ:
10.226.940/000157

XICARA COM PIRES
- EM PORCELANA,
CAPACIDADE PARA
200ML,
DIAMETRO
DA XICARA 96 MM,
DIAMETRO DO PIRES
145 MM, ALTURA DE
71MM, PARA CHA, NA
COR BRANCA.

UNID

43

130851-3

282054-4

Do Horário:
5.3.1 A entrega do objeto deverá ser efetuada de segunda a sexta-feira, no horário das
7h30min às 11h30min ou das 13h30min às 17h30min; para casos excepcionais como
por exemplo os itens 3, 4, 26 e 27 dependendo da Secretaria Solicitante, no horário das
6h30min às 7h30min ou das 18h30min às 19h30min; e salvo eventual solicitação ao
contrário.
5.3.2 Atrasos no cumprimento dos prazos estabelecidos, sem justificativa apresentada
por escrito pelo fornecedor e aceita pela Secretaria solicitante caracterizarão a
inexecução da Ata de Registro de Preços, sujeitando o fornecedor à aplicação das
penalidades previstas.
5.4 O objeto fornecido será recusado:
5.4.1 Se entregue com especificações técnicas diferentes das contidas na proposta
apresentada ou no Edital;
5.4.2 Se apresentar qualquer defeito no material;
5.4.3 Os itens que apresentarem defeito deverão ser substituídos, caso mais de 5%
(cinco por cento) do total apresentem quaisquer defeitos;
5.4.4 Ocorrendo as hipóteses previstas de recusa do fornecimento do objeto
adjudicado, a fornecedora deverá imediatamente substituí-lo, devendo a nova entrega
ser feita num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da comunicação
da recusa.
5.4.5 O fornecedor deverá comunicar antecipadamente a data e horário da entrega,
não sendo aceitos os materiais que estiverem em desacordo com as especificações
constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários
sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado.
5.5 Das Condições de Fornecimento:
5.5.1 Para cada pedido será expedida Ordem de Fornecimento pela unidade
requisitante;
5.5.2 O objeto adjudicado deverá ser fornecido no prazo estabelecido na respectiva
autorização/requisição ao fornecedor;
5.5.3 Se, por motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente justificado, o
compromitente fornecedor não puder fornecer os itens solicitados, deverá comunicar
o fato à Secretaria Solicitante, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas, a contar do acontecido;
5.5.4 A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do
preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso,
má execução ou inexecução dos serviços objeto deste termo de referência e não a
eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais
condições estabelecidas.
5.6 Dos Locais:

COADOR - COADOR
DE
PANO
PARA
CAFE, EM TECIDO
ESPECIAL,
COM
ARO DE APOIO E
CABO
PLASTICO,
DIAMETRO DE 22CM,
TAMANHO GRANDE.

41

5.2.1.3 O fornecedor deverá apresentar no ato da entrega do objeto, Nota Fiscal,
Certidões negativas solicitadas, bem como cópia da Ordem de Fornecimento expedida
pelo setor responsável da Secretaria aderente.

5.6.1 Constarão na requisição (Ordem de fornecimento), a relação dos itens, suas
respectivas quantidades, o local, data e hora para a entrega dos bens.
5.6.2 Segue abaixo o endereço de todas as secretarias participantes, das quais
receberão os produtos requisitados:
Secretaria Municipal de Educação; está localizado na R. Diogo Domingos Ferreira, 292Bandeirantes, Cuiabá- MT, CEP 78010-210.
Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico;
localizada na Travessa Celso Luiz Moraes de Almeida, nº111, bairro Poção, Cuiabá-MT.

40.222

ITAQUITI

R$ 8,56

R$ 344.300,32

Controladoria Geral do Município; localizada na av. Mato Grosso, 459-441- Centro
Norte, Cuiabá- MT, CEP: 78005-030.
Secretaria Municipal de Gestão; Praça Alencastro, nº 158- Centro. CEP: 78005-906,
Prefeitura de Cuiabá.

735

SCHIMIT

R$
14,96

R$ 10.995,60

Coordenadoria Executiva e de Benefícios Previdenciários- Cuiabá-PREV; localizada na
R. São Benedito, 645- Lixeira, Cuiabá-MT, CEP: 78008-555.
Secretaria Municipal de Obras Públicas; localizada em Av. José Bonifácio, 343- Dom
Aquino, Cuiabá-MT, CEP: 78015-020.

CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DA ENTREGA
Do Prazo:
O objeto adjudicado deverá ser fornecido no prazo indicado na respectiva Ordem
de Fornecimento, que não será superior a 10 (dez) dias, podendo a critério de a
Administração ser prorrogado.
O objeto adjudicado será entregue diretamente nas Secretarias solicitantes, mediante
conferência a ser efetuada pelo fiscal designado da Secretaria aderente, que o receberá
provisória e definitivamente, de acordo com o estipulado no termo de referência.

Secretaria Municipal de Habilitação e Regularização Fundiária; localizado no Jardim
Aclimação, Cuiabá-MT, CEP: 78010-730.
Secretaria Municipal de Fazenda; localizada na Praça Alencastro, 158- Centro, CuiabáMT, CEP: 78005-906, Prefeitura de Cuiabá.
Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com
Deficiência; Localizada na Avenida das Torres, nº 743, Renascer.
Empresa Cuiabana de Zeladoria Serviços Urbanos; localizada na R. B, 451-499- Areão,
Cuiabá-MT, CEP: 78010-330.
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana; localizada na Rua 13 de Junho, 1289Centro Sul, Cuiabá-MT, CEP: 78020-000.

Do Recebimento do Objeto:
5.2.1 Os bens serão recebidos:
5.2.1.1 Provisoriamente: “para efeito de posterior verificação da conformidade
do material com a especificação”, oportunidade em que se observarão apenas as
informações constantes da fatura e das embalagens, em confronto com a respectiva
nota de empenho.
5.2.1.2 Definitivamente: após a verificação da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitação, que deverá acontecer em até 5 (cinco) dias contados à partir
do recebimento.

Secretaria Municipal Ordem Pública e Defesa Civil; localizada na Av. Érico Preza, 1101Jardim Itália, Cuiabá-MT, CEP: 78060-755.
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer; localizada na R. Barão de Melgaço,
3.677- Centro de Cuiabá, CEP: 78025-300.
Secretaria Municipal de Planejamento; localizada na R. Pedro Celestino, 26- Centro
Norte, Cuiabá-MT, CEP: 78005-010.
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável;
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localizado na Prefeitura de Cuiabá, 3º andar- Praça Alencastro, N.º 158, Centro.

preferência de executar o objeto, em igualdade de condições.

Secretaria Municipal de Turismo; localizado na Praça Alencastro, Nº 158, 4º andar Centro- CEP: 78005-906.

O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados/publicado no
Diário Oficial do Estado e/ou Diário Eletrônico do Tribunal de Contas no endereço
eletrônico http://www.tce.mt.gov.br e ficarão disponibilizados durante a vigência da
Ata no Site da Prefeitura Municipal de Cuiabá - http://www.cuiaba.mt.gov.br na opção
Serviço no link Licitação.

Secretaria Municipal de Governo; localizado na Praça Alencastro, Nº 158- Centro- CEP:
78005-906.
Secretaria Municipal de Comunicação; localizado na Praça Alencastro, N.º 158Centro- CEP: 78005-906.
Secretaria Municipal da Mulher; localizado na Praça Alencastro, N.º 158- 6º andar,
Centro- CEP: 78005-906.
Secretaria Municipal de Saúde; localizada a R. Gen. Aníbal da Mata, Nº 139 - Duque de
Caxias, Cuiabá - MT, 78043-268
Procuradoria Geral do Município; localizada a R. Gen. Aníbal da Mata, 135 - Duque de
Caxias, Cuiabá - MT, 78043-268.
5.7 Da especificação dos materiais:
5.7.1 Os materiais devem ser originais.
5.7.2 Não serão aceitos materiais com prazo de validade inferior a 12 meses.
5.7.3 Nas embalagens, deverá constar o selo de garantia da fábrica, o selo da empresa
distribuidora, número do lote, data de vencimento, bem como o prazo de garantia do
produto, etc.
5.7.4 Todos produtos cotados deverão ser entregues devidamente acondicionados, de
forma a garantir a sua integridade;
5.7.5 Os produtos de origem estrangeira deverão constar na embalagem informações
em português para conhecimento e classificação desses nos termos do art. 31, da Lei
nº 8.078/90.
5.8 Dos critérios de sustentabilidade:
5.8.1 Considerando as orientações dispostas no Guia Nacional de Contratações
Sustentáveis e à previsão do art. 3º, da Lei n. 8.666, de 21 de Junho de 1993, que
firmam o entendimento de que as contratações públicas deverão promover o
desenvolvimento nacional sustentável.
5.8.2 Material de Limpeza e Higiene:
a) Materiais menos agressivos ao meio ambiente;
b) Produtos concentrados, preferencialmente.
c) Sabão em barra e detergentes em pó preferencialmente à base de coco ou isentos
de fósforo e, quando inexistentes no mercado, exigência de comprovação de teor que
respeite o limite máximo de concentração de fósforo, conforme Resolução CONAMA
nº 359, de 29 de abril de 2005;
d) Os produtos saneantes domissanitários de qualquer natureza devem utilizar
substâncias tensoativas biodegradáveis
e) Esponjas fabricadas com solvente à base d’água.
f) As aquisições de produtos oriundos da madeira, para fins sanitários, tais como, papel
higiênico, toalha, guardanapo, lenço, devem observar os critérios da rastreabilidade
e da origem dos insumos de madeira a partir de fontes de manejo sustentável em
conformidade com a norma ABNT NBR 14790:2011, utilizada pelo Cerflor, ou com o
padrão FSC-STD-40-004 V2-1. A comprovação da conformidade deve ser feita por meio
do Certificado da Cadeia de Custódia e/ou Selo de Cadeia de Custódia do Cerflor ou
do FSC.
g) Nas aquisições de produtos usados na limpeza e conservação de ambientes,
também denominados saneantes, tais como álcool, água sanitária, detergentes,
sabões, desinfetantes, devem ser observados os critérios de eficácia e segurança,
comprovados pela regularidade (registro ou notificação) junto à ANVISA.
I. A comprovação da regularização deve ser feita por meio de cópia da publicação
do registro do produto no Diário Oficial da União (DOU), observada sua validade, ou a
apresentação do Comunicado de Aceitação de Notificação, enviado à empresa pela
ANVISA ou consulta à internet da divulgação de Aceitação de Notificação disponível
no sítio da ANVISA na internet em http://www.anvisa.gov.br/saneantes/index.htm
h) Produtos que possuam comercialização em refil.
CLÁUSULA SEXTA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Após homologação da licitação, a FORNECEDORA será convocada para assinar a Ata
de Registro de Preços e demais documentos necessários no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, sob pena de decair do direito de Registro; caracterização de inexecução
contratual e convocação dos classificados remanescentes e nos termos da legislação.
6.1.1 Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem
de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, e, depois de
cumpridos os requisitos, terão efeito de compromisso da prestação dos serviços nas
condições estabelecidas.
O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de até 12 (doze) meses a partir
da data de sua assinatura, sendo que durante este período a FORNECEDORA deverá
manter as condições de habilitação exigidas na licitação.
6.2.1 Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços - SRP terão
sua vigência conforme as disposições contidas nos respectivos instrumentos
convocatórios e respectivos contratos decorrentes, obedecido ao disposto no art. 57,
da Lei nº 8.666, 21 de junho de 1993.
A existência dos preços registrados na Ata de Registro de Preços não obriga a
Administração e outros Órgãos/Entidades, a firmarem contratações nas quantidades
estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a prestação dos serviços,
obedecida à legislação pertinente, sendo assegurado ao detentor do registro à

6.4.1 Ao preço do primeiro colocado poderão ser registrados tantos fornecedores
quantos necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja atingida a
quantidade total estimada para o Valor Global, observando-se o seguinte:
6.4.1.1 Quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser
respeitada a ordem de classificação das empresas constantes da Ata.
6.4.1.2 Os órgãos participantes do registro de preços deverão, quando da necessidade
de contratação, recorrerem ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços,
para que este proceda à indicação da FORNECEDORA e respectivos preços a serem
praticados.
6.4.1.3 Excepcionalmente, a critério do órgão gerenciador, quando a quantidade do
primeiro colocado não for suficiente para as demandas estimadas, desde que se
trate de objetos de qualidade ou desempenho superior, devidamente justificada e
comprovada a vantagem, e as ofertas sejam em valor inferior ao máximo admitido,
poderão ser registrados outros preços.
A Secretaria Adjunta Especial de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de
Gestão, convocará, sempre que provocada pela Secretaria Municipal requisitante,
a(s) licitante(s) detentora(s) da ata para negociar o preço registrado e adequá-lo ao
preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço
praticado no mercado.
6.5.1 Caso seja frustrada a negociação, a licitante detentora da ata será liberada do
compromisso assumido.
6.5.2 Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar
aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor
originalmente constante da proposta da FORNECEDORA e aquele vigente no mercado
à época do registro – equação econômico-financeira.
6.5.3 Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a
média daqueles apurados pela Secretaria Adjunta Especial de Licitações e Contratos
da Secretaria Municipal de Gestão – SAELC/SMGe.
Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, a Secretaria Adjunta
Especial de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Gestão – SAELC/
SMGe poderá convocar os demais licitantes classificados, nas mesmas condições ou
revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela.
As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio da
equação econômico-financeira, serão publicadas pela Secretaria Adjunta Especial de
Compras e Licitações da Secretaria Municipal de Gestão– SAELC/SMGe.
A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão municipal ou entidade da Administração que não tenha participado do certame
licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente
comprovada à vantagem.
6.8.1 Os órgãos e entidades que não participaram do Pregão Eletrônico/Registro de
Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar
formalmente o pedido e interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para manifestação
sobre a possibilidade de adesão, com descrição e especificações do objeto bem como
seus quantitativos que tenha interesse, para que este indique o possível fornecedor e
respectivos preços.
6.8.2 Caberá a Fornecedora beneficiária da ata de registro de preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente
de adesão, desde que o fornecimento não prejudique as obrigações presentes e futuras
decorrentes da Ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
6.8.3 As contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem
por cento dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes;
6.8.4 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preço não poderá
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata para
o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos
não participantes que aderirem.
6.8.5 Caberá ao órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do
certame licitatório, descrever no seu pedido:
6.8.5.1 A especificação/descrição do objeto pretendido, inclusive definindo as
respectivas unidades de medida usualmente adotadas.
6.8.5.2 A estimativa de quantidades a serem adquiridas no prazo de validade do
registro.
6.8.5.3 O preço unitário e total do estimado das quantidades a serem adquiridas.
6.8.5.4 A quantidade total de unidades a ser aderida, por ITEM.
6.8.5.5 Descrição das condições quanto aos locais, prazos de entrega, forma de
pagamento, dotação orçamentária e, complementarmente, quando cabíveis, a
frequência, periodicidade, características dos objetos a serem fornecidos e utilizados,
procedimentos a serem seguidos, cuidados, deveres, disciplina e controles a serem
adotados por parte do fornecedor.
6.8.5.6 Fazer acompanhar dos orçamentos prévios para comprovação de vantagens.
Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de
classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os
interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços que, depois de cumpridos
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os requisitos de publicidade, terão efeito de compromisso da prestação dos serviços
nas condições estabelecidas.
A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo órgão
gerenciador do registro de preços, será formalizada pelo órgão interessado, por
intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa,
autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme o disposto no art. 62
da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA SeTIMA – Dos direitos e deveres da FORNECEDORA
O fornecimento dos produtos deverá atender as mesmas características e
especificações da proposta apresentada e qualidade dentro dos padrões mínimos
exigidos, obedecendo a quantidade e prazos estipulados;
Prover condições que possibilitem o atendimento a partir da data da assinatura da ata;
Cumprir as especificações e preços estabelecidos neste Termo;
Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na
elaboração da estimativa de custos;

a) Advertência por escrito, sempre que verificadas irregularidades de pequena monta;
b) Multa de até 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total empenhado por dia de
atraso injustificado, limitada a incidência a 10 (dez) dias;
c) Multa de até 10% (dez por cento) do valor total empenhado, no caso de configuração
de inexecução parcial;
d) Multa de até 15% (quinze por cento) do valor total empenhado, no caso de
configuração de inexecução total.
e) Para os casos de multas não previstas neste Edital, aplicar-se-á o valor de 2% (dois
por cento) sobre o valor empenhado;
9.3 Será configurada a inexecução parcial quando houver atraso injustificado por mais
de 10 (dez) dias após o término do prazo fixado para a entrega do objeto, até o limite
de 30 (trinta) dias;
9.3.1 Será configurada a inexecução total do objeto, quando:

Assegurar a qualidade da prestação dos serviços/produtos;

a) houver atraso injustificado por mais de 30 (trinta) dias após o término do prazo
fixado para a entrega do objeto, sem que qualquer parcela do objeto tenha sido
entregue;

Comunicar, por escrito e imediatamente, ao gestor responsável, qualquer motivo que
impossibilite o estacionamento, nas condições pactuadas;

b) todo o fornecimento não for aceito pela fiscalização por não atender às
especificações;

Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades identificadas
pela CONTRATANTE referente à execução dos serviços pela CONTRATADA.

9.4 Na hipótese de apresentação de documento inverossímil, cometimento de fraude
ou de comportamento inidôneo, a adjudicatária, sem prejuízo de outras sanções e
multas, poderá incorrer nas seguintes penalidades:

O fornecimento somente poderá ser realizado por meio de Ordem de Fornecimento,
emitida pela Secretaria aderente qual constarão as quantidade e descrição dos
serviços /produtos;

a) Suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com
o Município de Cuiabá por até 02 (dois) anos;

Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como laudos,
vistorias, salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e
de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras despesas que forem devidas aos
seus empregados ou prepostos, no desempenho dos serviços/produtos contratados;

b) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante o Município de Cuiabá, depois de ressarcido dos prejuízos
causados;

Ressarcir prejuízos de qualquer natureza causados aos veículos da CONTRATANTE,
originados direta ou indiretamente da execução da ata, por ineficiência, irregularidades,
dolo ou culpa de seus empregados, prepostos ou representantes, a preços atualizados,
dentro de 10 (dez) dias contados a partir da comprovação de sua responsabilidade.
Caso não o faça dentro do prazo estipulado, a CONTRATANTE reserva-se o direito de
descontar, da fatura a vencer, o valor correspondente;

c) Impedimento de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco
anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, se
a licitante ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do compromisso consignado, comportar-se de modo
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da
citação e da ampla defesa;

Não transferir a outrem, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, nem
subcontratar, qualquer dos produtos.
cláusula OITAVA – DOs direitos e deveres do municipio de cuiabá
Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela empresa contratada
para a fiel execução da ata;
A Contratante fiscalizará e inspecionará os serviços/produtos, podendo rejeitá-lo,
quando este não atender ao especificado;
Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita
da Contratada, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos
omissos;
Designar um representante que deverá acompanhar e fiscalizar a execução dos
serviços, em conformidade com o disposto no art. 67, da Lei n.º 8.666/93;
Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA de
acordo com os dispositivos deste termo;
Comunicar à contratada, todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o objeto;
Aplicar multa, sanções ou rescisão da ata, caso a empresa que for contratada
desobedeça a quaisquer das condições estabelecidas neste termo;
Avaliar se os serviços estão de acordo com a ata e normas legais pertinentes ao objeto;
Promover o acompanhamento e a fiscalização dos produtos adquiridos, por meio
de servidor designado para a gestão da ata, cabendo-lhe observar os aspectos
quantitativos e qualitativos, utilizando-se de anotações em registro próprios das
falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos
que exijam medias corretivas por parte desta;
Caberá ao gestor/fiscalizador, exercer rigorosamente o controle do cumprimento da
ata, em especial a quantidade, especificação e qualidade dos produtos;
Caberá ao gestor/fiscalizador, exercer rigorosamente o controle do cumprimento da
ata, em especial a quantidade, especificação e qualidade dos produtos;
No caso de irregularidade na execução da ata, o fiscal deverá comunicará por escrito
a autoridade competente, para que este oficie a CONTRATADA a fim de sanar as
irregularidades no prazo que lhe for assinado;
A fiscalização da ata não elide nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA;
Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes, com o
intuito de solucionar o impasse, sem que haja prejuízo para nenhuma das partes,
tendo por base o que dispõem a Lei 8.666/93, Lei 8.078/90 e demais legislações
aplicáveis à espécie.
CLÁUSULA NONA - DAS sanções administrativas
A licitante vencedora que descumprir injustificadamente quaisquer das cláusulas
e condições do presente Pregão ficará sujeita às penalidades previstas na Lei nº
10.520/2002, bem como nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, e ainda à aplicação de multa
cujo valor terá por base de cálculo o valor adjudicado, além do que segue:
Pelo atraso ou recusa imotivada em assinar a ata, ou ainda pela inexecução parcial ou
total das cláusulas edilícias, a licitante poderá incorrer em:

9.5 A multa eventualmente imposta à adjudicatária será automaticamente descontada
da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.
Caso não tenha valor a receber da Secretaria Municipal de Gestão/Cuiabá-Prev. serlhe-á concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação, para
que efetue o pagamento ou apresente defesa. Não realizando o pagamento ou não
apresentado defesa no prazo devido, os dados da adjudicatária serão encaminhados
ao Órgão competente para proceder a inscrição da mesma na Dívida Ativa do
Município;
9.6 As multas e sanções previstas neste Termo de Referência não eximem a
adjudicatária da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que seus atos
venham a causar à Administração; Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento
ou por motivo de reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela
Administração do Município de Cuiabá, o Fornecedor ficará isento das penalidades.
9.7 Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar da ciência da notificação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão
ou nesse prazo encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão
superior, dentro do mesmo prazo.
9.8 A Fornecedora poderá ser penalizada inclusive com eventual rescisão do Ata caso.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS
Correrão por conta exclusivas da FORNECEDORA:
10.1.1 Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações
do objeto desta Ata.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas
seguintes situações:
Quando a Fornecedora não cumprir as obrigações constantes na Ata de Registro de
Preços e/ou no Edital e seus anexos;
Quando a Fornecedora não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado;
Quando a Fornecedora der causa a rescisão administrativa decorrente deste Registro
de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei
8.666/93;
Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
Por presentes razões de interesse público, devidamente justificado.
Ocorrendo cancelamento do preço registrado, a Fornecedora será informada por
correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo
administrativo da presente Ata.
No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Fornecedora, a
comunicação será feita por publicação no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas no
endereço eletrônico http://www.tce.mt.gov.br/, considerando-se cancelado o preço

Gazeta Municipal de Cuiabá - Sexta-feira, 22 de Outubro de 2021

Página

41

Ano I | Nº 246

GAZETA MUNICIPAL DE CUIABÁ
registrado a partir da publicação.

intermédio de lavratura de termo aditivo a presente ata de Registro de Preços.

A solicitação da Fornecedora para cancelamento dos preços registrados poderá não
ser aceita pelo Órgão Gerenciador, facultando-se a este neste caso, a aplicação das
penalidades previstas nesta Ata.

13.1.2 A presente Ata de Registro de Preços Integra o Edital de Pregão Registro
de Preços nº 008/2021/PMC e seus anexos e a(s) proposta(s) da(s) empresa(s)
classificada(s).

Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades da
Fornecedora relativas aos fornecimentos do objeto.

13.2 Para a execução da ata, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer
espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste instrumento, ou de
outra forma a ele não relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos prepostos
e colaboradores.

Caso o Órgão Gerenciador não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, poderá
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas até que a Fornecedora
cumpra integralmente a condição contratual infringida.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Do pagamento
O pagamento será efetuado com a apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura,
tendo sido cumpridos todos os critérios estabelecidos no Termo de Referência,
devidamente atestada.
O valor da Nota Fiscal/fatura deverá ser o mesmo consignado na Nota de Empenho,
em caso de divergência, será estabelecido prazo para a empresa fornecedora fazer a
substituição da nota fiscal.
O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias a partir
da data do recebimento definitivo pela Secretaria Municipal de Gestão, e será feito
mediante Ordem Bancária para crédito na conta corrente da empresa CONTRATADA,
no domicílio bancário por ela expressamente informado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta Ata de Registro de Preços, não
resolvidos na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do
Estado de Mato Grosso, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi a presente Ata, lavrado
em três vias de igual teor e forma, assinado pelas partes.
Cuiabá - MT, 25 de maio de 2021
_______________________________________
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

A Contratada deverá manter durante toda a vigência contratual, a plena regularidade
fiscal, exigida em Lei, e caso não apresente a efetiva documentação necessária,
dentro do prazo legal; o recebimento ficará prejudicado podendo ser suspenso ou
interrompido, independentemente das penalidades legais aplicáveis ao fato, até que
a empresa regularize a situação.
A Nota Fiscal deverá ser encaminhada para a Diretoria Administrativa Financeira-DAF
da Secretaria Municipal demandante
O pagamento não será considerado como aceitação definitiva do serviço/material e
não isentará a Contratada das suas responsabilidades e obrigações, quaisquer que
sejam.
Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigações financeiras impostas a Contratada em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito de atualização monetária.
A 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”.

Secretaria Municipal de Gestão – SMGE
ALEXANDRE BELOTO MAGALHÃES DE ANDRADE
CPF 247.977.068-05
__________________________________________
MARIA JOSÉ DOS REIS NETO EPP
CNPJ/MF nº. 10.226.940/0001-57
Responsável: MARIA JOSÉ DOS REIS NETO
RG 358 584 SSP/MT CPF 320.455.901-78
TESTEMUNHAS:
01)__________________________ 02)_________________________
RG Nº. / CPF Nº. RG Nº. / CPF Nº.

As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças
serão de responsabilidade da Contratada.
O pagamento será efetuado observando-se a ordem cronológica estabelecida no art.
5° da Lei n° 8666/93.
A Nota Fiscal deverá ser emitida em duas vias somente após o recebimento da Nota
de Empenho e deverá conter as seguintes descriminações:
Razão Social;
Número da Nota Fiscal/Fatura;
Data de emissão;
Nome da Secretaria Solicitante;
Descrição do material e/ou serviço;
Quantidade, preço unitário, preço total;
Dados Bancários (nome e número do banco, número da agência, número da conta
corrente);
Número da ata;
Número da Nota de Empenho;
Não deverá possuir rasuras.
Caso constatado alguma irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, esta será devolvida a
Contratada para as necessárias correções, sendo informado o motivo que motivaram
a sua rejeição.
Somente após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura devidamente corrigida é que
se iniciará a contagem dos prazos fixados para pagamento à partir da data de sua
reapresentação.
Deverá, obrigatoriamente, fazer acompanhar da Nota Fiscal/Fatura, todas as certidões
de regularidade fiscal, devidamente válidas:
Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
Certidão Negativa de Débito Fiscal (CND), expedida pela Agência Fazendária da
Secretaria de Estado de Fazenda do domicílio tributário da licitante, observando
que no caso do Estado de Mato Grosso, deverá ser específica para participação em
licitações públicas;
Certidão quanto à Dívida Ativa do Município da sede da licitante;
Certificado de Regularidade relativo à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS);
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
13.1.1 Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2021
PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2021/PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30.756/2021
Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte um, pelo presente
instrumento, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº. 03.533.064/0001-46, com sede no Palácio Alencastro, situado na
Praça Alencastro, nº. 158, Centro, na cidade de Cuiabá/MT, através da SECRETARIA
MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
– SMATED, neste ato representado por seu Secretário Sr FRANCISCO ANTÔNIO
VUOLO , portador(a) da Carteira de Identidade RG nº 445.959 SSP/MT e do CPF nº.
433.052.881-91 denominado simplesmente CONTRATANTE e o INSTITUTO PARA
O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AMBIENTAL, ESPORTIVO E SOCIAL DE MATO
GROSSO, inscrita no CNPJ/MF nº. 03.076.461/0001-36, com sede na Rua Jessé Pinto
Freire nº 114 Bairro Centro Sul Cep 78020-506 Cuiabá-MT e-mail administrativo@
ideais.com.br, representada neste ato pelo seu Representante Legal, Sr.MARIO
MARCIO PECORA , portador da Carteira de Identidade n.º 504133 SSP/MT, CPF/MF
n.º 569.837.781-20, doravante denominada FORNECEDORA, considerando o resultado
da licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS Nº.
002/2021/PMC do Processo Administrativo 30.756/2021 RESOLVE registrar os preços,
nas quantidades estimadas anual, de acordo com a classificação por ela alcançada
do(s) Lote(s), atendendo das condições previstas no Instrumento Convocatório, e
as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas
constantes da Lei nº. 10.520/2002; Decretos Municipais n° 5.011 de 21 de fevereiro de
2011; 5.456/2014 de 24 de fevereiro de 2014 e subsidiariamente pela Lei Nº 8.666/93
e alterações posteriores:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa/ instituição para
realização de curso preparatório Híbrido para o Exame Nacional do Ensino Médio ENEM e Vestibulares, com apoio de plataforma EAD na forma de hora-aula, conforme
exigências e condições descritas nesta Ata.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
DA PERIODICIDADE:
O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar
da assinatura feita pelas partes. Após a assinatura será providenciada a publicação
na forma da Lei.
A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na
integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, as penalidades
pelo descumprimento de qualquer de suas clausulas.
A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar as contratações
que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada
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a legislação relativa à licitação, sendo assegurado ao beneficiário do registro
preferência em igualdade de condições, conforme art. 15, §4º, da Lei 8666/93.
DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
Homologado o resultado da licitação, o fornecedor classificado será convocado
para assinar a ata de registro de preços, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis,
nas condições estabelecidos no instrumento convocatório, podendo o prazo ser
prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que
ocorra motivo justificado aceito pela administração.
Se a Fornecedora recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços injustificadamente,
além das penalidades cabíveis, será aplicada à regra seguinte: quando a proponente
vencedora não apresentar situação regular, no ato da assinatura, será convocada
outra licitante, observada a ordem de classificação e assim sucessivamente.
A Ata de Registro de Preços implicará compromisso assumido de fornecimento nas
condições estabelecidas no edital.
A recusa injustificada de fornecedor (es) classificado(s) em assinar a ata, dentro do
prazo estabelecido, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas
no edital.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA
O gerenciamento deste instrumento caberá a Secretaria Municipal de Gestão, através
da Secretaria Adjunta Especial de Licitações e Contratos no seu aspecto operacional e
à Procuradoria Geral do Município nas questões legais.
CLÁUSULA QUARTA – DAS ESPECIFICAÇÕES
DO PRAZO:
O início da execução do objeto a ser contratado, dar-se-á em no máximo 05 (cinco) dias
úteis após a assinatura do contrato.
Para a realização do processo de seleção de alunos o prazo será de 20 (vinte) dias
corridos, contados da assinatura do contrato, incluindo todas as etapas necessárias
para conclusão, conforme cronograma localizado na cláusula 4.19.1 desta Ata.
O curso deverá ser ministrado num intervalo mínimo de 26 (vinte e seis) semanas.
O prazo de execução do serviço, isto é, do fornecimento do curso preparatório híbrido
para o ENEM e Vestibulares aos alunos, será de 182 (cento e oitenta e dois) dias.
DO CURSO:
As aulas e demais recursos do Curso Preparatório para Enem e Vestibulares serão
disponibilizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).
O acesso à plataforma deverá ser compatibilizado para ocorrer tanto pelo computador,
na versão Web, quanto pelo Celular Smartphone e pelo Tablet.
Será de responsabilidade do aluno ter uma estrutura mínima para acesso a SAV – Sala
de Aula Virtual, lembrando que o acesso poderá ser realizado via computador, tablet ou
celular com tecnologia Android ou IOS.
As aulas ocorrerão no período noturno, de segunda a sexta-feira, sendo 03 (três) aulas
por dia, com duração de 45 (quarenta e cinco) minutos.
A fim de assegurar as medidas de biossegurança e evitar a propagação do Coronavírus
(CODIV-19), o Curso Preparatório para Enem e Vestibulares será executado de forma
híbrida, isto é, as aulas serão transmitidas pela Plataforma on-line e na reta final do
curso, o aluno poderá se cadastrar em um dos 04 (quatro) polos para assistir de forma
presencial.
O Curso Preparatório para Enem e Vestibulares será composto por 20 (vinte) semanas
on-line e 06 (seis) semanas presenciais, conforme descrito no tópico 4.6 “DA CARGA
HORÁRIA”.
Os 04 (quatro) polos para execução das aulas presenciais serão definidos após
assinatura do Contrato, onde será levada em consideração a localidade, a circulação
de transporte coletivo, a facilidade de acesso, entre outros fatores, para que a
Comunidade em geral possa participar.
Haverá um polo para execução das aulas presenciais nas quatro regiões administrativas
de Cuiabá, isto é, um polo na Região Sul, um polo na Região Norte, um polo na Região
Leste e um Polo na Região Oeste, totalizando quatro polos.
A responsabilidade pela seleção dos locais a serem ministradas as aulas presenciais
ficará a cargo da fornecedora, uma vez que haverá necessidade de avaliar se a
infraestrutura existente atende aos requisitos necessários para a realização dos
cursos. No entanto, a SMATED participará do processo para conhecimento.
Após o término das aulas, o material (aulas e material didático) produzido será de
propriedade do Município de Cuiabá/MT.
Para que o aluno acesse a Plataforma, será necessário a criação de uma senha e um
login personalíssimo, isto é, a senha será específica para aquele aluno.
DA PLATAFORMA:
Entende-se como Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), o fornecimento de
plataforma EAD (educação à distância), onde as informações serão transmitidas
através da internet por meios eletrônicos aos alunos, com a finalidade de proporcionar
um fácil acesso ao conhecimento, ultrapassando barreiras e compartilhando
diferentes assuntos de diversas formas, possibilitando aos alunos assistir as aulas
simultaneamente (ao vivo), bem como a qualquer momento (24/7) após a gravação
das aulas.
Deve ser gratuita para todos os alunos, não podendo ser cobrado de nenhum usuário
da plataforma custos adicionais, além dos que estiverem acordados neste contrato.
Deve ter amplo acesso e o uso de ferramentas digitais de comunicação, de colaboração
e de disponibilização de conteúdos por meios eletrônicos para apoio às atividades,

facilitando a interação e a cooperação entre alunos e instrutores.
Deve permitir que o ambiente de aprendizagem esteja repleto de informações
relevantes, de maneira que possam elaborar tarefas para os alunos, fazer a gestão do
tempo, avaliação, feedback, anexar por meios eletrônicos palestras, apresentações,
e-books, links, resolução de questões e simulados, vídeos aulas com conteúdos
gravados em formato de vídeo e outros arquivos, para que fiquem disponíveis para
acesso a qualquer momento pelos alunos.
Deve permitir o diálogo dos alunos entre si e com o tutor, possibilitando aos alunos que
tirem suas dúvidas após as aulas.
Deve permitir realizar testes e dinâmicas educativas, a fim de facilitar a compreensão
e fixação do conteúdo.
Deve permitir que os alunos tenham acesso aos conteúdos já estudados anteriormente
para rever o aprendizado, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 07 (sete) dias na semana
(24/7).
Deve permitir o controle da presença e participação dos alunos por aula, através do
acesso de login e senha na Plataforma.
Deve permitir que as etapas de ensino sejam pré-programadas divididas em módulos
e utilizados diversos recursos como fóruns de dúvidas, simulados, chats e links para
fontes externas de informações, vídeos, entre outros.
A fornecedora terá 10 dias, a partir da assinatura do contrato, para apresentar
ambiente virtual em linguagem moodle ou similiar, com o ambiente virtual de acesso
individual, sigiloso, com senha para cada aluno, dispondo de ferramentas, sala de aula
virtual, fórum de debate, tutor para esclarecimento de dúvidas, resoluções de questões
e simulados, entre outras ferramentas necessárias para a realização do Curso.
A Plataforma On-line a ser criada deverá possuir capacidade para comportar os
acessos simultâneos dos 2.000 (dois mil) alunos, a fim de possibilitar o fácil acesso
aos materiais, às aulas e aos recursos disponíveis, bem como a compreensão dos
estudantes.
A ferramenta deverá ser hospedada em data center localizado em território brasileiro.
Em razão da Segurança da Informação, a empresa prestadora do serviço deverá
manter sua solução tecnológica devidamente licenciada e atualizada.
A Plataforma criada deverá ter a possibilidade de implementar novas funcionalidades
ou adequações, caso necessário.
O acesso à Plataforma deverá estar disponível para os usuários a qualquer hora e dia
da semana, isto é, 24 horas por dia e 07 dias por semana (24/7).
A fornecedora deverá possuir estratégia de recuperação de dados em caso de
desastres.
A Plataforma deverá ter um plano de Redundância, isto é, a cópia de segurança do
servidor e dos dados, a fim de assegurar a continuidade do fornecimento do serviço e a
segurança na utilização da Plataforma, bem como a confiabilidade no armazenamento
de dados e sua utilização.
A fornecedora deverá possibilitar que a Plataforma integre (integração) com outros
sistemas da Prefeitura e suas Secretarias.
A Plataforma deverá fornecer resolução de exercícios das edições passadas do ENEM
e simulados para resolução, de forma digital.
DO LOCAL:
As aulas serão gravadas no Polo Central, a ser definido pela fornecedora, onde
serão disponibilizadas em transmissão ao vivo, no período noturno. Essas aulas
ficarão gravadas, possibilitando ao aluno assisti-las após a transmissão e a qualquer
momento (24/7), enquanto perdurar a vigência do Curso Preparatório.
Nesse espaço deverá ter climatização, iluminação, cadeiras, mesas e demais
equipamentos necessários para realização das aulas.
As despesas referentes ao imóvel, como luz, água e IPTU serão pagas pela fornecedora.
Os polos onde ocorrerão as aulas presenciais deverão ter banheiros de fácil acesso.
Os polos onde ocorrerão as aulas presenciais deverão ser de fácil acesso a linhas
regulares de ônibus, possuir salas com ventilação e com iluminação, bem como salas
que ofereçam a acessibilidade física, conforme normas da ABNT.
A responsabilidade da manutenção do ambiente e do fornecimento dos locais, onde
serão realizadas as aulas presenciais, é da fornecedora.
O espaço físico deverá possuir acessibilidade às pessoas com deficiência, conforme
normas pertinentes.
DO PÚBLICO ALVO:
Candidatos que já concluíram ou concluirão até dezembro de 2021, o 3º ano do Ensino
Médio ou curso equivalente em escolas da rede pública que tenha renda familiar de até
03 (três) salários mínimos ou renda per capita de até meio salário mínimo, conforme
estabelece o Decreto Federal N°. 6.135 de 26 de julho de 2007.
Candidatos que não possuírem formação de nível superior e que não se encontram
matriculados em curso de nível superior, na data da inscrição do processo seletivo,
preferencialmente os que comprovarem remuneração de até 02 (dois) salários
mínimos.
Reserva de vagas para candidatos negros.
Reserva de vagas para PCD.
DA CARGA HORÁRIA:
O Curso Preparatório para ENEM e Vestibulares será composto por 660 (seiscentas e
sessenta) horas, compreendidas da seguinte forma.
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20 (vinte) semanas de aulas on-line, de segunda a sexta-feira, 03 (três) aulas por dia,
com duração de 45 (quarenta e cinco) minutos, totalizando 300 (trezentas) horas de
aulas totalmente on-line, gravadas e transmitidas ao vivo, onde após a gravação, serão
disponibilizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).
06 (seis) semanas de aulas presenciais, de segunda a sexta-feira, 03 (três) aulas
por dia, com duração de 45 (quarenta e cinco) minutos, em quatro polos nas quatro
regiões administrativas de Cuiabá, isto é, um polo na Região Sul, um polo na Região
Norte, um polo na Região Leste e um Polo na Região Oeste, totalizando 360 (trezentas
e sessenta) horas de aulas.
Para que os alunos possam participar das aulas presenciais, eles deverão se
inscrever previamente, através de formulário fornecido pela fornecedora, onde será
disponibilizada qual disciplina será ministrada no respectivo dia para que o aluno
tenha conhecimento.
Nas aulas presenciais os alunos poderão tirar suas dúvidas com os professores.
As aulas presenciais serão gravadas e disponibilizadas no Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA), possibilitando que todos os inscritos no Curso Preparatório
assistam.
DAS VAGAS:
O Curso Preparatório para ENEM e Vestibulares ofertará 2000 (duas mil) vagas, onde
haverá reserva de cotas para públicos, sendo elas:
Reserva de 10% das vagas para as pessoas com deficiência, com base no Estatuto da
Pessoa Com Deficiência (Lei Federal Nº. 13.146, de 06 de julho de 2015), no Decreto
Federal Nº. 9.508, de 24 de setembro de 2018 e a Lei Municipal Nº. 4.947, de 05 de
janeiro de 2007.
Reserva de 20% das vagas para índios e negros, com base no Estatuto da Igualdade
Racial (Lei Federal Nº. 12.288, de 20 de julho de 2010) e na Lei Municipal Nº. 5.842, de
30 de julho de 2014.
DA SELEÇÃO DOS ALUNOS:
A fornecedora terá que dispor de site com plataforma de inscrição on-line, onde
o candidato preencherá seus dados pessoais, gerando ao final da inscrição, o
comprovante com identificação do aluno.
Diante do cenário da pandemia, onde devemos evitar ao máximo aglomerações, o
critério adotado para seleção dos alunos será a ordem de inscrição, que será definida
através do número gerado do protocolo de inscrição, bem como o preenchimento
dos demais requisitos estipulados no edital de inscrição, isto é, apresentação da
documentação pertinente e demais critérios estabelecidos no supramencionado
instrumento.
As inscrições que ultrapassarem o quantitativo de vagas, ficarão no banco de reservas,
possibilitando ao candidato ser convocado, caso o candidato habilitado não apresente
documentação no prazo devido, apresente documentação incompleta ou para os
casos de alunos desistentes.
As documentações necessárias para apresentação e para habilitação no sistema de
cotas (PCD, negros e índios) serão definidas por Portaria da SMATED.
Todas as diretrizes e normas do processo seletivo serão disponibilizadas no site da
Prefeitura de Cuiabá e da empresa fornecedora.
Cada candidato poderá realizar uma única inscrição.
Para a seleção dos alunos deverá preferencialmente ser utilizado o cadastro CADÚNICO,
que será disponibilizado pela SMATED, seguindo a legislação que a regulamentam.
DA MATRÍCULA E INÍCIO DAS AULAS:
Após as inscrições, os candidatos habilitados serão convocados por ordem de
inscrição para apresentarem a documentação necessária para matrícula.
As documentações necessárias para matrícula serão definidas por Portaria da
SMATED
Após análise das documentações apresentadas, haverá a divulgação do resultado
final em Diário Oficial (Gazeta Municipal de Cuiabá), no site da Prefeitura Municipal de
Cuiabá/MT e no site do Curso Preparatório.

Para uso dos alunos:
I. O material didático deverá ser disponibilizado via on-line em uma plataforma EAD
(moodle ou outra linguagem).
II. O aluno poderá acessar na Plataforma o material didático digital, fóruns de debates,
sala de aula virtual, resolução de questões, simulados e demais recursos didáticos.
III. O Material didático ficará disponível na Plataforma, em formato compatível, para
que o aluno possa baixá-lo e salvá-lo.
IV. O acesso da plataforma EAD possibilitará também a tutoria on-line, onde o aluno
poderá sanar suas dúvidas, relacionado às matérias ministradas no curso.
V. O material a ser fornecido no pós-aula, será um resumo da aula, com os principais
pontos e o exemplo de como o tema foi abordado nas edições passadas do ENEM.
DA MANUTENÇÃO DO CURSO:
A fornecedora deverá manter, no mínimo, equipe pedagógica, composta de
coordenador pedagógico, tutor, coach e auxiliar, possibilitando a gestão do curso, o
acompanhamento das turmas e o atendimento das dúvidas.
A fornecedora deverá fornecer aos professores e a equipe pedagógica uniforme,
composto de pelo menos, camiseta. O formato da camiseta deverá ser apresentado
à SMATED.
DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
As aulas e materiais fornecidos seguirão o conteúdo programático do Edital do Enem,
definidas por as áreas de conhecimento, sendo elas:
• Ciências da natureza;
• Ciências humanas;
• Linguagens, códigos e suas tecnologias;
• Matemática e suas tecnologias;
• Redação.
DOS COMPONENTES DE ENSINO:
A aula será uma atividade expositiva, onde o professor exibirá o assunto e resolverá
exercícios associados, seguindo uma programação estabelecida baseada nos tópicos
mais importantes da grande curricular e com base na Matriz de Referência do ENEM.
DA INSTITUIÇÃO/EMPRESA:
A instituição/empresa a ser fornecedora para execução do serviço licitado deverá
ter sede, filial ou escritório em Cuiabá/MT, a fim de facilitar a comunicação com a
SMATED e assegurar o fiel acompanhamento do Contrato.
DO CRONOGRAMA DAS ETAPAS:
O processo será realizado da seguinte forma:
Etapa 1: Divulgação do projeto;
Etapa 2: Abertura do período de inscrição, que será realizada através da Plataforma
On-line da fornecedora;
Etapa 3: Convocação dos habilitados para apresentação de documentação e análise
dos critérios a serem definidos, através da Portaria SMATED e Edital;
Etapa 4: Divulgação do resultado final;
Etapa 5: Início das aulas
A Administração Pública Municipal e a fornecedora não se responsabilizarão por
despesas com deslocamento e/ou alimentação dos alunos.
Será eliminado a qualquer momento, mesmo depois de matriculado, o candidato que
comprovadamente tiver feito uso de documentos e/ou informações falsas, ou de
outros meios ilícitos para ter acesso ao Preparatório.
Será vedada a cobrança de taxa de inscrição a qualquer título.

Os alunos classificados após o limite de vagas poderão ser chamados pela fornecedora
em substituição aos alunos desistentes.

A Divulgação do Projeto, bem como a forma de inscrição do Curso Preparatório para
Enem e Vestibulares, será feita através do endereço eletrônico da Prefeitura Municipal
de Cuiabá, de entidades parceiras e através de mídia local. Para tanto, o Executivo
utilizará de contrato já celebrado, com os meios de comunicação local, como rádio,
televisão e jornais impressos, além de fornecer material para divulgação nos meios de
comunicação eletrônicos da cidade.

DA DESISTÊNCIA:

ESPECIFICIDADE E QUANTITATIVO:

DO CADASTRO DE RESERVAS:

A partir da 4ª falta consecutiva ou alternada dentro de 01 (um) mês, o aluno será
considerado desistente, sem direito ao retorno ao projeto, salvo em caso de atestado
médico.
DOS SIMULADOS:
Durante a execução do Curso Preparatório para Enem e Vestibulares, a fornecedora
deverá realizar simulados de Redação e das demais disciplinas, para autotreinamento,
isto é, o aluno realizará o simulado e em seguida, o professor apresentará a solução do
problema, onde o aluno corrigirá o próprio simulado.
DA FREQUÊNCIA DO ALUNO:

Item

01

Código
TCE

Descrição

Unid.

307101-4

Contratação de empresa/instituição
para realização de curso preparatório
híbrido para o ENEM e Vestibulares, na
forma de registro de preços de horaaula.

Horas

Qtde

660

Valor Unit.
R$

Valor Total
R$

1.118,15

737.979,00

VALOR TOTAL R$ 737.979,00 (Setecentos e trinta e sete mil novecentos e setenta e
nove reais )
CLÁUSULA QUINTA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

A Frequência dos alunos serão atestadas e comprovadas na Plataforma EAD, por
intermédio do acesso de login e senha do usuário.
DO MATERIAL:
Para uso do Professor: Lousa digital, notebook ou computador, telas para projeção,
microfones, caixas de som, câmera, iluminação e outros acessórios para a realização
das aulas.

Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços – SRP terão sua vigência
conforme as disposições contidas nos respectivos instrumentos convocatórios e
respectivos contratos decorrentes, obedecido ao disposto no art. 57, da Lei nº 8.666,
21 de junho de 1993.
A existência dos preços registrados não obriga a Administração e outros Órgãos/
Entidades a firmarem contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer
licitações específicas para aquisição/prestação de serviço(s), obedecida à legislação
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pertinente, sendo assegurado ao detentor do registro à preferência de entrega/
execução do(s) produto/serviço(s), em igualdade de condições.
Ao preço do primeiro colocado poderão ser registrados tantos fornecedores quantos
necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja atingida a
quantidade total estimada, respeitadas à legislação, observando-se o seguinte:
5.3.1 O(s) preço(s) registrado(s) e a indicação do(s) respectivo(s) fornecedor(es) serão
divulgados no Site da Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, http://www.cuiaba.mt.gov.
br na guia Serviços/Licitação ou no Link http://licitacao.cuiaba.mt.gov.br/licitacao e
ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços;

A Ata de Registro de Preços não poderá sofrer acréscimos em seus quantitativos,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993.
O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados,
cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos
fornecedores.
Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior
ao preço praticado no mercado o órgão gerenciador deve:

5.3.2 Quando das contratações decorrentes do registro de preços respeitar-se-á a
ordem de classificação das empresas constantes da Ata;

5.18.1 Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua
adequação ao praticado pelo mercado;

5.3.3 Os órgãos participantes do registro de preços deverão, quando da necessidade
do fornecimento do objeto, recorrerem ao órgão gerenciador da Ata de Registro de
Preços, para que este proceda à indicação do fornecedor e respectivos preços a serem
praticados;

5.18.2 Frustrada a negociação, o fornecedor, será liberado do compromisso assumido;

5.3.4 Excepcionalmente, a critério do órgão gerenciador, quando a quantidade do
primeiro colocado não for suficiente para as demandas estimadas, desde que se
trate de objetos de qualidade ou desempenho superior, devidamente justificada e
comprovada a vantagem, e as ofertas sejam em valor inferior ao máximo admitido,
poderão ser registrados outros preços.
A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão municipal ou entidade da Administração que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente
comprovada à vantagem.
Os órgãos e entidades que não participaram do PREGÃO ELETRÔNICO/REGISTRO
DE PREÇOS, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão
manifestar formalmente o pedido e interesse junto ao órgão gerenciador da Ata
para manifestação sobre a possibilidade de adesão, com descrição e especificação
do produto e quantitativos que tenha interesse, para que este indique os possíveis
fornecedores e respectivos preços a ser praticado.
Caberá a Fornecedora beneficiária da ata de registro de preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente
de adesão, desde que o fornecimento não prejudique as obrigações presentes e futuras
decorrentes da Ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
Os fornecimentos adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem
por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não pode exceder,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro
de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número
de órgãos não participantes que aderirem.
Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar
a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de
vigência da ata.
Ao órgão não participante compete os atos relativos à cobrança do cumprimento
pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação,
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações,
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
O órgão que efetivar o fornecimento será responsável pelos atos relativos ao
cumprimento, pelo fornecedor, das condições pactuadas, aí incluída a aplicação de
eventuais penalidades.
Caberá ao órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame
licitatório, descrever no seu pedido:
5.12.1 A especificação/descrição do objeto pretendido, inclusive definindo as
respectivas unidades de medida usualmente adotadas;
5.12.2 A estimativa de quantidades a serem fornecidas no prazo de validade do
registro;
5.12.3 O preço unitário e total do estimado das quantidades a serem fornecidas;
5.12.4 A quantidade total de unidades a ser aderida;
5.12.5 O prazo de validade de registro de preço;
5.12.6 Descrição das condições quanto aos locais, prazos de entrega, forma
de pagamento, dotação orçamentária e, complementarmente, quando cabíveis,
a frequência, periodicidade, características dos produtos a serem fornecidos e
utilizados, procedimentos a serem seguidos, cuidados, deveres, disciplina e controles
a serem adotados por parte do fornecedor.
5.12.7 Fazer acompanhar dos orçamentos prévios para comprovação de vantagens.
Homologado o resultado da licitação, o fornecedor classificado será convocado para
assinar a ata de registro de preços, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, nas condições
estabelecidas no instrumento convocatório, podendo o prazo ser prorrogado uma
vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo
justificado aceito pela administração.
A ata de registro de preços implicará compromisso assumido de fornecimento nas
condições estabelecidas no edital.
A aquisição com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado,
por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa,
autorização de compra ou ordem de execução de serviços, conforme disposto no art.
62 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

5.18.3 Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
5.19.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade,
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e, se a
comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
5.19.2 Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação;
5.19.3 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à
revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção
da contratação mais vantajosa.
Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a média
daqueles apurados pela Secretaria Solicitante.
As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio da
equação econômico-financeira, serão publicadas pela Secretaria Adjunta Especial de
Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Gestão-SAELC/SMGe.
A partir da vigência da Ata de Registro de preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na
integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, as penalidades
pelo descumprimento de qualquer de suas cláusulas.
Se a licitante vencedora recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços
injustificadamente, além das penalidades cabíveis, será aplicada a regra seguinte:
quando a proponente vencedora não apresentar situação regular no ato da assinatura,
será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação e assim
sucessivamente.
É facultado à administração, quando o convocado não cumprir as exigências do
edital ou não assinar a ata de registro de preços, no prazo e condições estabelecidos,
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em
igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
A recusa injustificada de fornecedor (es) classificado(s) em assinar a ata, dentro do
prazo estabelecido, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas
no edital.
A divulgação da Ata de Registro de Preços ocorrerá por publicação no Diário Eletrônico
do Tribunal de Contas no endereço eletrônico http://www.tce.mt.gov.br/.
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA
A FORNECEDORA fica obrigada ao cumprimento de todas as cláusulas contratuais e
ainda:
Responsabilizar por todos os danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, na forma do artigo 70, da Lei Federal Nº. 8.666/1993;
Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,
resultante da execução do Contrato, responsabilizando-se por todas as despesas com
pessoal, equipamentos, impostos, alimentação, transporte, material, etc.
Possuir equipe devidamente instruída e qualificada, para prestação dos serviços
contratados conforme consta nesta Ata;
Garantir que o espaço físico disponha de acessibilidade às pessoas com deficiência,
conforme normas pertinentes;
Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas;
Fornecer material didático e pedagógico devidamente aprovado pela SMATED;
Fornecer uniformes aos professores e a equipe pedagógica, devidamente aprovados
pela SMATED;
Fornecer os espaços físicos para realizações das aulas presenciais a serem definidos
junto com a SMATED;
Computar através da Plataforma On-line a frequência dos alunos;
Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo
fiscal do contrato;
Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e/ou supressões até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato ou da nota de empenho;
Apresentar cronograma de execução, compatibilizado com os quadros de demanda,
visando a programação das diversas fases dos serviços, em até 05 (cinco) dias após
a assinatura do contrato;
Designar em caráter e tempo integral, de 01 (um) preposto na localidade da prestação
do serviço para responder junto ao fiscal do contrato e, também, promover a supervisão
e controle do objeto fornecido;
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Atender as solicitações de informações sobre a execução do Ata por parte da
Secretaria;
Ter sede, filial ou escritório em Cuiabá/MT a fim de facilitar o contato com a SMATED,
bem como assegurar o fiel acompanhamento da execução do serviço;
Apresentar relatórios de acompanhamento de execução e finais de conclusão de
serviços (controle de frequência/evasão e substituições);
Guardar inteiro sigilo dos serviços contratados e dos dados processados, bem como
de todo e qualquer programa e sistema desenvolvidos, incluindo sua documentação,
reconhecendo serem estes de propriedade e uso exclusivo da SMATED, sendo
vedada à FORNECEDORA sua cessão, locação ou venda a terceiros, sob pena de
responsabilidade civil, penal e administrativa;
Providenciar local para a realização das aulas ao vivo.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Exigir o fiel cumprimento de todas as obrigações assumidas pela FORNECEDORA;
Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a realização dos serviços, objeto desta Ata,
através da Equipe de Fiscalização;
Efetuar os pagamentos devidos, desde que atendidas as condições previstas no
contrato;
Proporcionar todas as condições indispensáveis à boa execução das obrigações
contratuais para prestação dos serviços, inclusive notificando à FORNECEDORA,
sobre qualquer tipo de irregularidade verificada pelo fiscal do contrato;
Fornecer e colocar à disposição da FORNECEDORA todos os elementos e informações
que se fizerem necessários à execução dos serviços;
Aprovar o material didático, conforme detalhamento informado em Ordem de Serviço
ou qualquer documento que descreva as especificações e a arte;
Aprovar os locais de funcionamento do projeto, através do fiscal do contrato;
Aprovar cronograma de execução do projeto;
Monitorar e fiscalizar a prestação do serviço conforme os termos desta Ata e demais
anexos e publicações referentes ao objeto licitado;
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, se recusar
dentro do prazo fixado de até 05 (cinco) dias úteis, a assinar a Ata de Registro de
Preços ou quando convocado deixar de assinar o Contrato, ou de retirar a Nota de
Empenho/Ordem de Serviço dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, deixar
de entregar toda a documentação exigida para a celebração do contrato, ou apresentar
documentação falsa, ensejar retardamento na prestação dos serviços, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo,
fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa,
ficará impedido de licitar e de contratar com o município, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, sem prejuízos das multas previstas no contrato e demais cominações legais.
O descumprimento injustificado das obrigações acima assumidas sujeitará a
fornecedora as seguintes penalidades:
Advertência por escrito;
Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado;

Ocorrendo cancelamento do preço registrado, a Fornecedora será informada por
correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo
administrativo da presente Ata.
No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Fornecedora, a
comunicação será feita por publicação no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas no
endereço eletrônico http://www.tce.mt.gov.br/, considerando-se cancelado o preço
registrado a partir da publicação.
A solicitação da Fornecedora para cancelamento dos preços registrados poderá não
ser aceita pelo Órgão Gerenciador, facultando-se a este neste caso, a aplicação das
penalidades previstas nesta Ata.
Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades da
Fornecedora relativas aos fornecimentos do objeto.
Caso o Órgão Gerenciador não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, poderá
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas até que a Fornecedora
cumpra integralmente a condição contratual infringida.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de
lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços.
A presente Ata de Registro de Preços Integra o Edital de Pregão Presencial/Registro
de Preços nº 002/2021/PMC e seus anexos e a(s) proposta(s) da(s) empresa(s)
classificada(s).
É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente instrumento para
qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da Administração.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO
Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta Ata de Registro de Preços, não
resolvidos na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do
Estado de Mato Grosso, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
E assim, por estarem às partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento
em 03 (três) vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme pelas PARTES,
vai por elas assinado para que produza todos os efeitos de direito, na presença das
testemunhas abaixo identificadas.
Cuiabá/MT, 26 de maio de 2021.
MUNICIPIO DE CUIABÁ:
______________________________
Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico –
SMATED
FRANCISCO ANTÔNIO VUOLO
FORNECEDORA:
______________________________
Empresa: INSTTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AMBIENTAL,
ESPORTIVO E SOCIAL DE MATO GROSSO
CNPJ:03.076.461/0001-36

Suspensão temporária de participar em licitação ou contratar com a Administração
Pública do Munícipio;
Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos termos da Lei
n° 8.666/93.
As multas previstas nesta seção não eximem a fornecedora da reparação de eventuais
perdas e danos ou prejuízos e sanções legais que seu ato punível venha causar a
SMATED.
Quanto à aplicação de penalidades caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão
ou nesse prazo encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão
superior, dentro do mesmo prazo.
A fornecedora poderá ser penalizada inclusive com eventual rescisão do contrato caso
à qualidade dos serviços e/ou a presteza no atendimento deixarem de corresponder
à expectativa.
CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DA ATA
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas
seguintes situações:
Quando a Fornecedora não cumprir as obrigações constantes na Ata de Registro de
Preços e/ou no Edital e seus anexos;
Quando a Fornecedora não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado;
Quando a Fornecedora der causa a rescisão administrativa decorrente deste Registro
de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei
8.666/93;
Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
Por presentes razões de interesse público, devidamente justificado.

Representante: MARIO MARCIO PECORA
CPF: 569.837.781-20 /RG: 504.133 SSP/MT
TESTEMUNHAS:
____________________ _____________________
Nome: Nome:
CPF: CPF:
RG:

RG:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 017/2021
PREGÃO ELETRONICO/REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2020/PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.352/2020
Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte um, pelo presente instrumento, o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF sob o
Nº. 03.533.064/0001-46, com sede no Palácio Alencastro, situado na Praça Alencastro,
nº. 158, Centro, na cidade de Cuiabá/MT, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS PÚBLICAS - SMOP, neste ato representado pelo seu Secretário Sr JOSE
ROBERTO STOPA, portador da Carteira de Identidade RG nº 2189785 SSP/MT e do CPF
nº. 040.845.928-03 neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa
PAULO VICTOR GUIMARÃES MONTEIRO EPP, inscrita no CNPJ/MF nº. 11834039/000120, com sede na Rua Antônio Tavares nº 2.598 Bairro Centro Cidade Mirassol D´Oeste/
MT FONE (66) 30230304 (66) 98447 1385 e-mail licitacao@bemestarserviços.com
representada neste ato pelo seu Representante Legal, Sr PAULO VICTOR GUIMARÃES
MONTEIRO, portador(a) da Carteira de Identidade n.º17538270 SSP/MT, CPF/MF n.º
033.813.131-00, doravante denominado FORNECEDORA, considerando o resultado
da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
Nº. 039/2020/PMC do Processo Administrativo Nº 352/2020, RESOLVE registrar
os preços, nas quantidades estimadas anual, de acordo com a classificação por ela
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alcançada do lote, atendendo das condições previstas no Instrumento Convocatório,
e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas
constantes da Lei nº. 10.520/2002; Decretos Municipais n° 5.011 de 21 de fevereiro de
2011; 5.456/2014 de 24 de fevereiro de 2014 e subsidiariamente pela Lei Nº 8.666/93
e alterações posteriores.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Registro de Preços para Futura e Eventual contratação de empresa no ramo de
prestação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário e de atividade
meio, constituindo-se em atividades acessórias, instrumentais ou complementares à
área de competência legal do órgão licitante, com fornecimento de mão de obra, de
natureza contínua, conforme as previsões, exigências e especificações descritas no
Termo de Referência.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados
a partir da sua assinatura.
Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, qualquer Órgão ou Entidade da
Administração Pública Municipal poderá utilizar a Ata, mesmo que não tenha
participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador,
desde que devidamente comprovada à vantagem.

A empresa vencedora da licitação terá prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas
para iniciar os itens contratados, contados a partir da celebração da ata.
Os locais das prestações de serviços dependerão de cada posto (função) que o
funcionário da empresa for exercer; poderá ser dentro da área interna dos domínios
da contratante, ou em áreas externas de qualquer ponto do município, mas desde que
seja dentro da competência do segmento da contratante.
Os serviços serão realizados de segunda à sábado, em horário a ser definido pelo Fiscal
do Contrato, numa jornada de 08 horas diárias, onde totalizará 44 horas semanais.
Os serviços serão prestados mediante alocação de mão de obra necessária e
adequados à perfeita execução dos serviços, conforme especificado neste Termo.
A mão de obra a serem disponibilizadas a este órgão público, encontram-se descritos
no item 04 deste instrumento.
As locações da mão de obra contratada deverão, inicialmente, serem apresentadas ao
diretor administrativo e financeiro-DAF da secretaria contratante, com a presença do
fiscal do contrato mencionado nos autos, para depois, assumirem seus respectivos
postos na secretaria.
O contrato de mão de obra só estará caracterizado mediante a confirmação de
recebimento da nota de empenho, pela contratada.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA

Se a qualidade dos serviços ofertados pela empresa contratada no que tange a mão de
obra solicitada, não corresponder às especificações exigidas no Termo de Referência;
a sua substituição deverá ocorrer no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas,
independentemente da aplicação das sanções cabíveis.

O gerenciamento deste instrumento caberá a Secretaria Municipal de Gestão, através
da Secretaria Adjunta Especial de Licitações e Contratos no seu aspecto operacional e
à Procuradoria Geral do Município, nas questões legais.

A contratada ficará obrigada a manter, durante toda a execução da ata, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas neste Termo.

CLÁUSULA QUARTA – DA quantidade E VALOR

Aplica-se no que couber, as disposições do Código de Proteção e Defesa do
Consumidor, instituído pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Os órgãos “caronas” que desejarem aderirem ao referido documento público (ata),
poderá fazê-lo de acordo com a norma vigente, e nos limites permitidos por lei.

LOTE ÚNICO

DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA MÃO DE OBRA OFERTADA:

Empresa vencedora : PAULO VICTOR GUIMARÃES MONTEIRO

ITEM

1

DESCRIÇÃO

QTDE.

Agente de Conservação

25

VALOR
UNITÁRIO R$

VALOR
TOTAL
R$

2.885,74

865.722,00

Apresentar escolaridade compatível com o cargo, de acordo com as especificações
acima descritas;
Comprovar quitação com as obrigações eleitorais;
Quando for o caso, comprovar quitação com as obrigações do serviço militar;
Apresentar atestado médico de aptidão física e mental para o exercício das atribuições
inerentes às funções a serem desempenhadas;
Comprovar a experiência mínima exigida (de acordo com o cargo) através de registro
na CTPS ou de outros comprovantes emitidos por uma pessoa jurídica.

2

Servente

40

3.113,74

1.494.595,20

3

Pedreiro

15

4.502,17

810.390,60

4

Carpinteiro

3

4.502,17

162.078,12

Torna-se obrigatório a comprovação de antecedentes criminais dos funcionários
que serão disponibilizados para contratante, ficando a contratada no polo ativo por
quaisquer atos que estes cometerão, sejam no patrimônio da contratante, sejam para
os servidores, terceirizados ou visitantes desta instituição pública

5

Eletricista

4

5.682,23

272.747,04

DO RECEBIMENTO:

6

Eletricista de caminhão

3

5.682,23

204.560,28

7

Encanador hidráulico

3

4.501,27

162.045,72

8

Serralheiro

4

4.501,27

216.060,96

Provisoriamente, no ato da apresentação, para posterior verificação da conformidade
destes com as especificações constantes neste termo;

9

Mecânico de máquinas
Pesadas

2

9.002,54

108.030,48

10

Técnico
de
Operacional

Definitivamente, no prazo máximo de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir
do recebimento provisório, após verificação de sua compatibilidade com as
especificações descritas neste termo.

30

3.759,57

1.353.445,20

11

Motorista de categoria D

31

5.638,21

2.097.414,12

12

Operador
Motoniveladora

de

4

9.388,39

450.642.72

13

Operador
Carregadeira

Pá

5

4.501,27

270.076,20

14

Operador
de
Escavadeira

4

4.507,56

216.362,88

15

Operador de Escavadeira
Hidráulica

2

6.690,56

160.573,44

16

Operador
de
Compactador

2

6.690,56

160.573.44

17

Lubrificador

3

5.257,34

189.264,24

18

Borracheiro

3

5.257,34

189.264,24

19

Marceneiro

3

4.505,31

162.191,16

20

Pintor

6

4.507,56

324.544,32

21

Lavador

3

2.968,98

106.883,28

de

Apoio

Retro

Rolo

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 9.977.465,64
CLÁUSULA QUINTA – DAS ESPECIFICAÇÕES

5.12.1 O recebimento dos funcionários enviados pela contratada, deverá ser efetuado
pelo fiscal designado pela SMOP, com objetivo de verificar sua conformidade com as
especificações constantes neste Termo, e será realizado:

5.12.2 No caso de algum posto (profissional) estiver perfil em desconformidade com
o especificado neste termo, a Contratada deverá substituí-lo no prazo não superior a
24 (vinte e quatro) horas, contados da comunicação realizada pelo fiscal designado
pela SMOP, correndo às expensas da própria empresa quaisquer custas advindas da
substituição.
5.12.3 Se após o recebimento provisório for identificada qualquer falha na execução,
cuja responsabilidade seja atribuída à CONTRATADA, o prazo para a efetivação
do recebimento definitivo será interrompido, recomeçando sua contagem após o
saneamento das impropriedades detectadas.
5.12.4 O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil da
CONTRATADA pela solidez e segurança no fornecimento do bem.
CLÁUSULA SEXTA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Após homologação da licitação, a FORNECEDORA será convocada para assinar a Ata
de Registro de Preços e demais documentos necessários no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, sob pena de decair do direito de Registro; caracterização de inexecução
contratual e convocação dos classificados remanescentes e nos termos da legislação.
6.1.1 Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem
de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, e, depois de
cumpridos os requisitos, terão efeito de compromisso da prestação dos serviços nas
condições estabelecidas.
O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de até 12 (doze) meses a partir
da data de sua assinatura, sendo que durante este período a FORNECEDORA deverá
manter as condições de habilitação exigidas na licitação.
6.2.1 Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços - SRP terão
sua vigência conforme as disposições contidas nos respectivos instrumentos
convocatórios e respectivos contratos decorrentes, obedecido ao disposto no art. 57,
da Lei nº 8.666, 21 de junho de 1993.
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A existência dos preços registrados na Ata de Registro de Preços não obriga a
Administração e outros Órgãos/Entidades, a firmarem contratações nas quantidades
estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a prestação dos serviços,
obedecida à legislação pertinente, sendo assegurado ao detentor do registro à
preferência de executar o objeto, em igualdade de condições.
O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados/publicado no
Diário Oficial do Estado e/ou Diário Eletrônico do Tribunal de Contas no endereço
eletrônico http://www.tce.mt.gov.br e ficarão disponibilizados durante a vigência da
Ata no Site da Prefeitura Municipal de Cuiabá - http://www.cuiaba.mt.gov.br na opção
Serviço no link Licitação.
6.4.1 Ao preço do primeiro colocado poderão ser registrados tantos fornecedores
quantos necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja atingida a
quantidade total estimada para o Valor Global, observando-se o seguinte:
6.4.1.1 Quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser
respeitada a ordem de classificação das empresas constantes da Ata.
6.4.1.2 Os órgãos participantes do registro de preços deverão, quando da necessidade
de contratação, recorrerem ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços,
para que este proceda à indicação da FORNECEDORA e respectivos preços a serem
praticados.
6.4.1.3 Excepcionalmente, a critério do órgão gerenciador, quando a quantidade do
primeiro colocado não for suficiente para as demandas estimadas, desde que se
trate de objetos de qualidade ou desempenho superior, devidamente justificada e
comprovada a vantagem, e as ofertas sejam em valor inferior ao máximo admitido,
poderão ser registrados outros preços.
A Secretaria Adjunta Especial de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de
Gestão, convocará, sempre que provocada pela Secretaria Municipal requisitante,
a(s) licitante(s) detentora(s) da ata para negociar o preço registrado e adequá-lo ao
preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço
praticado no mercado.
6.5.1 Caso seja frustrada a negociação, a licitante detentora da ata será liberada do
compromisso assumido.
6.5.2 Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar
aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor
originalmente constante da proposta da FORNECEDORA e aquele vigente no mercado
à época do registro – equação econômico-financeira.

6.8.5.6 Fazer acompanhar dos orçamentos prévios para comprovação de vantagens.
Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de
classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os
interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços que, depois de cumpridos
os requisitos de publicidade, terão efeito de compromisso da prestação dos serviços
nas condições estabelecidas.
A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo órgão
gerenciador do registro de preços, será formalizada pelo órgão interessado, por
intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa,
autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme o disposto no art. 62
da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA SeTIMA – Dos direitos e deveres da FORNECEDORA
Cumprir fielmente a prestação do serviço contratado, de forma que seja realizado com
esmero e perfeição, executando-o sob sua inteira e exclusiva responsabilidade.
Manter a execução dos serviços ora contratados com pessoal especializado, maior
de 18 anos, Respondendo, integral e exclusivamente por todos os danos e prejuízos
de qualquer natureza, causados direta ou indiretamente por seus empregados,
representantes ou prepostos aos bens da secretaria contratante ou a seus servidores
e terceiros; decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto licitado,
devendo tais danos ser reparados, imediatamente, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade pela omissão da fiscalização ou acompanhamento da contratante.
Arcar com todos os prejuízos resultantes de ações judiciais a que o Município de
Cuiabá for compelido, caso seja provocado por esta celebração, além de responder
pelas despesas judiciais e honorários advocatícios decorrentes dos mesmos, uma vez
que se configura como subsidiária neste acordo.
Indicar à Secretaria solicitante, o Preposto, com competência para manter
entendimentos, e receber comunicações acerca do objeto do contrato.
Comparecer à sede da secretaria contratante, sempre que solicitado, por meio do
Preposto, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da convocação para esclarecimento de
quaisquer problemas relativos ao serviço prestado.
Comunicar imediatamente a contratante, qualquer irregularidade ou dificuldade que
impossibilite a execução do objeto licitado.
Promover a prestação do serviço somente como autorizado pelo órgão demandante, e
conforme estabelecido em contrato.

6.5.3 Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a
média daqueles apurados pela Secretaria Adjunta Especial de Licitações e Contratos
da Secretaria Municipal de Gestão – SAELC/SMGe.

Substituir no máximo em 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da comunicação,
a prestação do serviço em desconformidade com o edital ou proposta apresentada
na licitação.

Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, a Secretaria Adjunta
Especial de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Gestão – SAELC/
SMGe poderá convocar os demais licitantes classificados, nas mesmas condições ou
revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela.

Realizar a prestação do serviço obedecendo rigorosamente ao disposto neste termo.

As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio da
equação econômico-financeira, serão publicadas pela Secretaria Adjunta Especial de
Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Gestão– SAELC/SMGe.
A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão municipal ou entidade da Administração que não tenha participado do certame
licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente
comprovada à vantagem.
6.8.1 Os órgãos e entidades que não participaram do Pregão Eletrônico/Registro de
Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar
formalmente o pedido e interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para manifestação
sobre a possibilidade de adesão, com descrição e especificações do objeto bem como
seus quantitativos que tenha interesse, para que este indique o possível fornecedor e
respectivos preços.
6.8.2 Caberá a Fornecedora beneficiária da ata de registro de preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente
de adesão, desde que o fornecimento não prejudique as obrigações presentes e futuras
decorrentes da Ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

Viabilizar o atendimento das condições firmadas, a partir da data da publicação da Ata
de Registro de Preços.
Manter, durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, todas as condições
de habilitação exigidas no Edital.
Assegurar, durante a execução dos serviços, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias
após a primeira ordem de serviço, que a contratada mantenha o pessoal uniformizado
com a denominação da empresa, mantendo-se limpos e asseados, quer no aspecto de
vestuário, quer no de higiene pessoal.
Os uniformes a serem fornecidos pela Contratada a seus empregados lotados nesta
secretaria pleiteante, deverão ser condizentes com a atividade a ser desempenhada
no órgão, compreendendo o EPI-Equipamento de Proteção Individual adequado com a
função desempenhada, sem qualquer repasse do custo para a contratante.
Apresentar os números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos
serviços, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos
e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, devidamente assinada pela
contratada; quando for o caso.
Apresentar exames médicos admissionais dos empregados da contratada que
prestarão os serviços, quando solicitados.

6.8.3 As contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem
por cento dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes;

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, de acordo com a ordem de classificação obtida através dos testes
teóricos e práticos exigidos neste instrumento a qual a contratada deverá promover.

6.8.4 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preço não poderá
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata para
o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos
não participantes que aderirem.

Por decorrência do subitem anterior, torna-se instigante a lembrança de Chiavenato
nesse contexto, quando comenta: “A seleção é a escolha, entre os candidatos
recrutados, os que melhor se enquadram no cargo vago e na necessidade
organizacional, objetivando manter ou aumentar a eficiência, desempenho de pessoal
e a eficácia da organização”.

6.8.5 Caberá ao órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do
certame licitatório, descrever no seu pedido:
6.8.5.1 A especificação/descrição do objeto pretendido, inclusive definindo as
respectivas unidades de medida usualmente adotadas.
6.8.5.2 A estimativa de quantidades a serem adquiridas no prazo de validade do
registro.
6.8.5.3 O preço unitário e total do estimado das quantidades a serem adquiridas.
6.8.5.4 A quantidade total de unidades a ser aderida, por ITEM.
6.8.5.5 Descrição das condições quanto aos locais, prazos de entrega, forma de
pagamento, dotação orçamentária e, complementarmente, quando cabíveis, a
frequência, periodicidade, características dos objetos a serem fornecidos e utilizados,
procedimentos a serem seguidos, cuidados, deveres, disciplina e controles a serem
adotados por parte do fornecedor.

Atentando-se maior alcance do interesse público na busca do melhor profissional
capacitado para desempenharem as funções elencadas neste certame; a contratada
fica obrigada a informar ao SINE-Sistema Nacional de Emprego, tanto da esfera
municipal quanto da estadual, e em qualquer das filiais, para que se divulguem nos
seus quadros de ofertas de empregos, por pelo menos cinco (05) dias úteis, contatos
da data da homologação deste processo licitatório quando se consagra a empresa
vencedora, e antes da celebração do contrato; sob pena de responsabilidade na
inobservância deste dispositivo.
A motivação informada no subitem acima pelo órgão contratante, transfigura-se em
repúdio de quaisquer especulações que possam advir sobre possível improbidade
administrativa quanto a forma de seleção, para que se permaneça a lisura neste
procedimento; uma vez que se trata de um contrato com o poder público, cujo objeto
é a disponibilidade de mão de obra terceirizada que, por derradeiro, deverá ser regido
pelo princípio da impessoalidade, principalmente por se tratar de uma contratação
indireta para a administração pública, sendo que o referido pacto deverá primar pela
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transparência desde a captação dos recursos humanos, até a sua disponibilidade para
a parte contratante.

Vedado qualquer tipo de jogo, bem como a venda de rifas, mercadorias, bilhetes,
circulação de listas e pedidos de qualquer natureza dentro do ambiente da contratante;

O não atendimento do subitem 7.18, culminará para a contratada uma multa prevista
neste instrumento de 2% (dois por cento) sobre o montante contratado; além de outras
interpelações futuras intercorrentes, que poderão sobrevir pelo descumprimento
desse item, assim como apontamentos dos órgãos controladores nessa questão.

Proibido o consumo ou guarda de bebidas alcoólicas nas dependências da contratante;

A contratada fica obrigada a informar para o elaborador deste termo de referência
através do seu e-mail infra identificado _ logo após a homologação do certame e
antes da celebração as divulgações das vagas para os SINE’s, tanto municipal quanto
estadual, e com seus respectivos endereços e contatos; as quais irão se abrir em
seu quadro de pessoal; para que a contratante possa comprovar as mencionadas
publicidades.
Qualquer agente público e a empresa terceirizada que esteja a serviço da administração
pública; são passiveis de punições através de procedimento administrativo e judicial,
constituindo crime contra a administração pública, caso se comprove a pessoalidade
no contrato administrativo que irá surgir no caso em tela, sendo assentado,
principalmente nesta última (empresa arrematante), a culpa ou dolo, já que a mesma
detém neste termo de referência, plena liberdade de manifestação e condução em
relação aos seus subordinados concedidos a esta secretaria postulante.
Denota-se neste item acima, por sua relevância, que a contratada terá responsabilidade
subsidiária quanto pessoa jurídica e, regressivamente aos seus funcionários
terceirizados, pelas práticas de crimes funcionais, como se destaca o código Penal
Brasileiro, principalmente no §1º do seu artigo 327, que assim preconiza: “Equipara-se
a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal,
e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a
execução de atividade típica da Administração Pública”.
A empresa contratada fica obrigada a entregar, no ato da celebração do contrato, no
que estarão presentes as partes; uma declaração de responsabilidade exclusiva sobre
a quitação de encargos trabalhistas e sociais da mão de obra oferecida.
Na mesma quadra, a terceirizada também deverá informar, oficialmente, os critérios
dos testes teóricos e práticos adotados na referida seletiva, devendo a aludida
declaração ser assinadas pelos responsáveis da empresa, assim como os dos
seus avaliadores capacitados, devendo ainda a sua emissão ser datado e em papel
timbrado com o carimbo do CNPJ do estabelecimento; sendo que, pela a ausência da
referida declaração poderá ensejar multa descrita já neste instrumento.
A empresa arrematante deverá comprovar os métodos de avaliações padronizados e
já aplicados em eventos anteriores, de modo análogo ao caso concreto.
As provas de avaliação que os candidatos recrutados e selecionados participarem;
deverão ser mantidos por todo período de vigência do contrato; sejam dos aprovados,
sejam dos reprovados, em arquivos da empresa e pelo tempo que a lei nesse quesito
exigir, sob alegação de desobediência contratual para contratada.
A empresa contratada responderá objetivamente pela sua mão de obra ofertada a este
órgão público, sendo que a responsabilidade poderá ser: civil, penal e administrativo;
podendo ainda, ser aplicadas cumulativamente ou isoladamente, acrescidas ou não
de multa.
Nessa senda, fica proibida qualquer participação ativa por parte da contratante no rol
dos contratados da empresa terceirizada quanto a preferência, já que caracterizaria
ilicitude pela pessoalidade demonstrada; sendo afastado neste contexto a referida
prática, por ensejar o crime de improbidade administrativa.
A contratada não poderá ser penalizada pelo que aponta no item 7.29 desta cláusula.
quanto ao não cumprimento da vontade emanada da contratante.
O desligamento de empregados no curso do contrato de prestação de serviços, deve
ser devidamente comunicado, com toda a documentação pertinente ao empregado
dispensado, à semelhança do que se exige quando do encerramento do contrato
administrativo.
Substituir sempre que exigido pela contratante, qualquer dos empregados em serviço,
cuja apresentação, conduta moral ou profissional sejam consideradas prejudiciais,
inconvenientes ou insatisfatórias.
Submeter-se às condições contratuais quanto ao cumprimento dos horários
estabelecidos, controle de presença e permanência dos empregados em serviço,
incumbindo-se de substituir os que entrarem em licença médica, férias, ou, ainda, os
que não comparecerem ao trabalho por qualquer motivo.
Responsabilizar-se pelo exato cumprimento de todas as obrigações e exigências
decorrentes da legislação trabalhista e da previdência social, ficando clara a
inexistência entre seus empregados e a contratante de vínculo empregatício de
qualquer natureza.
A contratada fica obrigada a executar os serviços, em conformidade com
as especificações descritas nesse termo de referência, sendo de sua inteira
responsabilidade a substituição dos mesmos, caso não esteja em acordo com as
referidas especificações.
Serão recusados os serviços que não atendam às especificações constantes nesse
termo e/ou que não estejam adequadas para a referida atividade.
Todas as despesas relativas à prestação dos serviços, tais como transportes,
alimentação, entre outros, correrão à custa exclusivamente da contratada.
Manter seguro contra riscos de acidente de trabalho, as suas expensas, todo o pessoal
designado para a prestação de serviços.
Acatar e fazer com que seus empregados acatem todas as instruções emanadas do
servidor designado pela contratante, para fiscalizar a execução dos serviços.
A empresa terceirizada deverá zelar pela disciplina de seus empregados, os quais
deverão obedecer, dentre outras normas comuns, as seguintes:

Responsabilizar-se pela violação do sigilo de documentos e assuntos da contratante,
colocado ao alcance dos empregados que a esta serve, em virtude do contrato.
Assegurar pelo fornecimento de quaisquer tipos de lanches ou refeições, hospedagem
ou deslocamento dos empregados, sem ônus para a contratante, quando for
necessário.
A empresa terceirizada tem plena autonomia quanto aos seus funcionários, podendo,
por critério próprio: lotar, remanejar e/ou exonerar os mesmos sem prévia autorização
do órgão contratante, uma vez que responde objetivamente pelos mesmos.
Caso houver conflito de vontade entre a parte contratante e a parte contratada no
que tange ao quadro funcional da contratada, seja individual ou coletivamente,
prevalecerá a motivação da contratada, já que ela responde objetivamente pela equipe
cedida de mão de obra, não podendo, por essa razão, ser penalizada por essa recusa
a contratante.
Em regra, O dissídio coletivo ou convenção coletiva da categoria, não ensejará a
atualização do valor contratado pelo instituto de Reequilíbrio Financeiro durante a
vigência contratual.
A terceirizada, após completar doze (12) meses de contrato, poderá solicitar o reajuste
do contrato, o qual será corrigido pelo IGP-M-Índice Geral de Preços de Mercado,
adotado pela contratante.
Visando a eficiência no serviço público, uma vez que a alta rotatividade (substituição)
dos funcionários fornecidos, sempre provocarão uma queda temporária de
produtividade no setor de lotação, devido a cada treinamento que submeterem os
substitutos; a contratante recomenda para a empresa terceirizada, que ofereça para a
mão de obra que será liberada para esta secretaria demandante, salários praticados no
mercado formal, podendo ainda, a contratada usar como parâmetros as remunerações
registradas na média unitária por função ( anexo 01) , dos profissionais que serão
providos pelo quadro de pessoal da futura arrematante.
Pelo não acolhimento da sugestão do subitem acima, quando se referirem as
remunerações das médias apresentadas no anexo 01 desta T.R.; a empresa
vitoriosa do certame será obrigada, por outro lado, a patrocinar os treinamentos dos
profissionais comutados, de acordo com as funções a serem desempenhadas na
secretaria contratante, conforme a orientação do fiscal do contrato, onde este poderá
incidir penalidades previstas nos incisos I e II do artigo 87 da lei 8.666/93, pelo seu
não cumprimento.
Não haverá discriminação quanto ao provimento de quaisquer interessados no quadro
funcional da empresa arrematante, desde que as suas avaliações sejam feitas de
modo probo, e que poderão ser comprovadas a qualquer tempo; respeitando desse
modo, o princípio da impessoalidade nesta seleção.
cláusula OITAVA – DOs direitos e deveres do municipio de cuiabá
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando
os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em
caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade
do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da
legislação trabalhista;
Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições
estabelecidas, de acordo como celebrado em contrato;
Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da
contratada, no que couber;
Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigações trabalhistas,
previdenciárias, FGTS, entre outros; da contratada, evitando-se dessa forma, a
eventualidade da responsabilidade solidária;
Entregar todos os documentos necessários, requisitados por este município, a fim de
formalizar a celebração do referido do Contrato;
Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das prestações dos
serviços, pela Contratada;
Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados;
Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do Contrato, registrando todas as
ocorrências relacionadas com a execução, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou impropriedades observadas;
A contratante, através dos seus agentes envolvidos: Secretário da pasta, Diretor
Administrativo e Financeiro e o Elaborador do termo de referência, deverão rubricar
todas as páginas deste termo de referência e os demais documentos do processo
licitatório para este objeto, para que se mantenha a sua integralidade até a publicação;
As páginas que não forem assinadas do modo comentado no item anterior; deverão ser
desconsideradas, devendo o setor responsável pela revisão dos processos licitatórios
na secretaria Municipal de Gestão, restituir a T.R. para o e-mail do elaborador (e-mail
informado no último item da T.R), para que o mesmo providencie tais rubricas
apontadas;
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O não acolhimento pela parte revisora ao que se menciona sobre o item acima,
poderá culminar em futuras responsabilidades, já que o referido documento público
poderá estar eivado de vícios, quando nos autos sinalizar as ausências das indicadas
chancelas; configurando por outra ótica, a falta de autenticidade do processo;
Atestar as notas fiscais (faturas) em até 02 (dois) dias úteis, encaminhando-as para o
setor responsável pelo pagamento;
Prestar todas as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto, que forem
solicitadas pela CONTRATADA.
Efetuar o pagamento na forma e condições pactuadas;
Exigir o fiel cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA;
Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
I – Não exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados;
II – Não direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
III – Não promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado;
IV – Não considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais
do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito
de concessão de diárias, passagens ou outros benefícios impróprios demandados aos
mesmos.
CLÁUSULA NONA - DAS sanções administrativas
Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, se recusar dentro
do prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis a assinar a Ata ou deixar de retirar a Nota
de Empenho dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, deixar de entregar toda
a documentação exigida para a celebração do contrato, ou apresentar documentação
falsa, ensejar retardamento na prestação dos serviços, não mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de
licitar e de contratar com o município, pelo prazo de até 02 (dois) anos (em caso das
modalidades da 8.666/93) pelo prazo de até 05 (cinco) anos (no caso de pregão), sem
prejuízos das multas previstas no contrato e demais cominações legais.
O descumprimento injustificado das obrigações acima assumidas sujeitará a
fornecedora as seguintes penalidades:
Advertência por escrito;
Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor contratado, podendo ser aplicada nas
seguintes situações:
Multa Moratória referente ao descumprimento de prazo contratual;
Multa Compensatória pelo descumprimento de obrigação contratual.
Suspensão temporária de participar de licitações da Administração pelo prazo de até
02 (dois) anos;
Impedimento de licitar e Contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco)
anos; e/ou,
Declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes de punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, reabilitação esta
que será concedida sempre que a licitante ressarcir à Administração pelos prejuízos e,
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base nas alíneas “b” e “c”.
As multas poderão ser aplicadas de maneira individual ou conjunta, assim como na
recorrência dos fatos geradores, sendo que os seus respectivos valores poderão ser
compensados através do montante já aprisionado da garantia contratual, para que a
contratante obtenha a reparação com mais celeridade neste ato punitivo.
As multas previstas nesta seção não eximem a contratada da reparação de eventuais
perdas e danos ou prejuízos e sanções legais que seu ato punível venha causar a
secretaria demandante.
Quanto à aplicação de penalidades caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão
ou nesse prazo encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão
superior, dentro do mesmo prazo.
A fornecedora poderá ser penalizada inclusive com eventual cancelamento da ata caso
à qualidade dos materiais e/ou a presteza no atendimento deixarem de corresponder
à expectativa.

Quando a Fornecedora der causa a rescisão administrativa decorrente deste Registro
de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei
8.666/93;
Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
Por presentes razões de interesse público, devidamente justificado.
Ocorrendo cancelamento do preço registrado, a Fornecedora será informada por
correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo
administrativo da presente Ata.
No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Fornecedora, a
comunicação será feita por publicação no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas no
endereço eletrônico http://www.tce.mt.gov.br/, considerando-se cancelado o preço
registrado a partir da publicação.
A solicitação da Fornecedora para cancelamento dos preços registrados poderá não
ser aceita pelo Órgão Gerenciador, facultando-se a este neste caso, a aplicação das
penalidades previstas nesta Ata.
Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades da
Fornecedora relativas aos fornecimentos do objeto.
Caso o Órgão Gerenciador não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, poderá
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas até que a Fornecedora
cumpra integralmente a condição contratual infringida.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
12.1.1 Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por
intermédio de lavratura de termo aditivo a presente ata de Registro de Preços.
12.1.2 A presente Ata de Registro de Preços Integra o Edital de Pregão Registro
de Preços nº 039/2020/PMC e seus anexos e a(s) proposta(s) da(s) empresa(s)
classificada(s).
É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente instrumento para
qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da Administração.
A CONTRATADA designará oficialmente um responsável pela coordenação geral
técnica do Contrato a ser firmado com a Diretoria da Infraestrutura –SMOP, quando for
solicitado pela CONTRATANTE.
Sobre o controle de assiduidade da mão de obra contratada:
Apesar da Portaria 373 ter permitido o uso dos sistemas de controle de ponto
alternativo, ela também estabeleceu algumas regras e condições que todas as
empresas devem ter antes de que possam definitivamente adotá-lo.
Para isso, os empregadores devem ficar atentos ao artigo 1º que estabelece o seguinte:
“Os empregadores poderão adotar sistemas alternativos de controle da jornada de
trabalho, desde que autorizados por Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho”.
De todo modo, o controle de assiduidade da mão de obra disponibilizada no ambiente
do órgão demandante, seja qual for o adotado, será de inteira responsabilidade da
empresa contratada, assim como os seus custos de: aquisição, manutenção e
controle.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta Ata de Registro de Preços, não
resolvidos na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do
Estado de Mato Grosso, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi a presente Ata, lavrado
em três vias de igual teor e forma, assinado pelas partes.
Cuiabá - MT, 13 de maio de 2021.
CONTRATANTE:
JOSÉ ROBERTO STOPA
Secretária Municipal de Obras Públicas - SMOP
RG 2189785 SSP/MT
CPF 040.845.928-03
CONTRATADA:
PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARÃES EPP
CNPJ: 11.834.039/0001-20

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS

Representante: PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARÃES

Correrão por conta exclusivas da FORNECEDORA:
10.1.1 Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações
do objeto desta Ata.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA

RG 175.38270 SSP/MT
CPF: º 11.834.039/0001-20
TESTEMUNHAS:

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas
seguintes situações:

____________________ _____________________

Quando a Fornecedora não cumprir as obrigações constantes na Ata de Registro de
Preços e/ou no Edital e seus anexos;

CPF: CPF:

Quando a Fornecedora não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado;

Nome: Nome:
RG: RG:

ATA DE rEGISTRO DE PREÇOS 015/2021
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PREGÃO ELETRÔNICO/REGISTRO DE PREÇOS Nº. 009/2021/PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 45.973/2020
Aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e e vinte um, pelo presente instrumento,
o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF sob o
nº. 03.533.064/0001-46, com sede no Palácio Alencastro, situado na Praça Alencastro,
nº. 158, Centro, na cidade de Cuiabá/MT, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE - SMS, neste ato representado por seu Secretário (a) Sr(a) OZENIRA FÉLIX
SOARES DE SOUZA, portador(a) da Carteira de Identidade RG nº 079113860 SSP/MT
e do CPF nº. 075.296.448-82 denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa
RIKA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF nº. 08.117.493/000156, com sede na Avenida Ribeirão Preto n 16 sala 01 Bairro CPA I Cuabá-MT CEP
78055-080 e-mail rikacomercio@htmail.com Telefone (65) 3052 0436 (65) 996687615, representada neste ato pelo seu(sua) Representante Legal, Sr(ª). KATHIANY
ALMEIDA COSTA SOHN, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 1759528-2 SSP-MT,
CPF/MF n.º 017.013.161-02, doravante denominada FORNECEDORA, considerando
o resultado da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO/REGISTRO DE
PREÇOS Nº. 009/2021/PMC do Processo Administrativo 45.973 /2020 RESOLVE
registrar os preços, nas quantidades estimadas anual, de acordo com a classificação
por ela alcançada, atendendo das condições previstas no Instrumento Convocatório,
e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas
constantes da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº. 123 de
14 de dezembro de 2006, Lei Complementar Municipal nº 192 de 05 de outubro de
2009, Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal n°
5.011 de 21 de fevereiro de 2011, Decreto Municipal 5.456, de 24 de fevereiro de 2014
e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Material de Consumo
(Gêneros alimentícios perecíveis, estimáveis e utilidades), com entrega, para atender
a Diretoria de Atenção Secundária/Coordenadoria Especial de Rede Assistencial de
Saúde Mental/SMS, conforme especificações, detalhamentos e demais condições
constantes nesta Ata.

3691-9

Berinjela, embalada em bandeja de
isopor, recoberta com filme plástico
de PVC, contendo aproximadamente
500 g (2 unidades grandes). Deve
constar na embalagem etiqueta com
identificação do produto e peso. Kg.

Kg

1.650

4

153471-8

Beterraba
otima
qualidade,
fresca, compacta e firme, isenta de
enfermidades isenta de enfermidade
e sujidades, tamanho e coloracao
uniformes,
devendo
ser
bem
desenvolvida, acondicionada em
caixa de madeira, em kg.

Kg

5

150179-8

Cenoura
Vermelha.
Embalada
em saco plástico transparente e
resistente, contendo etiqueta com
identificação do produto e peso.
Pesando aproximadamente em Kg.

6

260232-6

7

R$
2,74

R$
4.521,00

1.500

IN
NATURA

R$
2,81

R$
4.215,00

Kg

2.175

IN
NATURA

R$
2.56

R$
5.568,00

Chuchu. Embalado em saco plástico
transparente e resistente, contendo
etiqueta com identificação do
produto e peso. Kg.

Kg

1.500

IN
NATURA

R$
2,84

R$
4.260,00

00011610

Jiló, embalado em bandeja de isopor,
recoberta com filme plástico de PVC,
com aproximadamente 350 g. Deve
constar na embalagem etiqueta com
identificação do produto e peso. Kg.

Kg

1.125

IN
NATURA

R$
6,09

R$
6.851,25

148524-5

Maxixe, embalado em bandeja de
isopor, recoberta com filme plástico
de PVC, contendo aproximadamente
350 g. Deve constar na embalagem
etiqueta com identificação do
produto e peso. Kg.

Kg

1.500

IN
NATURA

R$
10,81

R$
16.215,00

9

3717-6

Milho verde (espiga), limpo, sem
palha, embalado em bandeja de
isopor, recoberta com filme plástico
de PVC, contendo aproximadamente
750 g (04 unidades). Deve constar
na embalagem etiqueta com
identificação do produto e peso. Kg.

Kg

750

IN
NATURA

R$
7,66

R$
5.745,00

10

3724-9

Pepino - comum, otima qualidade,
intacto e firme, tamanho e coloracao
uniformes, sem danos fisicos e
mecanicos oriundos de manuseioe
transporte. Kg

Kg

750

IN
NATURA

11

343378-1

Quiabo, embalado em bandeja de
isopor recoberta com filme plástico
de PVC, com aproximadamente
400 g. Deve constar na embalagem
etiqueta com identificação do
produto e peso. kg

Kg

750

IN
NATURA

12

121190-0

Tomate para salada (tamanho
médio/grande). Embalado em saco
plástico transparente e resistente,
com no máximo 2,0 kg em cada
sacola, contendo etiqueta com
identificação do produto e peso. Kg.

Kg

2.550

IN
NATURA

8

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
DA PERIODICIDADE:
A Ata de Registro de Preços terá prazo de validade de 12 (doze) meses a contar da
assinatura feita pelas partes. Após a assinatura será providenciada a publicação na
forma da Lei.
A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na
integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, as penalidades
pelo descumprimento de qualquer de suas clausulas.
A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar as contratações
que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada
a legislação relativa à licitação, sendo assegurado ao beneficiário do registro
preferência em igualdade de condições, conforme art. 15, §4º, da Lei 8666/93;
DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
Homologado o resultado da licitação, o fornecedor classificado será convocado
para assinar a ata de registro de preços, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis,
nas condições estabelecidos no instrumento convocatório, podendo o prazo ser
prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que
ocorra motivo justificado aceito pela administração.

VALOR TOTAL 03:

Item

1

A recusa injustificada de fornecedor (es) classificado(s) em assinar a ata, dentro do
prazo estabelecido, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas
no edital;

2

Marca

00018982

Linguica - frescal, tipo toscana,
preparada
com
carne
nao
mista, toucinho e condimentos,
com aspecto normal, firme,
sem umidade, nao pegajosa,
isenta de sujidades, parasitas e
larvas, mantida em temperatura
e
refrigeracao
adequada,
acondicionada em saco de
polietileno de 5kg.

kg

2.550

DELÍCIAS
DA
CARNE

R$
11,68

153767-9

Salsicha - de carne suina,
composta de carne de porco,
congelada/condimentos
triturados, misturados e cozidos,
acondicionada em sistema cry-ovac, pesando aproximadamente
50g por unidade. Pacote com 5kg.

Kg

1.680

REZENDE

R$
7,87

1

2

163643-0

Abobrinha
Brasileira
verde.
Embalada
em
saco
plástico
transparente e resistente, contendo
etiqueta com identificação do
produto e peso. Em Kg.

000219

Abóbora cabotian, unidade com
aproximadamente 2,3 kg. Embalada
em saco plástico transparente e
resistente, contendo etiqueta com
identificação do produto e peso.
Em Kg.

Kg

Kg

1.800

1.800

IN
NATURA

IN
NATURA

ValorTotal

R$
29.784,00

R$
13.221,60

R$ 43.000,00

Especificação

Unid

Qtd.

Marca

Valor
Unit.

V a l o r
Total

1

141195-0

Açúcar - obtido da cana de
acucar, com aspecto cor,
cheiro e sabor proprio, com
teor de sacarose minimo de
com teor de sacarose minimo,
sem fermentacao, isento de
sujidades, parasitas, isento de
sujidades, acondicionado em
saco embalagem apropridada
de 2kg.

pct

3.750

BARRALCOOL

R $
4,70

R$
17.625,00

2

256063-1

Adocante dietetico - a base de
steviosideo (stevia) liquido,
frasco plastico de 80 ml.

und

900

ADOCYL

R $
4,62

R$
4.158,00

Lote 03 – Legumes
Marca

Valor
Unit.

Qtd.

Cod. Tce

Item

Qtd.

R$
9.384,00

Lote 14 – Estocáveis diversos - 1

DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

Unid

R$
5.745,00

R$
3,68

Unid

VALOR TOTAL DO LOTE:

CLÁUSULA QUARTA – DAS ESPECIFICAÇÕES

Especificação

R$
7,66

Especificação

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA

Cod. Tce

R$
2.887,50

R$ 74.500,00

Cod. Tce

A Ata de Registro de Preços implicará compromisso assumido de fornecimento nas
condições estabelecidas no edital.

Item

R$
3,85

Lote 13 – Carnes Processadas

Se a licitante vencedora recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços
injustificadamente, além das penalidades cabíveis, será aplicada à regra seguinte:
quando a proponente vencedora não apresentar situação regular, no ato da assinatura,
será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação e assim
sucessivamente.

O gerenciamento deste instrumento caberá a Secretaria Municipal de Gestão, através
da Secretaria Adjunta Especial de Licitações e Contratos no seu aspecto operacional e
à Procuradoria Geral do Município nas questões legais.

IN
NATURA

3

Valor
Unit.

R$
2,88

R$
2,18

V a l o r
Total

R$
5.184,00

R$
3.924,00

Gazeta Municipal de Cuiabá - Sexta-feira, 22 de Outubro de 2021

Página

51

Ano I | Nº 246

GAZETA MUNICIPAL DE CUIABÁ

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Alimento achocolatado em po
- obtido pela mistura de cacau
em po soluvel, acucar, fonte de
calcio e ferro, maltodextrina,
emulsificante lecitina de soja,
acondicionado
em
pacote
contendo 400 gramas

pct

151885-2

Arroz - agulhinha, tipo 1, longo,
constituidos de graus inteiros,
com teor de unidade maxima
15%, isento de sujidades
e
materiais
estranhos,
acondicionado em embalagem
apropriada de 5 kg.

pct

5002-4

Aveia - integral, em flocos, isenta
de sujidades, parasitas e larvas,
admitindo umidade maxima de
15% por peso, em embalagem
apropriada de 500g.

pct

855

61652-4

Azeitona em conserva - verde,
inteira e sem caroco, imersa em
liquido, tamanho e coloracao
uniformes, acondicionada em
vidro lacrado e vedado. Vidro
de 500g.

und

1.200

131462-9

Biscoito com sal - tipo agua
e sal, composicao basica
farinha
de
trigo,
gordura
vegetal hidrogenada, agua, sal
e outras substancias permitidas,
acondicionado em embalagem
filme bopp, pesando 400
gramas.

190839-1

Biscoito doce sem recheio tipo biscoito doce sem recheio
tipo maria, composicao basica
farinha de trigo, gordura vegetal,
sal, acucar, outras substancias
permitidas, acondicionado em
embalagem filme bopp, 400 gr

00018274

Cafe
predominante
de
cafe arabia, nacional, em po
homogeneo, torrado e moido,
aroma e sabor caracteristicos
do produto, podendo ser suave
ou intenso. Bebida dura. Isento
de gosto rio zona, minimo
de 4,5 pontos, na escala de
0 a 10 (nmq - nivel minimo
de qualidade), admitindo-se
no maximo 20% pva (graos
pretos, verdes e ou ardidos),
com tolerancia maxima a 1%
de impurezas e isento de graos
pretos-verdes ou fermentados,
maximo 5%,embalagem a vacuo
com validade minima de 10
meses a partir da entrega pelo
fornecedor, com registro da
data de fabricacao e validade
estampadas no rotulo da
embalagem,portaria ms/svs/nº
377/99 de 26.04.1999. Pacote
com 500g.

153346-0

148895-3

3999-3

Canela - em po fina homogenea,
obtida da casca de especimes
vegetais genuinos, graos e
limpos, pardo amarelada ou
marrom claro, com aspectos
cheiros aromaticos e sabor
proprios, livre de sujidades
e materiais estranhos a sua
especie, acondicionada em
saco plastico transparente,
atoxicolada, embalagem de 30
gramas.
Cha - erva mate queimado,
constituido de folha novas, de
especimes vegetais genuinos
ligeiramente tostados e partidos,
de cor verde amarronzada
escura, com aspecto cor, cheiro
e sabor proprios, isento de
sujidades,parasitas e larvas,
acondicionado em embalagem a
granel com 250g.

1.800

2.175

pct

2.184

R$
5,166,00

R $
18,02

R$
39.193,50

159707-8

pct

2.250

DONA MILE

R $
6,00

R
$
13.500,00

12035-9

Feijao - preto, tipo 1, novo,
constituido de graos inteiros
e saos, com teor de umidade
maxima, novo, constituido de
graos inteiros e saos, com
teor de umidade maxima
de 15%, isento de material
terroso,sujidades e mistura de
outras variedades e especies,
acondicionado
em
saco
plastico. 1kg

pct

1.350

REI

R $
7,08

R
$
9.558,00

18

132404-7

Fermento biologico - tipo
granulado seco instantaneo,
composto de saccharornyces
cerevisial, agente de reidratacao,
acondicionado em embalagem
apropriada de 125g.

und

525

R $
5,60

R
$
2.940,00

19

178400-5

Quimico - tipo em po, composto
de pirofosfato acido de sodio,
bicarbonato de sodio, fosfato
monocalcico, acondicionado em
embalagem apropriada de 100g.

und

450

R $
2,50

R
$
1.125,00

16

MIKA

R $
5,49

R
$
4.693,95

LOLITA

R $
9,95

R
$
11.940,00

DALLAS

R $
2,90

R
$
6.333,60

DR. OETKER

VALOR TOTAL DO LOTE:

pct

2.184

DALLAS

R $
2,91

R
$
6.355,44

ROYAL

R$ 157.000,00

Quando o alimento for manipulado para transferência da embalagem original, deverá
ser observada, todas as normas de higiene, segurança e manipulação de alimentos, e
as embalagens devem ser integras próprias para cada tipo, com prazo de validade e
identificação correta em rótulo, o qual deve conter o nome, composição do produto,
lote, data de fabricação e validade, número de registro no órgão oficial (quando
necessário).
DO LOCAL DE ENTREGA:
Para atender as R.T e CAPS:
RT 01 BEIJA FLOR – Rua Lá Paz, Quadra 02, nº 11 – Bairro Jardim Tropical – Cuiabá
– CEP:
78065-185 – Telefone (65) 3621-1901;

pct

1.950

TANSERRA

R $
6,90

R
$
13.455,00

RT 02 CURIÓ – Rua 39, Setor II, CPA III – Bairro Morada da Serra - Cuiabá – CEP: 78058013 - Telefone (65) 3646-9601;
RT 03 ANDORINHA – Rua J 10, Quadra 17, Casa 420 – Bairro Nossa Senhora Aparecida
– Cuiabá/MT. CEP: 78090-690 – Telefone (65) 3617-1385;
RT 05 ARARA – Rua 07 nº 10, setor Centro Norte, Bairro Morada do Ouro – Cuiabá/
MT – CEP: 78053-035. Telefone (65) 3641-8427;
RT 07 SABIÁ – Rua 09 nº 122, Lote 06 Quadra 03, Bairro Jardim Petrópolis – Cuiabá
– CEP:
78070-453. Telefone (65) 3317-1209;
RT 09 TUCANO – Rua Vicente Fortunato, nº 20, Jd. Lucianópolis – Cuiabá/MT – CEP:
78085

und

300

KISABOR

R $
2,60

R$ 780,00

060 - Telefone (65) 3617-1440;
CAPS CPA IV – Rua Pardal, Quadra 110 – Bairro CPA IV – Cuiabá – CEP: 78058-196.
Telefones (65)3649-1968 – 3649-6618 – 9.9244-2453;
CAPS II VERDÃO – Rua Rio Grande do Sul nº 504 – Jardim Paulista – Cuiabá.
Telefones (65) 3617-1831 – 3617-1241 – 9.9214-0774;

und

2.850

CHÁ DAS 5

R $
3,10

R
$
8.835,00

CAPS AD ADOLESCER - Av. Romênia S/nº (ao Lado da Polícia Comunitária) Bairro
Jardim Europa – Cuiabá CEP: 78065-745 – Telefones (65) 3617-1835 – 3617-1836.
Para atender o Serviço de Assistência Especializada – SAE:
Rua Rio Piraim, S/Nº, Bairro Grande Terceiro - Telefone: 65 3634-0593. (SAE – Grande
Terceiro)
Rua Óbidos S/N, Bairro CPA I (SAE – Norte)

26372-9

und

0000514

Colorau - (urucum) pó fino,
homogêneo, coloração vermelho
intensa. Embalagem de 500g.

pct

14

130974-9

Creme de leite - apresentando
teor de materia gorda minima
de 25%, embalado em caixa
cartonada,
pesando
200
gramas.

und

750

15

255517-4

Farinha de trigo - especial,
obtida do trigo moido, de cor
branca, isenta de sujidade, sem
fermento, embalagem com 1 kg.

und

1.950

13

TIO ALVINO

R $
2,87

17

Coco ralado - amendoas de coco
puro,em flocos parcialmente
desidratado,
obtido
por
processo tecnologico adequado,
com umidade maxima de 4% p/p
e lipidios entre 35% a 60%, isento
de impurezas,sujidades e ranco,
acondicionado em embalagem
apropriada com 100g.

12

MERILU

Feijao - carioca, tipo 1, novo,
constituido de graos inteiros
e sadios, com a umidade
permitida, constituido de graos
inteiros e saos, com teor de
umidade maxima de 15%, isento
de material terroso,sujidades e
mistura de outras variedades
e especies, acondicionado em
saco plastico. 1kg

1.125

VITACOCO

R $
1,90

R
$
2.137,50

Em caso de alteração ou mudança no endereço, fica a Administração responsável por
informar a licitante vencedora de tais alterações, não sendo esta modificação motivo
por parte da licitante vencedora, para a não entrega dos objetos adjudicados. Tais
alterações não gerarão nenhum ônus para a Administração.
DO HORÁRIO:

375

MIKA

R $
4,93

R
$
1.848,75

ITALAC

R $
2,65

R
$
1.987,50

CAMPESINA

R $
2,75

R
$
5.362,50

Nas RT e CAPS deverá ser entregue das 08h:00min as 10h:00min da manhã enquanto
no SAE deverá ser entregue as 07h:00min da manhã.
Os horários devem ser rigorosamente respeitados para possibilitar uma boa inspeção
das mercadorias (data de fabricação e validade; avaliação sensorial – cor, gosto,
odor, aroma, aparência, textura, sabor e condições de embalagens), e para posterior
distribuição, de acordo com a demanda do serviço, nas unidades solicitantes.
DO PRAZO DE ENTREGA:
Prazo de entrega dos Gêneros Alimentícios deverá ser 02 (dois) dias úteis a contar do
recebimento da Ordem de Fornecimento/Nota de Empenho atendendo o cronograma/
planilha semanal, encaminhado com antecedência pelos responsáveis.
Informamos que os produtos especificados neste termo são produtos perecíveis,
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que não podem ser estocados. Diante disso, são solicitados semanalmente pela
responsável técnica nutricionista via planilha encaminhada por e-mail ou anexo a
ordem de compra ao fornecedor.

Os veículos de transporte que necessitam controle de temperatura devem ser providos
permanentemente de termômetros calibrados, de fácil leitura e que não representem
risco de contaminação para o produto.

DIA DE ENTREGA

EMBALAGENS:

As entregas nas deverão serem feitas semanalmente conforme Ordem de Compra e
planilha que será disponibilizada junto a Ordem de Compra.

Os produtos embalados devem apresentar embalagens íntegras, próprias para cada
tipo, dentro do prazo de validade e com identificações corretas no rótulo, o qual deve
conter o nome e composição do produto, lote, data de fabricação e validade, número
de registro no órgão oficial (quando necessário), CGC, endereço do fabricante e
distribuidor, condições de armazenamento e quantidade (peso).

As entregas para o SAE deverão ocorrer semanalmente nas Segundas Feiras no
endereço exarado na Cláusula acima, conforme planilha elaborada pela nutricionista
do SAE – Luciana Correa e/ou servidor designado, que será encaminhado juntamente
com a Ordem de Compra.

DAS CONDIÇÕES PARA ENTREGA DOS PRODUTOS

ENTREGADOR:

Não serão aceitos produtos que não estiverem de acordo com as especificações.

O entregador deve estar com uniforme adequado, limpo, avental ou jaleco, sapato
fechado e com proteção para cabelo (rede/gorro ou boné) e nas mãos luvas.

Todos os produtos devem ser empacotados e identificados, em embalagens
individuais.

VEÍCULOS:

Os meios de transporte de alimentos destinados ao consumo humano devem garantir
a integridade e a qualidade a fim de impedir a contaminação e deterioração dos
produtos.

As embalagens devem ser de material resistente e estar íntegras; próprias para cada
tipo de produto; e conter etiquetas individualizadas, com identificação da unidade
para qual se destina e informações exigidas por lei: identificação do produto; marca e
endereço do fabricante e distribuidor; composição do produto; lote; data de fabricação
e validade (prazo de validade); Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
condições de armazenamento; quantidade (peso); marcas e carimbos oficiais (SIF/
DIPOA), de acordo com as portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA nº 304, de
22/04/96 e nº 145, de 22/04/98, da resolução da ANVISA nº 105, de 19/05/99.

Fica vedado o transporte de alimentos e substâncias estranhas que possam
contaminá-los ou corrompê-los em um mesmo compartimento do veículo, em especial
de produtos com qualquer grau de potencial tóxico.

Os pacotes devem ser ensacados em forma de kit, por sacolão, com identificação da
unidade para qual se destina. Os pacotes dentro do sacolão devem estar dispostos de
forma que facilite a visualização de suas etiquetas para conferência.

Não é permitido transportar alimentos conjuntamente com pessoas e animais.

A empresa é responsável pelos danos causados diretamente a Secretaria Municipal de
Saúde decorrente de sua culpa ou dolo quando da entrega dos produtos, não excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade e fiscalização ou acompanhamento por parte da
SMS.

Com base nas orientações da Portaria CVS-6/99, de 10 de março de 1999 e na
Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, os requisitos para transporte de
alimentos são os seguintes:

A cabine do condutor deve ser isolada da parte que contém os alimentos.
O veículo não deve apresentar qualquer evidência de pragas e vetores tais como fezes,
ninho e outros.
O veículo, os recipientes que transportam alimentos e os materiais utilizados para
proteção e fixação da carga (cordas, encerados, plásticos e outros) não devem
constituir fonte de contaminação ou dano para o produto e devem ser mantidos em
perfeito estado de conservação e higiene.
A carga e/ou descarga não devem representar risco de contaminação, dano ou
deterioração do produto e/ou matéria-prima alimentar.

QUALIFICAÇOES/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Os produtos (Hortifrutigranjeiros) solicitados devem apresentar-se em embalagens
íntegras, individuais, com quantidades necessárias para atender a necessidade
de cada unidade rotulada, com especificação, nome do serviço solicitado, data de
validade, com aspecto característico.

Nenhum alimento deve ser transportado em contato direto com o piso do veículo.

Os fornecedores deverão entregar os produtos no local indicado, nas quantidades
solicitadas, obrigatoriamente acompanhadas dos documentos fiscais, devidamente
discriminados com todos os produtos e respectivos valores.

Os veículos de transporte serão avaliados quanto às condições higiênico-sanitárias
periodicamente por servidores habilitados da Coordenadoria de Atenção Técnica em
Saúde Mental.

Informamos que os produtos especificados neste termo são produtos perecíveis, que
não podem ser estocados diante disso são solicitados semanalmente pela responsável
técnica nutricionista via planilha encaminhada por e-mail ou fax direto ao fornecedor.

O tipo de veículo e temperaturas de transporte que atendem às especificações deste
edital deve seguir as recomendações abaixo:

Todos os critérios estabelecidos neste Termo de Referência, de maneira a observar
o cumprimento dos critérios de segurança em cada etapa produtiva, desde o
recebimento até a distribuição e o consumo, para a entrega dos gêneros alimentícios
(hortifrutigranjeiros).

Para alimentos de características pouco perecíveis: o transporte deverá ser à
temperatura ambiente, em caminhão baú de forma que os produtos fiquem protegidos
de chuva, pó, fagulhas entre outros e de modo que garanta a imobilidade dos
recipientes/embalagens para assegurar a integridade dos produtos.
Para alimentos de características muito perecíveis: o veículo deverá ser do tipo
“caminhão frigorífico”, categoria leve, movido a combustível diesel e possuir condições
de operação através do uso de Biodiesel, conforme diretrizes do Programa Nacional de
Produção e Uso do Biodiesel.
O “caminhão frigorífico” deve ser equipado com 1 (uma) carroceria rígida, do tipo baú
isotérmico misto para refrigeração e congelamento, constituído por características
específicas para transporte de produtos alimentícios para atender as necessidades da
Coordenadoria de Atenção Técnica em Saúde Mental.
O baú isotérmico deverá possuir 02 (dois) compartimentos, separados por meio do
mecanismo de divisória móvel: 01 (um) para alimentos congelados e 01 (um) para
alimentos resfriados ou secos.
O baú isotérmico deverá possuir um sistema de vedação para contenção de água, pó
e impurezas.
O equipamento de refrigeração deverá ser dimensionado levando em consideração,
além de outros, os seguintes fatores internos e externos: temperatura, horário, tempo
e condições de trabalho bem como intempéries climáticas.
A temperatura interna de trabalho do baú deverá ser a correspondente à capacidade
do equipamento de refrigeração em garantir durante todo o transporte, temperatura
adequada para os alimentos:
- Refrigerado: de 4 a 6°C (quatro a seis graus Celsius), com tolerância até 7°C (sete
graus Celsius) para produtos alimentícios cujo transporte e armazenamento devam
ocorrer em temperaturas de refrigeração (alimentos protéicos – fígado bovino,
linguiça e rúmen ou bucho/dobradinha).
- Congelado: entre -18 e -15°C (dezoito a quinze graus Celsius negativos), com
tolerância até -12°C (doze graus Celsius negativos) para produtos alimentícios cujo
transporte e armazenamento devam ocorrer em temperaturas de congelamento
(alimentos protéicos – carne bovina moída, carne bovina em pedaços, carne suína tipo
pernil, aves processadas - frango, peixe, salsicha).
Quanto às intempéries, deverá ser previsto que o baú isotérmico ficará exposto
externamente às condições climáticas, suscetível às variações de temperatura e
umidade observadas na região.
O equipamento de refrigeração deverá ser composto por, no mínimo, 01 (uma) unidade
condensadora e 01 (uma) unidade evaporadora, além dos demais componentes.

RECOMENDAÇÕES DE ACORDO COM O PRODUTO:
Os hortifrutigranjeiros devem apresentar tamanho, cor, aroma e grau de maturação
característica, além de ausência de danos físicos e mecânicos e estar sem presença
de insetos e moluscos.
Os ovos devem estar com a casca íntegra, sem rachaduras e resíduos que indiquem a
falta de higiene do fornecedor. A refrigeração é recomendada.
CRITÉRIOS PARA CONTROLE DOS SERVIÇOS
Todos os fornecimentos serão fiscalizados pelo responsável técnico dos Serviços
e pelas Nutricionistas/Administradora dos Setores que farão o monitoramento da
entrega, das especificações dos produtos, quantidade, qualidade e estado conforme
consumo humano bem como fará a solicitação semanal dos gêneros alimentícios
contratados.
O fornecimento será controlado pelo fiscal designado pela Diretoria Atenção
Secundária e também em forma de planilha, contendo o controle de entrada dos
alimentos através do recebimento de nota fiscal discriminando as características e
quantidades dos produtos, juntamente com relatórios de entrega, que será enviado à
Diretoria Administrativa e Financeira mensalmente pela equipe Técnica responsável
que atestará a conformidade da qualidade dos produtos quanto as especificações e
as condições higiênica sanitárias dos mesmos.
DAS CONDIÇÕES PARA A ENTREGA DOS PRODUTOS
Todos os fornecimentos serão fiscalizados pelo responsável técnico dos Serviços
e pelas Nutricionistas/Administradora dos Setores que farão o monitoramento da
entrega, das especificações dos produtos, quantidade, qualidade e estado conforme
consumo humano bem como fará a solicitação semanal dos gêneros alimentícios
contratados.
O recebimento será controlado pelo fiscal designado pela Diretoria Técnica de Atenção
Secundária e também em forma de planilha, contendo o controle de entrada dos
alimentos através do recebimento de nota fiscal discriminando as características e
quantidades dos produtos, juntamente com relatórios de entrega, que será enviado à
Diretoria Administrativa e Financeira mensalmente pela equipe Técnica responsável
que atestará a conformidade da qualidade dos produtos quanto às especificações e
as condições higiênico-sanitárias dos mesmos.
No momento da entrega dos produtos nos locais definidos, será verificada a qualidade
dos produtos, integridade, especificação, embalagem, prazo de validade e com
identificações corretas no rótulo, o qual deve conter o nome e composição do produto,
lote, data de fabricação e validade, número de registro no órgão oficial (quando
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necessário), CGC, endereço do fabricante e distribuidor, condições de armazenamento
e quantidade (peso) e se confrontará a qualidade entregue com o especificado neste
Termo de Referência, Edital e Anexos.

O órgão que efetivar o fornecimento será responsável pelos atos relativos ao
cumprimento, pelo fornecedor, das condições pactuadas, aí incluída a aplicação de
eventuais penalidades.

Não serão aceitos produtos com especificação diferente ao que foi proposto, com
irregularidade de peso ou medida, de inconsistência de informações sobre o produto
bem como se apresentar quaisquer descumprimentos da qualidade e quantidade,
além das exigências requeridas no termo de referência. Caso não se cumpra tais
especificações os produtos poderão ser totalmente devolvidos para correção da Nota
Fiscal.

Caberá ao órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame
licitatório, descrever no seu pedido:

Em se verificando vícios defeitos nos produtos, avarias, inconsistências ou perdas
cujas embalagens não estejam íntegras, validade em desacordo com o exigido ou que
apresentarem alguma alteração, o fornecedor será informado para corrigi-lo e efetuar
a troca dos produtosno prazo máximo de 02 (dois) dias.

O preço unitário e total do estimado das quantidades a serem fornecidas;

A partir desse prazo de troca, a Coordenação que negou o produto solicitará o
cancelamento dos itens em desacordo com o edital referente aos documentos
de compras e/ou a nota fiscal, sem qualquer ônus direto ou indireto decorrente do
mesmo, inclusive por questões de transporte e ônus dos produtos.

Descrição das condições quanto aos locais, prazos de entrega, forma de pagamento,
dotação orçamentária e, complementarmente, quando cabíveis, a frequência,
periodicidade, características dos produtos a serem fornecidos e utilizados,
procedimentos a serem seguidos, cuidados, deveres, disciplina e controles a serem
adotados por parte do fornecedor.

A informação ao fornecedor sobre vícios ou defeitos na entrega dos Hortifrutigranjeiros
será realizada pelo fiscal do contrato e/ou servidor designado, que providenciará todos
os procedimentos formais para evitar perda, deterioração ou prejuízo a Administração.
O transporte deve ser feito pela empresa Contratada, conforme exigência dos órgãos
reguladores devendo respeitar todas as condições sanitárias exigidas por Lei, evitando
qualquer tipo de contaminação dos produtos e de risco a saúde dos usuários e
destinatários dos mesmos.
CLÁUSULA QUINTA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
A Ata de Registro de Preços terá prazo de validade de 12 (doze) meses a contar da
assinatura feita pelas partes. Após a assinatura será providenciada a publicação na
forma da Lei.
A existência dos preços registrados não obriga a Administração e outros Órgãos/
Entidades a firmarem contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer
licitações específicas para aquisição/prestação de serviço(s), obedecida à legislação
pertinente, sendo assegurado ao detentor do registro à preferência de entrega/
execução do(s) produto/serviço(s), em igualdade de condições.

A especificação/descrição do objeto pretendido, inclusive definindo as respectivas
unidades de medida usualmente adotadas;
A estimativa de quantidades a serem fornecidas no prazo de validade do registro;
A quantidade total de unidades a ser aderida, por ITEM;
O prazo de validade de registro de preço;

Fazer acompanhar dos orçamentos prévios para comprovação de vantagens.
Homologado o resultado da licitação, o fornecedor classificado será convocado para
assinar a ata de registro de preços, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, nas condições
estabelecidas no instrumento convocatório, podendo o prazo ser prorrogado uma
vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo
justificado aceito pela administração.
A ata de registro de preços implicará compromisso assumido de fornecimento nas
condições estabelecidas no edital.
A aquisição com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado,
por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa,
autorização de compra ou ordem de execução de serviços, conforme disposto no art.
62 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.
A Ata de Registro de Preços não poderá sofrer acréscimos em seus quantitativos,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993.

Ao preço do primeiro colocado poderão ser registrados tantos fornecedores quantos
necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja atingida a
quantidade total estimada para o ITEM, respeitadas à legislação, observando-se o
seguinte:

O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados,
cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos
fornecedores.

O(s) preço(s) registrado(s) e a indicação do(s) respectivo(s) fornecedor(es) serão
divulgados no Site da Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, http://www.cuiaba.mt.gov.
br na guia Serviços/Licitação ou no Link http://licitacao.cuiaba.mt.gov.br/licitacao e
ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços;

Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior
ao preço praticado no mercado o órgão gerenciador deve:

Quando das contratações decorrentes do registro de preços respeitar-se-á a ordem de
classificação das empresas constantes da Ata;

Frustrada a negociação, o fornecedor, será liberado do compromisso assumido;

Os órgãos participantes do registro de preços deverão, quando da necessidade
do fornecimento do objeto, recorrerem ao órgão gerenciador da Ata de Registro de
Preços, para que este proceda à indicação do fornecedor e respectivos preços a serem
praticados;
Excepcionalmente, a critério do órgão gerenciador, quando a quantidade do primeiro
colocado não for suficiente para as demandas estimadas, desde que se trate de
objetos de qualidade ou desempenho superior, devidamente justificada e comprovada
a vantagem, e as ofertas sejam em valor inferior ao máximo admitido, poderão ser
registrados outros preços.
A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão municipal ou entidade da Administração que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente
comprovada à vantagem.
Os órgãos e entidades que não participaram do PREGÃO ELETRÔNICO/REGISTRO
DE PREÇOS, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão
manifestar formalmente o pedido e interesse junto ao órgão gerenciador da Ata
para manifestação sobre a possibilidade de adesão, com descrição e especificações
dos produtos e quantitativos do ITEM que tenha interesse, para que este indique os
possíveis fornecedores e respectivos preços a ser praticado.
Caberá a Fornecedora beneficiária da ata de registro de preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente
de adesão, desde que o fornecimento não prejudique as obrigações presentes e futuras
decorrentes da Ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
Os fornecimentos adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem
por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não pode exceder,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro
de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número
de órgãos não participantes que aderirem.
Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar
a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de
vigência da ata.
Ao órgão não participante compete os atos relativos à cobrança do cumprimento
pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação,
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações,
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação
ao praticado pelo mercado;
Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade,
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e, se a
comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação;
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação
da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.
Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a média
daqueles apurados pela Secretaria Solicitante.
As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio da
equação econômico-financeira, serão publicadas pela Secretaria Adjunta Especial de
Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Gestão-SAELC/SMGe.
A partir da vigência da Ata de Registro de preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na
integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, as penalidades
pelo descumprimento de qualquer de suas cláusulas.
Se a licitante vencedora recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços
injustificadamente, além das penalidades cabíveis, será aplicada a regra seguinte:
quando a proponente vencedora não apresentar situação regular no ato da assinatura,
será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação e assim
sucessivamente.
É facultado à administração, quando o convocado não cumprir as exigências do
edital ou não assinar a ata de registro de preços, no prazo e condições estabelecidos,
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em
igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
A recusa injustificada de fornecedor (es) classificado(s) em assinar a ata, dentro do
prazo estabelecido, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas
no edital.
A divulgação da Ata de Registro de Preços ocorrerá por publicação no Diário Eletrônico
do Tribunal de Contas no endereço eletrônico http://www.tce.mt.gov.br/.
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA contratada
Após a assinatura da Ata de Registro de Preços, a empresa Adjudicatária, será
CONTRATADA se for do interesse da Administração e será convocada para assinatura
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do Contrato, devendo fazê-lo no prazo de até 15 (quinze) dias úteis após a convocação
formal, para a contratação do presente objeto, devendo a CONTRATADA, manter as
mesmas condições de habilitação para celebração do contrato.
São obrigações da FORNECEDORA, além das demais previstas:
Fornecer os produtos dentro dos padrões estabelecidos pela Secretaria Municipal de
Saúde.
Disponibilizar os produtos Imediatamente, após o recebimento da Ordem de
Fornecimento e Nota de Empenho; atendendo Cronograma/Planilha Semanal,
encaminhado com antecedência pelo Almoxarifado da Saúde Mental e Nutricionista
do SAE/DST/AIDS.
Os itens licitados serão avaliados em relação à conformidade, especificação, bem como
qualidade e quantidade, de acordo com o Termo de Referência, Edital e Anexos sendo
que o prazo para conferência e eventual troca do produto feita por parte da Secretaria
Municipal de Saúde – SMS, através da Diretora Atenção Secundária/Coordenadoria
de Rede de Atenção de Saúde Mental, sendo a responsabilidade da FORNECEDORA
a substituição de imediato, depois do comunicado da SMS de quaisquer produtos em
desconformidade com o das especificações.
A nota fiscal deverá especificar número de cada lote/item e sua validade com a
respectiva quantidade, em concordância com os produtos apresentados no ato
da entrega, bem como a entrega no Almoxarifado Saúde Mental/SMS. Casos em
desacordo, não serão recebidos.
O recebimento não excluirá a FORNECEDORA da responsabilidade civil, nem éticoprofissional, pelo perfeito fornecimento dos produtos, dentro dos limites estabelecidos
pela Lei nº. 8.666/93.
Corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação em que se
verificarem vícios ou incorreções resultantes dos produtos fornecidos.
Manter, durante a vigência do Contrato, a regularidade documental habilitatória
apresentadas na licitação, sob pena de retenção financeira de seus créditos.
Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela SMS, cujas reclamações se
obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência à SMS, imediatamente e por
escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da entrega.
Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da SMS, no tocante ao fornecimento dos
produtos, assim como ao cumprimento das obrigações previstas.
Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do
fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer
natureza.
Comunicar imediatamente à SMS qualquer alteração ocorrida no endereço, conta
bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência.
Fiscalizar e acompanhar a execução para o perfeito cumprimento do fornecimento a
que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes.
Atender prontamente qualquer reclamação, exigência, ou observações realizadas pela
SMS.
Substituir de imediato, após notificação formal, os produtos entregues em desacordo
com as especificações deste Termo e Anexos, ou que apresentem vício de
especificação, qualidade ou de quantidade.
Se a FORNECEDORA recusar-se a retirar a Nota de Empenho, sem justificativa
formalmente aceita, decairá do direito de fornecer o objeto adjudicado, sujeitando-se
às penalidades.
Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
execução do contrato.
A inadimplência da FORNECEDORA com referência aos encargos estabelecidos na
condição anterior, não transferem a responsabilidade por seu pagamento a SMS,
nem poderá onerar o objeto do certame, razão pela qual a FORNECEDORA renuncia
expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva com a SMS.
A não caracterização de inexecução contratual não afasta a obrigação do recolhimento
da multa.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES da CONTRATANTE
Além de suas obrigações decorrentes da própria lei, a Secretaria Municipal de Saúde
obriga-se:
A acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar o fornecimento, objeto deste contrato,
através de seus fiscais.
Efetuar os pagamentos, desde que tenha havido o recebimento dos produtos.
A Secretaria Municipal de Saúde – SMS é obrigada a proporcionar todas as facilidades
indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o
acesso de empregados, prepostos ou representantes da Fornecedora às dependências
da Secretaria Municipal de Saúde – SMS, desde que devidamente autorizados.
Efetuar o pagamento, mediante apresentação de Nota Fiscal Fatura Discriminativa, em
duas vias correspondentes ao adimplemento de cada parcela do bem efetivamente
entregue atestado pela autoridade competente e de conformidade com o discriminado
na proposta da adjudicatária e o constante na Nota de Empenho, no prazo não superior
a 30 (trinta) dias, através de ordem bancária fornecedora pela instituição financeira
da Administração Municipal, devendo para isto ser indicada à agência, localidade
e número da conta corrente em que deverá ser realizado o depósito. O pagamento
da nota fiscal fica condicionado à comprovação de situação de regularidade da
fornecedora.

do prazo fixado de até 15 (quinze) dias uteis, a assinar a Ata de Registro de Preços, ou
deixar de retirar a Ordem de Serviço dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
deixar de entregar toda a documentação exigida, ou apresentar documentação falsa,
ensejar retardamento na prestação dos serviços, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de
licitar e de contratar com o município, pelo prazo de até 05(cinco) anos, sem prejuízos
das multas previstas e demais cominações legais”.
O descumprimento injustificado das obrigações acima assumidas sujeitará a
contratada as seguintes penalidades:
Advertência por escrito;
Multa de até 10% (dez por cento) do valor da contratação;
Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração da Contratante;
Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos termos da Lei
n° 8.666/93.
Quanto à aplicação de penalidades caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão
ou nesse prazo encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão
superior, dentro do mesmo prazo.
A contratada poderá ser penalizada inclusive com eventual rescisão do contrato caso
à qualidade dos serviços e/ou a presteza no atendimento deixarem de corresponder
à expectativa.
CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DA ATA
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas
seguintes situações:
Quando a Fornecedora não cumprir as obrigações constantes na Ata de Registro de
Preços e/ou no Edital e seus anexos;
Quando a Fornecedora não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado;
Quando a Fornecedora der causa a rescisão administrativa decorrente deste Registro
de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei
8.666/93;
Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
Por presentes razões de interesse público, devidamente justificado.
Ocorrendo cancelamento do preço registrado, a Fornecedora será informada por
correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo
administrativo da presente Ata.
No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Fornecedora, a
comunicação será feita por publicação no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas no
endereço eletrônico http://www.tce.mt.gov.br/, considerando-se cancelado o preço
registrado a partir da publicação
A solicitação da Fornecedora para cancelamento dos preços registrados poderá não
ser aceita pelo Órgão Gerenciador, facultando-se a este neste caso, a aplicação das
penalidades previstas nesta Ata.
Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades da
Fornecedora relativas aos fornecimentos do objeto.
Caso o Órgão Gerenciador não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, poderá
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas até que a Fornecedora
cumpra integralmente a condição contratual infringida.
CLÁUSULA décima – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas correrão por conta do orçamento abaixo:
BLOCO DE CUSTEIO
EXERCÍCIO - 2020
ÓRGÃO - 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE - 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO - 10 - SAÚDE
SUB FUNÇÃO - 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
SUB FUNÇÃO - 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA - 0033 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
PROGRAMA - 0034 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
PROJETO ATIVIDADE - 2382 – IMPLEM. ASSIST. AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESP.
S.I.A./S.I.H. NO MUNICÍPIO
PROJETO ATIVIDADE - 2384 - FOMENTAR AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE
PROJETO ATIVIDADE - 2393 - IMPLEMENTAR AÇÕES DA VIGILÂNCIA HIV/AIDS,
HEPATITES VIRAIS E OUTRAS IST’S

CLÁUSULA oitava - DAS sanções administrativas

FONTE - 0142000000 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE - SUS - ESTADO

Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, se recusar dentro

FONTE - 0146000000 – TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS
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qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da Administração.

CONTA DE DESPESA - 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO
Dá-se a esta ata o valor total de R$ 274.500,00 (duzentos e setenta e quatro mil e
quinhentos reais).
Para que se proceda efetivamente o pagamento, a Contratada deverá seguir alguns
procedimentos:
Deverá, obrigatoriamente, fazer acompanhar da Nota Fiscal/Fatura, todas as certidões
de regularidade fiscal (FGTS, Débitos Trabalhistas, Débitos Municipais e outras as
quais a Secretaria julgar necessárias), devidamente válidas.
A Contratada deverá manter durante toda a vigência contratual, a plena regularidade
fiscal, exigida em Lei, e caso não apresente a efetiva documentação de regularidade
fiscal necessária, dentro do prazo legal, o recebimento ficará prejudicado podendo ser
suspenso ou interrompido, independentemente das penalidades legais aplicáveis ao
fato, até que a empresa regularize a situação.
A Nota Fiscal/Fatura deverá ser devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato, antes
da sua efetiva liquidação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta Ata de Registro de Preços, não
resolvidos na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do
Estado de Mato Grosso, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
E assim, por estarem às partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento
em 03 (três) vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme pelas PARTES,
vai por elas assinado para que produza todos os efeitos de direito, na presença das
testemunhas abaixo identificadas.

Cuiabá/MT, 12 de maio de 2021.
CONTRATANTE:
OZENIRA FÉLIX SOARES DE SOUZA
Secretária Municipal de Saúde – SMS
RG 079113860 SSP/MT

O pagamento será efetuado em até no máximo após 30 (trinta) dias do recebimento
da Nota Fiscal/Fatura.
O pagamento dar-se-á por intermédio de Ordem Bancária (OB) e em moeda corrente
nacional, conforme art. 5° da Lei n° 8666/93.

CPF 075.296.448-82
CONTRATADA:
RIKA COMÉRCIO DE ALIMENTOS - EIRELI

Nenhum pagamento isentará a Contratada das suas responsabilidades e obrigações,
nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

CNPJ: 08.117.493/0001-56
Representante: KATHIANY ALMEIDA COSTA SOHN

Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigações financeiras impostas a Contratada em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito de atualização monetária.

RG 1759528-2 SSP/MT

A 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”.

TESTEMUNHAS:

As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças
serão de responsabilidade da Contratada.

Nome: Nome:

O pagamento será efetuado observando-se a ordem cronológica estabelecida no art.
5° da Lei n° 8666/93.

RG: RG:

CPF: º 017.013.161-02
____________________

_____________________

CPF: CPF:

DA NOTA FISCAL:
A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida em duas vias, somente após o recebimento
da Nota de Empenho, devendo ser encaminhada a Responsáveis Técnicas do
Almoxarifado da Saúde Mental: Delza ou Maxilene Correae/ou servidor designado,
juntamente com a entrega dos produtos solicitados.
A data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura será devidamente registrada nos autos
do processo pelo responsável pelo recebimento do bem.
Deverá constar na Nota Fiscal/Fatura algumas informações básicas como:
Razão Social;
Número da Nota Fiscal/Fatura;
Data de emissão;
Nome da Secretaria Solicitante/Diretoria;
Descrição do material e/ou serviço;
Quantidade, preço unitário, preço total;
Dados Bancários (nome e número do banco, número da agência, número da conta
corrente);
Número do Contrato;
Número da Nota de Empenho;
Não deverá possuir rasuras.
Caso constatado alguma irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, esta será devolvida
a Contratada para as necessárias correções, sendo informados os motivos que
motivaram a sua rejeição.
Somente após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura devidamente corrigida é que
se iniciará a contagem dos prazos fixados para pagamento à partir da data de sua
reapresentação.
A Nota Fiscal/Fatura deverá estar acompanhada dos seguintes documentos e
certidões comprobatórias de regularidade fiscal, vigentes:
FGTS,
Débitos Trabalhistas;
Débitos Municipais, e outras as quais a Secretaria julgar necessários.
Cumpridas todas as etapas da fiscalização, Mensalmente deverão ser juntados
Relatórios de entrega dosprodutos e respectivas Notas Fiscais que deverão ser
Atestadas:pela(s) Responsável(eis) Técnica(s) do Almoxarifado da Saúde Mental
e/ou servidor designado, em conjunto com Fiscal do Contrato e/ou servidor (es)
designado(s), e encaminhada a Diretoria Administrativa e Financeira da SMS, para
providencias cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente instrumento para

ATA DE rEGISTRO DE PREÇOS 015/2021
PREGÃO ELETRÔNICO/REGISTRO DE PREÇOS Nº. 009/2021/PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 45.973/2020
Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e e vinte um, pelo presente
instrumento, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito
no CNPJ/MF sob o nº. 03.533.064/0001-46, com sede no Palácio Alencastro,
situado na Praça Alencastro, nº. 158, Centro, na cidade de Cuiabá/MT, através da
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS, neste ato representado por seu Secretário
(a) Sr(a) OZENIRA FÉLIX SOARES DE SOUZA, portador(a) da Carteira de Identidade
RG nº 079113860 SSP/MT e do CPF nº. 075.296.448-82 denominado simplesmente
CONTRATANTE e a empresa NABELLA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
EIRELI, inscrita no CNPJ/MF nº. 27.389.0001-50, com sede na Rua TELES Pires n 314
Bairro Dom Aquino Cuabá-MT CEP 78015-290 e-mail nabellacomercio@gmail.com
Telefone (65) 3054 7466, representada neste ato pelo seu (sua) Representante Legal,
Srª. NATALIA CONCEIÇÃO HONORATO DA SILVA BARBOSA, portador(a) da Carteira de
Identidade n.º 1678155-4 SSP/MT, CPF/MF n.º 017.766.351-08, doravante denominada
FORNECEDORA, considerando o resultado da licitação na modalidade de PREGÃO
ELETRÔNICO/REGISTRO DE PREÇOS Nº. 009/2021/PMC do Processo Administrativo
45.973 /2020 RESOLVE registrar os preços, nas quantidades estimadas anual, de
acordo com a classificação por ela alcançada, atendendo das condições previstas
no Instrumento Convocatório, e as constantes desta Ata de Registro de Preços,
sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar Municipal nº
192 de 05 de outubro de 2009, Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019,
Decreto Municipal n° 5.011 de 21 de fevereiro de 2011, Decreto Municipal 5.456, de 24
de fevereiro de 2014 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Material de Consumo
(Gêneros alimentícios perecíveis, estimáveis e utilidades), com entrega, para atender
a Diretoria de Atenção Secundária/Coordenadoria Especial de Rede Assistencial de
Saúde Mental/SMS, conforme especificações, detalhamentos e demais condições
constantes nesta Ata.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
DA PERIODICIDADE:
A Ata de Registro de Preços terá prazo de validade de 12 (doze) meses a contar da
assinatura feita pelas partes. Após a assinatura será providenciada a publicação na
forma da Lei.
A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na
integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, as penalidades
pelo descumprimento de qualquer de suas clausulas.
A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar as contratações
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que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada
a legislação relativa à licitação, sendo assegurado ao beneficiário do registro
preferência em igualdade de condições, conforme art. 15, §4º, da Lei 8666/93;
DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
Homologado o resultado da licitação, o fornecedor classificado será convocado
para assinar a ata de registro de preços, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis,
nas condições estabelecidos no instrumento convocatório, podendo o prazo ser
prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que
ocorra motivo justificado aceito pela administração.
Se a licitante vencedora recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços
injustificadamente, além das penalidades cabíveis, será aplicada à regra seguinte:
quando a proponente vencedora não apresentar situação regular, no ato da assinatura,
será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação e assim
sucessivamente.
A Ata de Registro de Preços implicará compromisso assumido de fornecimento nas
condições estabelecidas no edital.
A recusa injustificada de fornecedor (es) classificado(s) em assinar a ata, dentro do
prazo estabelecido, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas
no edital;
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA
O gerenciamento deste instrumento caberá a Secretaria Municipal de Gestão, através
da Secretaria Adjunta Especial de Licitações e Contratos no seu aspecto operacional e
à Procuradoria Geral do Município nas questões legais.
CLÁUSULA QUARTA – DAS ESPECIFICAÇÕES

LOTE 07 – CONCENTRADO PARA REFRESCO
EMPRESA VENCEDORA: NABELLA COMÉRCIOS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – CNPJ 27.981.389/0001-50

1

Cod. Tce

Especificação

Unid

3880494

Preparado
liquido
ou
concentrado
liquido
para refresco - diversos
sabores,
concentrado
da
fruta,composto de acucar,
agua,
corante
natural,
acido
ascorbico,
aroma
natural da fruta, vitaminas
e minerais, nao alcoolico,
sem
gluten,com
aspecto
liquido, cor, odor e sabor
proprios,nao
fermentado,
com
caracteristicas
microbiologicas, obedecendo
a
lesgilacao
vigente,com
ausencia
de
sujidades,
parasitas e larvas,envasado
em bombona de polipropileno,
com tampa de rosca e
lacre,envolto
em
plastico
termocontratil ou caixa de
papelao
reforcada,devendo
estar
de
acordo
com
a
legislacao
vigente,
principalmente
o
decreto
6.871 de 04de junho 2009.
Frasco com 500ml.

Qtd.

Marca

CAPS AD ADOLESCER - Av. Romênia S/nº (ao Lado da Polícia Comunitária) Bairro
Jardim Europa – Cuiabá CEP: 78065-745 – Telefones (65) 3617-1835 – 3617-1836.
Para atender o Serviço de Assistência Especializada – SAE:
Rua Rio Piraim, S/Nº, Bairro Grande Terceiro - Telefone: 65 3634-0593. (SAE – Grande
Terceiro)
Rua Óbidos S/N, Bairro CPA I (SAE – Norte)
Em caso de alteração ou mudança no endereço, fica a Administração responsável por
informar a licitante vencedora de tais alterações, não sendo esta modificação motivo
por parte da licitante vencedora, para a não entrega dos objetos adjudicados. Tais
alterações não gerarão nenhum ônus para a Administração.
DO HORÁRIO:
Nas RT e CAPS deverá ser entregue das 08h:00min as 10h:00min da manhã enquanto
no SAE deverá ser entregue as 07h:00min da manhã.
Os horários devem ser rigorosamente respeitados para possibilitar uma boa inspeção
das mercadorias (data de fabricação e validade; avaliação sensorial – cor, gosto,
odor, aroma, aparência, textura, sabor e condições de embalagens), e para posterior
distribuição, de acordo com a demanda do serviço, nas unidades solicitantes.
DO PRAZO DE ENTREGA:
Prazo de entrega dos Gêneros Alimentícios deverá ser 02 (dois) dias úteis a contar do
recebimento da Ordem de Fornecimento/Nota de Empenho atendendo o cronograma/
planilha semanal, encaminhado com antecedência pelos responsáveis.
Informamos que os produtos especificados neste termo são produtos perecíveis,
que não podem ser estocados. Diante disso, são solicitados semanalmente pela
responsável técnica nutricionista via planilha encaminhada por e-mail ou anexo a
ordem de compra ao fornecedor.

DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

Item

Telefones (65) 3617-1831 – 3617-1241 – 9.9214-0774;

Valor
Unit.

Valor Total

DIA DE ENTREGA
As entregas nas deverão serem feitas semanalmente conforme Ordem de Compra e
planilha que será disponibilizada junto a Ordem de Compra.
As entregas para o SAE deverão ocorrer semanalmente nas Segundas Feiras no
endereço exarado na Cláusula acima, conforme planilha elaborada pela nutricionista
do SAE – Luciana Correa e/ou servidor designado, que será encaminhado juntamente
com a Ordem de Compra.
ENTREGADOR:
O entregador deve estar com uniforme adequado, limpo, avental ou jaleco, sapato
fechado e com proteção para cabelo (rede/gorro ou boné) e nas mãos luvas.

Unid

3.000

DA
FRUTA

R$ 3,89

R$ 11.670,00

VEÍCULOS:
Com base nas orientações da Portaria CVS-6/99, de 10 de março de 1999 e na
Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, os requisitos para transporte de
alimentos são os seguintes:
Os meios de transporte de alimentos destinados ao consumo humano devem garantir
a integridade e a qualidade a fim de impedir a contaminação e deterioração dos
produtos.
Fica vedado o transporte de alimentos e substâncias estranhas que possam
contaminá-los ou corrompê-los em um mesmo compartimento do veículo, em especial
de produtos com qualquer grau de potencial tóxico.

VALOR TOTAL:

R$ 11.670,00

Quando o alimento for manipulado para transferência da embalagem original, deverá
ser observada, todas as normas de higiene, segurança e manipulação de alimentos, e
as embalagens devem ser integras próprias para cada tipo, com prazo de validade e
identificação correta em rótulo, o qual deve conter o nome, composição do produto,
lote, data de fabricação e validade, número de registro no órgão oficial (quando
necessário).
DO LOCAL DE ENTREGA:
Para atender as R.T e CAPS:
RT 01 BEIJA FLOR – Rua Lá Paz, Quadra 02, nº 11 – Bairro Jardim Tropical – Cuiabá
– CEP:
78065-185 – Telefone (65) 3621-1901;

Não é permitido transportar alimentos conjuntamente com pessoas e animais.
A cabine do condutor deve ser isolada da parte que contém os alimentos.
O veículo não deve apresentar qualquer evidência de pragas e vetores tais como fezes,
ninho e outros.
O veículo, os recipientes que transportam alimentos e os materiais utilizados para
proteção e fixação da carga (cordas, encerados, plásticos e outros) não devem
constituir fonte de contaminação ou dano para o produto e devem ser mantidos em
perfeito estado de conservação e higiene.
A carga e/ou descarga não devem representar risco de contaminação, dano ou
deterioração do produto e/ou matéria-prima alimentar.
Nenhum alimento deve ser transportado em contato direto com o piso do veículo.

RT 02 CURIÓ – Rua 39, Setor II, CPA III – Bairro Morada da Serra - Cuiabá – CEP: 78058013 - Telefone (65) 3646-9601;

Os veículos de transporte serão avaliados quanto às condições higiênico-sanitárias
periodicamente por servidores habilitados da Coordenadoria de Atenção Técnica em
Saúde Mental.

RT 03 ANDORINHA – Rua J 10, Quadra 17, Casa 420 – Bairro Nossa Senhora Aparecida
– Cuiabá/MT. CEP: 78090-690 – Telefone (65) 3617-1385;

O tipo de veículo e temperaturas de transporte que atendem às especificações deste
edital deve seguir as recomendações abaixo:

RT 05 ARARA – Rua 07 nº 10, setor Centro Norte, Bairro Morada do Ouro – Cuiabá/
MT – CEP: 78053-035. Telefone (65) 3641-8427;

Para alimentos de características pouco perecíveis: o transporte deverá ser à
temperatura ambiente, em caminhão baú de forma que os produtos fiquem protegidos
de chuva, pó, fagulhas entre outros e de modo que garanta a imobilidade dos
recipientes/embalagens para assegurar a integridade dos produtos.

RT 07 SABIÁ – Rua 09 nº 122, Lote 06 Quadra 03, Bairro Jardim Petrópolis – Cuiabá
– CEP:
78070-453. Telefone (65) 3317-1209;
RT 09 TUCANO – Rua Vicente Fortunato, nº 20, Jd. Lucianópolis – Cuiabá/MT – CEP:
78085
060 - Telefone (65) 3617-1440;
CAPS CPA IV – Rua Pardal, Quadra 110 – Bairro CPA IV – Cuiabá – CEP: 78058-196.
Telefones (65)3649-1968 – 3649-6618 – 9.9244-2453;
CAPS II VERDÃO – Rua Rio Grande do Sul nº 504 – Jardim Paulista – Cuiabá.

Para alimentos de características muito perecíveis: o veículo deverá ser do tipo
“caminhão frigorífico”, categoria leve, movido a combustível diesel e possuir condições
de operação através do uso de Biodiesel, conforme diretrizes do Programa Nacional de
Produção e Uso do Biodiesel.
O “caminhão frigorífico” deve ser equipado com 1 (uma) carroceria rígida, do tipo baú
isotérmico misto para refrigeração e congelamento, constituído por características
específicas para transporte de produtos alimentícios para atender as necessidades da
Coordenadoria de Atenção Técnica em Saúde Mental.
O baú isotérmico deverá possuir 02 (dois) compartimentos, separados por meio do
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mecanismo de divisória móvel: 01 (um) para alimentos congelados e 01 (um) para
alimentos resfriados ou secos.
O baú isotérmico deverá possuir um sistema de vedação para contenção de água, pó
e impurezas.
O equipamento de refrigeração deverá ser dimensionado levando em consideração,
além de outros, os seguintes fatores internos e externos: temperatura, horário, tempo
e condições de trabalho bem como intempéries climáticas.
A temperatura interna de trabalho do baú deverá ser a correspondente à capacidade
do equipamento de refrigeração em garantir durante todo o transporte, temperatura
adequada para os alimentos:
- Refrigerado: de 4 a 6°C (quatro a seis graus Celsius), com tolerância até 7°C (sete
graus Celsius) para produtos alimentícios cujo transporte e armazenamento devam
ocorrer em temperaturas de refrigeração (alimentos protéicos – fígado bovino,
linguiça e rúmen ou bucho/dobradinha).
- Congelado: entre -18 e -15°C (dezoito a quinze graus Celsius negativos), com
tolerância até -12°C (doze graus Celsius negativos) para produtos alimentícios cujo
transporte e armazenamento devam ocorrer em temperaturas de congelamento
(alimentos protéicos – carne bovina moída, carne bovina em pedaços, carne suína tipo
pernil, aves processadas - frango, peixe, salsicha).
Quanto às intempéries, deverá ser previsto que o baú isotérmico ficará exposto
externamente às condições climáticas, suscetível às variações de temperatura e
umidade observadas na região.
O equipamento de refrigeração deverá ser composto por, no mínimo, 01 (uma) unidade
condensadora e 01 (uma) unidade evaporadora, além dos demais componentes.
Os veículos de transporte que necessitam controle de temperatura devem ser providos
permanentemente de termômetros calibrados, de fácil leitura e que não representem
risco de contaminação para o produto.
EMBALAGENS:
Os produtos embalados devem apresentar embalagens íntegras, próprias para cada
tipo, dentro do prazo de validade e com identificações corretas no rótulo, o qual deve
conter o nome e composição do produto, lote, data de fabricação e validade, número
de registro no órgão oficial (quando necessário), CGC, endereço do fabricante e
distribuidor, condições de armazenamento e quantidade (peso).
DAS CONDIÇÕES PARA ENTREGA DOS PRODUTOS
Não serão aceitos produtos que não estiverem de acordo com as especificações.
Todos os produtos devem ser empacotados e identificados, em embalagens
individuais.
As embalagens devem ser de material resistente e estar íntegras; próprias para cada
tipo de produto; e conter etiquetas individualizadas, com identificação da unidade
para qual se destina e informações exigidas por lei: identificação do produto; marca e
endereço do fabricante e distribuidor; composição do produto; lote; data de fabricação
e validade (prazo de validade); Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
condições de armazenamento; quantidade (peso); marcas e carimbos oficiais (SIF/
DIPOA), de acordo com as portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA nº 304, de
22/04/96 e nº 145, de 22/04/98, da resolução da ANVISA nº 105, de 19/05/99.
Os pacotes devem ser ensacados em forma de kit, por sacolão, com identificação da
unidade para qual se destina. Os pacotes dentro do sacolão devem estar dispostos de
forma que facilite a visualização de suas etiquetas para conferência.
A empresa é responsável pelos danos causados diretamente a Secretaria Municipal de
Saúde decorrente de sua culpa ou dolo quando da entrega dos produtos, não excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade e fiscalização ou acompanhamento por parte da
SMS.
QUALIFICAÇOES/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Os produtos (Hortifrutigranjeiros) solicitados devem apresentar-se em embalagens
íntegras, individuais, com quantidades necessárias para atender a necessidade
de cada unidade rotulada, com especificação, nome do serviço solicitado, data de
validade, com aspecto característico.
Os fornecedores deverão entregar os produtos no local indicado, nas quantidades
solicitadas, obrigatoriamente acompanhadas dos documentos fiscais, devidamente
discriminados com todos os produtos e respectivos valores.
Informamos que os produtos especificados neste termo são produtos perecíveis, que
não podem ser estocados diante disso são solicitados semanalmente pela responsável
técnica nutricionista via planilha encaminhada por e-mail ou fax direto ao fornecedor.
Todos os critérios estabelecidos neste Termo de Referência, de maneira a observar
o cumprimento dos critérios de segurança em cada etapa produtiva, desde o
recebimento até a distribuição e o consumo, para a entrega dos gêneros alimentícios
(hortifrutigranjeiros).
RECOMENDAÇÕES DE ACORDO COM O PRODUTO:
Os hortifrutigranjeiros devem apresentar tamanho, cor, aroma e grau de maturação
característica, além de ausência de danos físicos e mecânicos e estar sem presença
de insetos e moluscos.

contratados.
O fornecimento será controlado pelo fiscal designado pela Diretoria Atenção
Secundária e também em forma de planilha, contendo o controle de entrada dos
alimentos através do recebimento de nota fiscal discriminando as características e
quantidades dos produtos, juntamente com relatórios de entrega, que será enviado à
Diretoria Administrativa e Financeira mensalmente pela equipe Técnica responsável
que atestará a conformidade da qualidade dos produtos quanto as especificações e
as condições higiênica sanitárias dos mesmos.
DAS CONDIÇÕES PARA A ENTREGA DOS PRODUTOS
Todos os fornecimentos serão fiscalizados pelo responsável técnico dos Serviços
e pelas Nutricionistas/Administradora dos Setores que farão o monitoramento da
entrega, das especificações dos produtos, quantidade, qualidade e estado conforme
consumo humano bem como fará a solicitação semanal dos gêneros alimentícios
contratados.
O recebimento será controlado pelo fiscal designado pela Diretoria Técnica de Atenção
Secundária e também em forma de planilha, contendo o controle de entrada dos
alimentos através do recebimento de nota fiscal discriminando as características e
quantidades dos produtos, juntamente com relatórios de entrega, que será enviado à
Diretoria Administrativa e Financeira mensalmente pela equipe Técnica responsável
que atestará a conformidade da qualidade dos produtos quanto às especificações e
as condições higiênico-sanitárias dos mesmos.
No momento da entrega dos produtos nos locais definidos, será verificada a qualidade
dos produtos, integridade, especificação, embalagem, prazo de validade e com
identificações corretas no rótulo, o qual deve conter o nome e composição do produto,
lote, data de fabricação e validade, número de registro no órgão oficial (quando
necessário), CGC, endereço do fabricante e distribuidor, condições de armazenamento
e quantidade (peso) e se confrontará a qualidade entregue com o especificado neste
Termo de Referência, Edital e Anexos.
Não serão aceitos produtos com especificação diferente ao que foi proposto, com
irregularidade de peso ou medida, de inconsistência de informações sobre o produto
bem como se apresentar quaisquer descumprimentos da qualidade e quantidade,
além das exigências requeridas no termo de referência. Caso não se cumpra tais
especificações os produtos poderão ser totalmente devolvidos para correção da Nota
Fiscal.
Em se verificando vícios defeitos nos produtos, avarias, inconsistências ou perdas
cujas embalagens não estejam íntegras, validade em desacordo com o exigido ou que
apresentarem alguma alteração, o fornecedor será informado para corrigi-lo e efetuar
a troca dos produtosno prazo máximo de 02 (dois) dias.
A partir desse prazo de troca, a Coordenação que negou o produto solicitará o
cancelamento dos itens em desacordo com o edital referente aos documentos
de compras e/ou a nota fiscal, sem qualquer ônus direto ou indireto decorrente do
mesmo, inclusive por questões de transporte e ônus dos produtos.
A informação ao fornecedor sobre vícios ou defeitos na entrega dos Hortifrutigranjeiros
será realizada pelo fiscal do contrato e/ou servidor designado, que providenciará todos
os procedimentos formais para evitar perda, deterioração ou prejuízo a Administração.
O transporte deve ser feito pela empresa Contratada, conforme exigência dos órgãos
reguladores devendo respeitar todas as condições sanitárias exigidas por Lei, evitando
qualquer tipo de contaminação dos produtos e de risco a saúde dos usuários e
destinatários dos mesmos.
CLÁUSULA QUINTA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
A Ata de Registro de Preços terá prazo de validade de 12 (doze) meses a contar da
assinatura feita pelas partes. Após a assinatura será providenciada a publicação na
forma da Lei.
A existência dos preços registrados não obriga a Administração e outros Órgãos/
Entidades a firmarem contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer
licitações específicas para aquisição/prestação de serviço(s), obedecida à legislação
pertinente, sendo assegurado ao detentor do registro à preferência de entrega/
execução do(s) produto/serviço(s), em igualdade de condições.
Ao preço do primeiro colocado poderão ser registrados tantos fornecedores quantos
necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja atingida a
quantidade total estimada para o ITEM, respeitadas à legislação, observando-se o
seguinte:
O(s) preço(s) registrado(s) e a indicação do(s) respectivo(s) fornecedor(es) serão
divulgados no Site da Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, http://www.cuiaba.mt.gov.
br na guia Serviços/Licitação ou no Link http://licitacao.cuiaba.mt.gov.br/licitacao e
ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços;
Quando das contratações decorrentes do registro de preços respeitar-se-á a ordem de
classificação das empresas constantes da Ata;
Os órgãos participantes do registro de preços deverão, quando da necessidade
do fornecimento do objeto, recorrerem ao órgão gerenciador da Ata de Registro de
Preços, para que este proceda à indicação do fornecedor e respectivos preços a serem
praticados;

CRITÉRIOS PARA CONTROLE DOS SERVIÇOS

Excepcionalmente, a critério do órgão gerenciador, quando a quantidade do primeiro
colocado não for suficiente para as demandas estimadas, desde que se trate de
objetos de qualidade ou desempenho superior, devidamente justificada e comprovada
a vantagem, e as ofertas sejam em valor inferior ao máximo admitido, poderão ser
registrados outros preços.

Todos os fornecimentos serão fiscalizados pelo responsável técnico dos Serviços
e pelas Nutricionistas/Administradora dos Setores que farão o monitoramento da
entrega, das especificações dos produtos, quantidade, qualidade e estado conforme
consumo humano bem como fará a solicitação semanal dos gêneros alimentícios

A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão municipal ou entidade da Administração que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente
comprovada à vantagem.

Os ovos devem estar com a casca íntegra, sem rachaduras e resíduos que indiquem a
falta de higiene do fornecedor. A refrigeração é recomendada.
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Os órgãos e entidades que não participaram do PREGÃO ELETRÔNICO/REGISTRO
DE PREÇOS, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão
manifestar formalmente o pedido e interesse junto ao órgão gerenciador da Ata
para manifestação sobre a possibilidade de adesão, com descrição e especificações
dos produtos e quantitativos do ITEM que tenha interesse, para que este indique os
possíveis fornecedores e respectivos preços a ser praticado.
Caberá a Fornecedora beneficiária da ata de registro de preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente
de adesão, desde que o fornecimento não prejudique as obrigações presentes e futuras
decorrentes da Ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
Os fornecimentos adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem
por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não pode exceder,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro
de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número
de órgãos não participantes que aderirem.
Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar
a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de
vigência da ata.
Ao órgão não participante compete os atos relativos à cobrança do cumprimento
pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação,
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações,
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
O órgão que efetivar o fornecimento será responsável pelos atos relativos ao
cumprimento, pelo fornecedor, das condições pactuadas, aí incluída a aplicação de
eventuais penalidades.
Caberá ao órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame
licitatório, descrever no seu pedido:
A especificação/descrição do objeto pretendido, inclusive definindo as respectivas
unidades de medida usualmente adotadas;
A estimativa de quantidades a serem fornecidas no prazo de validade do registro;
O preço unitário e total do estimado das quantidades a serem fornecidas;
A quantidade total de unidades a ser aderida, por ITEM;
O prazo de validade de registro de preço;
Descrição das condições quanto aos locais, prazos de entrega, forma de pagamento,
dotação orçamentária e, complementarmente, quando cabíveis, a frequência,
periodicidade, características dos produtos a serem fornecidos e utilizados,
procedimentos a serem seguidos, cuidados, deveres, disciplina e controles a serem
adotados por parte do fornecedor.
Fazer acompanhar dos orçamentos prévios para comprovação de vantagens.
Homologado o resultado da licitação, o fornecedor classificado será convocado para
assinar a ata de registro de preços, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, nas condições
estabelecidas no instrumento convocatório, podendo o prazo ser prorrogado uma
vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo
justificado aceito pela administração.
A ata de registro de preços implicará compromisso assumido de fornecimento nas
condições estabelecidas no edital.
A aquisição com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado,
por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa,
autorização de compra ou ordem de execução de serviços, conforme disposto no art.
62 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.
A Ata de Registro de Preços não poderá sofrer acréscimos em seus quantitativos,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993.
O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados,
cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos
fornecedores.

daqueles apurados pela Secretaria Solicitante.
As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio da
equação econômico-financeira, serão publicadas pela Secretaria Adjunta Especial de
Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Gestão-SAELC/SMGe.
A partir da vigência da Ata de Registro de preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na
integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, as penalidades
pelo descumprimento de qualquer de suas cláusulas.
Se a licitante vencedora recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços
injustificadamente, além das penalidades cabíveis, será aplicada a regra seguinte:
quando a proponente vencedora não apresentar situação regular no ato da assinatura,
será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação e assim
sucessivamente.
É facultado à administração, quando o convocado não cumprir as exigências do
edital ou não assinar a ata de registro de preços, no prazo e condições estabelecidos,
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em
igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
A recusa injustificada de fornecedor (es) classificado(s) em assinar a ata, dentro do
prazo estabelecido, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas
no edital.
A divulgação da Ata de Registro de Preços ocorrerá por publicação no Diário Eletrônico
do Tribunal de Contas no endereço eletrônico http://www.tce.mt.gov.br/.
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA contratada
Após a assinatura da Ata de Registro de Preços, a empresa Adjudicatária, será
CONTRATADA se for do interesse da Administração e será convocada para assinatura
do Contrato, devendo fazê-lo no prazo de até 15 (quinze) dias úteis após a convocação
formal, para a contratação do presente objeto, devendo a CONTRATADA, manter as
mesmas condições de habilitação para celebração do contrato.
São obrigações da FORNECEDORA, além das demais previstas:
Fornecer os produtos dentro dos padrões estabelecidos pela Secretaria Municipal de
Saúde.
Disponibilizar os produtos Imediatamente, após o recebimento da Ordem de
Fornecimento e Nota de Empenho; atendendo Cronograma/Planilha Semanal,
encaminhado com antecedência pelo Almoxarifado da Saúde Mental e Nutricionista
do SAE/DST/AIDS.
Os itens licitados serão avaliados em relação à conformidade, especificação, bem como
qualidade e quantidade, de acordo com o Termo de Referência, Edital e Anexos sendo
que o prazo para conferência e eventual troca do produto feita por parte da Secretaria
Municipal de Saúde – SMS, através da Diretora Atenção Secundária/Coordenadoria
de Rede de Atenção de Saúde Mental, sendo a responsabilidade da FORNECEDORA
a substituição de imediato, depois do comunicado da SMS de quaisquer produtos em
desconformidade com o das especificações.
A nota fiscal deverá especificar número de cada lote/item e sua validade com a
respectiva quantidade, em concordância com os produtos apresentados no ato
da entrega, bem como a entrega no Almoxarifado Saúde Mental/SMS. Casos em
desacordo, não serão recebidos.
O recebimento não excluirá a FORNECEDORA da responsabilidade civil, nem éticoprofissional, pelo perfeito fornecimento dos produtos, dentro dos limites estabelecidos
pela Lei nº. 8.666/93.
Corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação em que se
verificarem vícios ou incorreções resultantes dos produtos fornecidos.
Manter, durante a vigência do Contrato, a regularidade documental habilitatória
apresentadas na licitação, sob pena de retenção financeira de seus créditos.
Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela SMS, cujas reclamações se
obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência à SMS, imediatamente e por
escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da entrega.
Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da SMS, no tocante ao fornecimento dos
produtos, assim como ao cumprimento das obrigações previstas.
Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do
fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer
natureza.

Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior
ao preço praticado no mercado o órgão gerenciador deve:

Comunicar imediatamente à SMS qualquer alteração ocorrida no endereço, conta
bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência.

Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação
ao praticado pelo mercado;

Fiscalizar e acompanhar a execução para o perfeito cumprimento do fornecimento a
que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes.

Frustrada a negociação, o fornecedor, será liberado do compromisso assumido;

Atender prontamente qualquer reclamação, exigência, ou observações realizadas pela
SMS.

Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade,
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e, se a
comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação;
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação
da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.
Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a média

Substituir de imediato, após notificação formal, os produtos entregues em desacordo
com as especificações deste Termo e Anexos, ou que apresentem vício de
especificação, qualidade ou de quantidade.
Se a FORNECEDORA recusar-se a retirar a Nota de Empenho, sem justificativa
formalmente aceita, decairá do direito de fornecer o objeto adjudicado, sujeitando-se
às penalidades.
Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
execução do contrato.
A inadimplência da FORNECEDORA com referência aos encargos estabelecidos na
condição anterior, não transferem a responsabilidade por seu pagamento a SMS,
nem poderá onerar o objeto do certame, razão pela qual a FORNECEDORA renuncia
expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva com a SMS.
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A não caracterização de inexecução contratual não afasta a obrigação do recolhimento
da multa.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES da CONTRATANTE
Além de suas obrigações decorrentes da própria lei, a Secretaria Municipal de Saúde
obriga-se:
A acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar o fornecimento, objeto deste contrato,
através de seus fiscais.

CLÁUSULA décima – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas correrão por conta do orçamento abaixo:
BLOCO DE CUSTEIO
EXERCÍCIO - 2020
ÓRGÃO - 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE - 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Efetuar os pagamentos, desde que tenha havido o recebimento dos produtos.

FUNÇÃO - 10 - SAÚDE

A Secretaria Municipal de Saúde – SMS é obrigada a proporcionar todas as facilidades
indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o
acesso de empregados, prepostos ou representantes da Fornecedora às dependências
da Secretaria Municipal de Saúde – SMS, desde que devidamente autorizados.

SUB FUNÇÃO - 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Efetuar o pagamento, mediante apresentação de Nota Fiscal Fatura Discriminativa, em
duas vias correspondentes ao adimplemento de cada parcela do bem efetivamente
entregue atestado pela autoridade competente e de conformidade com o discriminado
na proposta da adjudicatária e o constante na Nota de Empenho, no prazo não superior
a 30 (trinta) dias, através de ordem bancária fornecedora pela instituição financeira
da Administração Municipal, devendo para isto ser indicada à agência, localidade
e número da conta corrente em que deverá ser realizado o depósito. O pagamento
da nota fiscal fica condicionado à comprovação de situação de regularidade da
fornecedora.

PROGRAMA - 0034 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CLÁUSULA oitava - DAS sanções administrativas
Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, se recusar dentro
do prazo fixado de até 15 (quinze) dias uteis, a assinar a Ata de Registro de Preços, ou
deixar de retirar a Ordem de Serviço dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
deixar de entregar toda a documentação exigida, ou apresentar documentação falsa,
ensejar retardamento na prestação dos serviços, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de
licitar e de contratar com o município, pelo prazo de até 05(cinco) anos, sem prejuízos
das multas previstas e demais cominações legais”.
O descumprimento injustificado das obrigações acima assumidas sujeitará a
contratada as seguintes penalidades:
Advertência por escrito;
Multa de até 10% (dez por cento) do valor da contratação;
Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração da Contratante;
Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos termos da Lei
n° 8.666/93.
Quanto à aplicação de penalidades caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão
ou nesse prazo encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão
superior, dentro do mesmo prazo.
A contratada poderá ser penalizada inclusive com eventual rescisão do contrato caso
à qualidade dos serviços e/ou a presteza no atendimento deixarem de corresponder
à expectativa.
CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DA ATA
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas
seguintes situações:
Quando a Fornecedora não cumprir as obrigações constantes na Ata de Registro de
Preços e/ou no Edital e seus anexos;
Quando a Fornecedora não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado;
Quando a Fornecedora der causa a rescisão administrativa decorrente deste Registro
de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei
8.666/93;
Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
Por presentes razões de interesse público, devidamente justificado.

SUB FUNÇÃO - 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA - 0033 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
PROJETO ATIVIDADE - 2382 – IMPLEM. ASSIST. AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESP.
S.I.A./S.I.H. NO MUNICÍPIO
PROJETO ATIVIDADE - 2384 - FOMENTAR AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE
PROJETO ATIVIDADE - 2393 - IMPLEMENTAR AÇÕES DA VIGILÂNCIA HIV/AIDS,
HEPATITES VIRAIS E OUTRAS IST’S
FONTE - 0142000000 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE - SUS - ESTADO
FONTE - 0146000000 – TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO
CONTA DE DESPESA - 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO
Dá-se a esta ata o valor total de R$ 11.670,00 ( onze mil seiscentos e setenta reais).
Para que se proceda efetivamente o pagamento, a Contratada deverá seguir alguns
procedimentos:
Deverá, obrigatoriamente, fazer acompanhar da Nota Fiscal/Fatura, todas as certidões
de regularidade fiscal (FGTS, Débitos Trabalhistas, Débitos Municipais e outras as
quais a Secretaria julgar necessárias), devidamente válidas.
A Contratada deverá manter durante toda a vigência contratual, a plena regularidade
fiscal, exigida em Lei, e caso não apresente a efetiva documentação de regularidade
fiscal necessária, dentro do prazo legal, o recebimento ficará prejudicado podendo ser
suspenso ou interrompido, independentemente das penalidades legais aplicáveis ao
fato, até que a empresa regularize a situação.
A Nota Fiscal/Fatura deverá ser devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato, antes
da sua efetiva liquidação.
O pagamento será efetuado em até no máximo após 30 (trinta) dias do recebimento
da Nota Fiscal/Fatura.
O pagamento dar-se-á por intermédio de Ordem Bancária (OB) e em moeda corrente
nacional, conforme art. 5° da Lei n° 8666/93.
Nenhum pagamento isentará a Contratada das suas responsabilidades e obrigações,
nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.
Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigações financeiras impostas a Contratada em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito de atualização monetária.
A 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”.
As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças
serão de responsabilidade da Contratada.
O pagamento será efetuado observando-se a ordem cronológica estabelecida no art.
5° da Lei n° 8666/93.
DA NOTA FISCAL:
A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida em duas vias, somente após o recebimento
da Nota de Empenho, devendo ser encaminhada a Responsáveis Técnicas do
Almoxarifado da Saúde Mental: Delza ou Maxilene Correae/ou servidor designado,
juntamente com a entrega dos produtos solicitados.
A data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura será devidamente registrada nos autos
do processo pelo responsável pelo recebimento do bem.

Ocorrendo cancelamento do preço registrado, a Fornecedora será informada por
correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo
administrativo da presente Ata.

Deverá constar na Nota Fiscal/Fatura algumas informações básicas como:

No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Fornecedora, a
comunicação será feita por publicação no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas no
endereço eletrônico http://www.tce.mt.gov.br/, considerando-se cancelado o preço
registrado a partir da publicação

Número da Nota Fiscal/Fatura;

A solicitação da Fornecedora para cancelamento dos preços registrados poderá não
ser aceita pelo Órgão Gerenciador, facultando-se a este neste caso, a aplicação das
penalidades previstas nesta Ata.

Descrição do material e/ou serviço;

Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades da
Fornecedora relativas aos fornecimentos do objeto.
Caso o Órgão Gerenciador não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, poderá
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas até que a Fornecedora
cumpra integralmente a condição contratual infringida.

Razão Social;
Data de emissão;
Nome da Secretaria Solicitante/Diretoria;
Quantidade, preço unitário, preço total;
Dados Bancários (nome e número do banco, número da agência, número da conta
corrente);
Número do Contrato;
Número da Nota de Empenho;
Não deverá possuir rasuras.
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Caso constatado alguma irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, esta será devolvida
a Contratada para as necessárias correções, sendo informados os motivos que
motivaram a sua rejeição.
Somente após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura devidamente corrigida é que
se iniciará a contagem dos prazos fixados para pagamento à partir da data de sua
reapresentação.
A Nota Fiscal/Fatura deverá estar acompanhada dos seguintes documentos e
certidões comprobatórias de regularidade fiscal, vigentes:
FGTS,
Débitos Trabalhistas;
Débitos Municipais, e outras as quais a Secretaria julgar necessários.
Cumpridas todas as etapas da fiscalização, Mensalmente deverão ser juntados
Relatórios de entrega dosprodutos e respectivas Notas Fiscais que deverão ser
Atestadas:pela(s) Responsável(eis) Técnica(s) do Almoxarifado da Saúde Mental
e/ou servidor designado, em conjunto com Fiscal do Contrato e/ou servidor (es)
designado(s), e encaminhada a Diretoria Administrativa e Financeira da SMS, para
providencias cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente instrumento para
qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da Administração.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta Ata de Registro de Preços, não
resolvidos na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do
Estado de Mato Grosso, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
E assim, por estarem às partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento
em 03 (três) vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme pelas PARTES,
vai por elas assinado para que produza todos os efeitos de direito, na presença das
testemunhas abaixo identificadas.

Cuiabá/MT, 22 de abril de 2021.
CONTRATANTE:
OZENIRA FÉLIX SOARES DE SOUZA
Secretária Municipal de Saúde – SMS
RG 079113860 SSP/MT

sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar Municipal nº
192 de 05 de outubro de 2009, Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019,
Decreto Municipal n° 5.011 de 21 de fevereiro de 2011, Decreto Municipal 5.456, de 24
de fevereiro de 2014 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Material de Consumo
(Gêneros alimentícios perecíveis, estimáveis e utilidades), com entrega, para atender
a Diretoria de Atenção Secundária/Coordenadoria Especial de Rede Assistencial de
Saúde Mental/SMS, conforme especificações, detalhamentos e demais condições
constantes nesta Ata.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
DA PERIODICIDADE:
A Ata de Registro de Preços terá prazo de validade de 12 (doze) meses a contar da
assinatura feita pelas partes. Após a assinatura será providenciada a publicação na
forma da Lei.
A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na
integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, as penalidades
pelo descumprimento de qualquer de suas clausulas.
A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar as contratações
que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada
a legislação relativa à licitação, sendo assegurado ao beneficiário do registro
preferência em igualdade de condições, conforme art. 15, §4º, da Lei 8666/93;
DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
Homologado o resultado da licitação, o fornecedor classificado será convocado
para assinar a ata de registro de preços, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis,
nas condições estabelecidos no instrumento convocatório, podendo o prazo ser
prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que
ocorra motivo justificado aceito pela administração.
Se a licitante vencedora recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços
injustificadamente, além das penalidades cabíveis, será aplicada à regra seguinte:
quando a proponente vencedora não apresentar situação regular, no ato da assinatura,
será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação e assim
sucessivamente.
A Ata de Registro de Preços implicará compromisso assumido de fornecimento nas
condições estabelecidas no edital.
A recusa injustificada de fornecedor (es) classificado(s) em assinar a ata, dentro do
prazo estabelecido, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas
no edital;

CPF 075.296.448-82

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA

NABELLA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI

O gerenciamento deste instrumento caberá a Secretaria Municipal de Gestão, através
da Secretaria Adjunta Especial de Licitações e Contratos no seu aspecto operacional e
à Procuradoria Geral do Município nas questões legais.

CONTRATADA:
CNPJ: 27.981.389/0001-50
Representante: NATALIA CONCEIÇÃO HONORATO DA SILVA BARBOSA

CLÁUSULA QUARTA – DAS ESPECIFICAÇÕES
DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

RG 16781554 SSP/MT

LOTE 09 – MIÚDOS BOVINOS

CPF: º 017.766.351-08

EMPRESA VENCEDORA: L. B. LEÃO JÚNIOR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – ME – CNPJ: 05.920.168/0001-39

TESTEMUNHAS:
____________________

_____________________

Item

Cod. Tce

Especificação

Unid

Qtd.

Marca

Valor
Unit.

Valor Total

1

1920189

Rúmen ou bucho (dobradinha) resfriada, bovina de boa qualidade,
em iscas, acondicionada em saco
plastico transparente, atoxico.
Em kg.

Kg

1.125

GOLDEN
BULL

R$
16,69

R$
18.776,25

0002264

Figado - bovino em iscas, resfriado,
com aspecto proprio, firme, nao
pegajoso, isento de manchas
esverdeadas, com cheiro e sabor
proprio, acondicionado em saco
plastico transparente por kg.

Kg

1.125

GOLDEN
BULL

R$
12,15

R$
13.668,75

Nome: Nome:
CPF: CPF:
RG: RG:

2

ATA DE rEGISTRO DE PREÇOS 015/2021
PREGÃO ELETRÔNICO/REGISTRO DE PREÇOS Nº. 009/2021/PMC

VALOR TOTAL DO LOTE:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 45.973/2020
Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e e vinte um, pelo presente
instrumento, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito
no CNPJ/MF sob o nº. 03.533.064/0001-46, com sede no Palácio Alencastro,
situado na Praça Alencastro, nº. 158, Centro, na cidade de Cuiabá/MT, através da
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS, neste ato representado por seu Secretário
(a) Sr(a) OZENIRA FÉLIX SOARES DE SOUZA, portador(a) da Carteira de Identidade
RG nº 079113860 SSP/MT e do CPF nº. 075.296.448-82 denominado simplesmente
CONTRATANTE e a empresa LB LEÃO JÚNIOR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME inscrita no CNPJ/MF nº. 05.920.168/0001-39, com sede na Rua Santo Antonio
n 21 Bairro Centro Sul Varzea Grande-MT CEP 78110-125 e-mail pantanalpedido@
hotmail.com Telefone (65) 3364-0467 / 99977 2325, representada neste ato pelo seu
Representante Legal, Sr LERILZO BENEDITO LEÃO JUNIOR, portador(a) da Carteira de
Identidade n.º 899899 SSP/MT, CPF/MF n.º 802.686.411-53, doravante denominada
FORNECEDORA, considerando o resultado da licitação na modalidade de PREGÃO
ELETRÔNICO/REGISTRO DE PREÇOS Nº. 009/2021/PMC do Processo Administrativo
45.973 /2020 RESOLVE registrar os preços, nas quantidades estimadas anual, de
acordo com a classificação por ela alcançada, atendendo das condições previstas
no Instrumento Convocatório, e as constantes desta Ata de Registro de Preços,

R$ 32.445,00

LOTE 10 – CARNE SUÍNA
EMPRESA VENCEDORA: L. B. LEÃO JÚNIOR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – ME – CNPJ: 05.920.168/0001-39
Item

Cod. Tce

Especificação
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Unid

Qtd.

Marca

Valor
Unit.

Valor Total
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1

00017158

Carne suina - tipo pernil 1ª
qualidade, em cubos, congelada,
limpa, aspecto: proprio da
especie, nao amolecida nem
pegajosa, cor: propria da especie,
sem manchas esverdeadas
ou
pardacentas,
odor;
proprio, cubos, 20x20x20mm
embaladas em saco plastico
transparente e atoxico, limpo,
nao violado, resistente, que
garanta a integridade do
produto ate o momento do
consumo embalagem: plastica,
transparente e adequada ao
produto, resistente, contendo
identificacao
do
produto,
etiqueta de peso e data da
embalagem e validade. deve ter
controle sanitario previsto em
lei como servico de inspecao
municipal (sim) ou servico de
inspecao estadual (sise) ou
servico de inspecao federal
(sife). embalagem contendo
aproximadamente 1 kg

As entregas para o SAE deverão ocorrer semanalmente nas Segundas Feiras no
endereço exarado na Cláusula acima, conforme planilha elaborada pela nutricionista
do SAE – Luciana Correa e/ou servidor designado, que será encaminhado juntamente
com a Ordem de Compra.
ENTREGADOR:
O entregador deve estar com uniforme adequado, limpo, avental ou jaleco, sapato
fechado e com proteção para cabelo (rede/gorro ou boné) e nas mãos luvas.
Kg

2.805

GOLDEN
BULL

R$
12,12

R$
33.996,60

VEÍCULOS:
Com base nas orientações da Portaria CVS-6/99, de 10 de março de 1999 e na
Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, os requisitos para transporte de
alimentos são os seguintes:
Os meios de transporte de alimentos destinados ao consumo humano devem garantir
a integridade e a qualidade a fim de impedir a contaminação e deterioração dos
produtos.

VALOR TOTAL DO LOTE:

R$ 33.996,60

Quando o alimento for manipulado para transferência da embalagem original, deverá
ser observada, todas as normas de higiene, segurança e manipulação de alimentos, e
as embalagens devem ser integras próprias para cada tipo, com prazo de validade e
identificação correta em rótulo, o qual deve conter o nome, composição do produto,
lote, data de fabricação e validade, número de registro no órgão oficial (quando
necessário).
DO LOCAL DE ENTREGA:
Para atender as R.T e CAPS:
RT 01 BEIJA FLOR – Rua Lá Paz, Quadra 02, nº 11 – Bairro Jardim Tropical – Cuiabá
– CEP:
78065-185 – Telefone (65) 3621-1901;
RT 02 CURIÓ – Rua 39, Setor II, CPA III – Bairro Morada da Serra - Cuiabá – CEP: 78058013 - Telefone (65) 3646-9601;
RT 03 ANDORINHA – Rua J 10, Quadra 17, Casa 420 – Bairro Nossa Senhora Aparecida
– Cuiabá/MT. CEP: 78090-690 – Telefone (65) 3617-1385;
RT 05 ARARA – Rua 07 nº 10, setor Centro Norte, Bairro Morada do Ouro – Cuiabá/
MT – CEP: 78053-035. Telefone (65) 3641-8427;
RT 07 SABIÁ – Rua 09 nº 122, Lote 06 Quadra 03, Bairro Jardim Petrópolis – Cuiabá
– CEP:
78070-453. Telefone (65) 3317-1209;
RT 09 TUCANO – Rua Vicente Fortunato, nº 20, Jd. Lucianópolis – Cuiabá/MT – CEP:
78085
060 - Telefone (65) 3617-1440;
CAPS CPA IV – Rua Pardal, Quadra 110 – Bairro CPA IV – Cuiabá – CEP: 78058-196.
Telefones (65)3649-1968 – 3649-6618 – 9.9244-2453;
CAPS II VERDÃO – Rua Rio Grande do Sul nº 504 – Jardim Paulista – Cuiabá.
Telefones (65) 3617-1831 – 3617-1241 – 9.9214-0774;
CAPS AD ADOLESCER - Av. Romênia S/nº (ao Lado da Polícia Comunitária) Bairro
Jardim Europa – Cuiabá CEP: 78065-745 – Telefones (65) 3617-1835 – 3617-1836.
Para atender o Serviço de Assistência Especializada – SAE:
Rua Rio Piraim, S/Nº, Bairro Grande Terceiro - Telefone: 65 3634-0593. (SAE – Grande
Terceiro)
Rua Óbidos S/N, Bairro CPA I (SAE – Norte)
Em caso de alteração ou mudança no endereço, fica a Administração responsável por
informar a licitante vencedora de tais alterações, não sendo esta modificação motivo
por parte da licitante vencedora, para a não entrega dos objetos adjudicados. Tais
alterações não gerarão nenhum ônus para a Administração.
DO HORÁRIO:
Nas RT e CAPS deverá ser entregue das 08h:00min as 10h:00min da manhã enquanto
no SAE deverá ser entregue as 07h:00min da manhã.
Os horários devem ser rigorosamente respeitados para possibilitar uma boa inspeção
das mercadorias (data de fabricação e validade; avaliação sensorial – cor, gosto,
odor, aroma, aparência, textura, sabor e condições de embalagens), e para posterior
distribuição, de acordo com a demanda do serviço, nas unidades solicitantes.
DO PRAZO DE ENTREGA:
Prazo de entrega dos Gêneros Alimentícios deverá ser 02 (dois) dias úteis a contar do
recebimento da Ordem de Fornecimento/Nota de Empenho atendendo o cronograma/
planilha semanal, encaminhado com antecedência pelos responsáveis.
Informamos que os produtos especificados neste termo são produtos perecíveis,
que não podem ser estocados. Diante disso, são solicitados semanalmente pela
responsável técnica nutricionista via planilha encaminhada por e-mail ou anexo a
ordem de compra ao fornecedor.

Fica vedado o transporte de alimentos e substâncias estranhas que possam
contaminá-los ou corrompê-los em um mesmo compartimento do veículo, em especial
de produtos com qualquer grau de potencial tóxico.
Não é permitido transportar alimentos conjuntamente com pessoas e animais.
A cabine do condutor deve ser isolada da parte que contém os alimentos.
O veículo não deve apresentar qualquer evidência de pragas e vetores tais como fezes,
ninho e outros.
O veículo, os recipientes que transportam alimentos e os materiais utilizados para
proteção e fixação da carga (cordas, encerados, plásticos e outros) não devem
constituir fonte de contaminação ou dano para o produto e devem ser mantidos em
perfeito estado de conservação e higiene.
A carga e/ou descarga não devem representar risco de contaminação, dano ou
deterioração do produto e/ou matéria-prima alimentar.
Nenhum alimento deve ser transportado em contato direto com o piso do veículo.
Os veículos de transporte serão avaliados quanto às condições higiênico-sanitárias
periodicamente por servidores habilitados da Coordenadoria de Atenção Técnica em
Saúde Mental.
O tipo de veículo e temperaturas de transporte que atendem às especificações deste
edital deve seguir as recomendações abaixo:
Para alimentos de características pouco perecíveis: o transporte deverá ser à
temperatura ambiente, em caminhão baú de forma que os produtos fiquem protegidos
de chuva, pó, fagulhas entre outros e de modo que garanta a imobilidade dos
recipientes/embalagens para assegurar a integridade dos produtos.
Para alimentos de características muito perecíveis: o veículo deverá ser do tipo
“caminhão frigorífico”, categoria leve, movido a combustível diesel e possuir condições
de operação através do uso de Biodiesel, conforme diretrizes do Programa Nacional de
Produção e Uso do Biodiesel.
O “caminhão frigorífico” deve ser equipado com 1 (uma) carroceria rígida, do tipo baú
isotérmico misto para refrigeração e congelamento, constituído por características
específicas para transporte de produtos alimentícios para atender as necessidades da
Coordenadoria de Atenção Técnica em Saúde Mental.
O baú isotérmico deverá possuir 02 (dois) compartimentos, separados por meio do
mecanismo de divisória móvel: 01 (um) para alimentos congelados e 01 (um) para
alimentos resfriados ou secos.
O baú isotérmico deverá possuir um sistema de vedação para contenção de água, pó
e impurezas.
O equipamento de refrigeração deverá ser dimensionado levando em consideração,
além de outros, os seguintes fatores internos e externos: temperatura, horário, tempo
e condições de trabalho bem como intempéries climáticas.
A temperatura interna de trabalho do baú deverá ser a correspondente à capacidade
do equipamento de refrigeração em garantir durante todo o transporte, temperatura
adequada para os alimentos:
- Refrigerado: de 4 a 6°C (quatro a seis graus Celsius), com tolerância até 7°C (sete
graus Celsius) para produtos alimentícios cujo transporte e armazenamento devam
ocorrer em temperaturas de refrigeração (alimentos protéicos – fígado bovino,
linguiça e rúmen ou bucho/dobradinha).
- Congelado: entre -18 e -15°C (dezoito a quinze graus Celsius negativos), com
tolerância até -12°C (doze graus Celsius negativos) para produtos alimentícios cujo
transporte e armazenamento devam ocorrer em temperaturas de congelamento
(alimentos protéicos – carne bovina moída, carne bovina em pedaços, carne suína tipo
pernil, aves processadas - frango, peixe, salsicha).
Quanto às intempéries, deverá ser previsto que o baú isotérmico ficará exposto
externamente às condições climáticas, suscetível às variações de temperatura e
umidade observadas na região.
O equipamento de refrigeração deverá ser composto por, no mínimo, 01 (uma) unidade
condensadora e 01 (uma) unidade evaporadora, além dos demais componentes.
Os veículos de transporte que necessitam controle de temperatura devem ser providos
permanentemente de termômetros calibrados, de fácil leitura e que não representem
risco de contaminação para o produto.

DIA DE ENTREGA

EMBALAGENS:

As entregas nas deverão serem feitas semanalmente conforme Ordem de Compra e
planilha que será disponibilizada junto a Ordem de Compra.

Os produtos embalados devem apresentar embalagens íntegras, próprias para cada
tipo, dentro do prazo de validade e com identificações corretas no rótulo, o qual deve
conter o nome e composição do produto, lote, data de fabricação e validade, número
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de registro no órgão oficial (quando necessário), CGC, endereço do fabricante e
distribuidor, condições de armazenamento e quantidade (peso).
DAS CONDIÇÕES PARA ENTREGA DOS PRODUTOS
Não serão aceitos produtos que não estiverem de acordo com as especificações.
Todos os produtos devem ser empacotados e identificados, em embalagens
individuais.
As embalagens devem ser de material resistente e estar íntegras; próprias para cada
tipo de produto; e conter etiquetas individualizadas, com identificação da unidade
para qual se destina e informações exigidas por lei: identificação do produto; marca e
endereço do fabricante e distribuidor; composição do produto; lote; data de fabricação
e validade (prazo de validade); Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
condições de armazenamento; quantidade (peso); marcas e carimbos oficiais (SIF/
DIPOA), de acordo com as portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA nº 304, de
22/04/96 e nº 145, de 22/04/98, da resolução da ANVISA nº 105, de 19/05/99.
Os pacotes devem ser ensacados em forma de kit, por sacolão, com identificação da
unidade para qual se destina. Os pacotes dentro do sacolão devem estar dispostos de
forma que facilite a visualização de suas etiquetas para conferência.
A empresa é responsável pelos danos causados diretamente a Secretaria Municipal de
Saúde decorrente de sua culpa ou dolo quando da entrega dos produtos, não excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade e fiscalização ou acompanhamento por parte da
SMS.
QUALIFICAÇOES/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Os produtos (Hortifrutigranjeiros) solicitados devem apresentar-se em embalagens
íntegras, individuais, com quantidades necessárias para atender a necessidade
de cada unidade rotulada, com especificação, nome do serviço solicitado, data de
validade, com aspecto característico.
Os fornecedores deverão entregar os produtos no local indicado, nas quantidades
solicitadas, obrigatoriamente acompanhadas dos documentos fiscais, devidamente
discriminados com todos os produtos e respectivos valores.
Informamos que os produtos especificados neste termo são produtos perecíveis, que
não podem ser estocados diante disso são solicitados semanalmente pela responsável
técnica nutricionista via planilha encaminhada por e-mail ou fax direto ao fornecedor.
Todos os critérios estabelecidos neste Termo de Referência, de maneira a observar
o cumprimento dos critérios de segurança em cada etapa produtiva, desde o
recebimento até a distribuição e o consumo, para a entrega dos gêneros alimentícios
(hortifrutigranjeiros).
RECOMENDAÇÕES DE ACORDO COM O PRODUTO:
Os hortifrutigranjeiros devem apresentar tamanho, cor, aroma e grau de maturação
característica, além de ausência de danos físicos e mecânicos e estar sem presença
de insetos e moluscos.
Os ovos devem estar com a casca íntegra, sem rachaduras e resíduos que indiquem a
falta de higiene do fornecedor. A refrigeração é recomendada.
CRITÉRIOS PARA CONTROLE DOS SERVIÇOS
Todos os fornecimentos serão fiscalizados pelo responsável técnico dos Serviços
e pelas Nutricionistas/Administradora dos Setores que farão o monitoramento da
entrega, das especificações dos produtos, quantidade, qualidade e estado conforme
consumo humano bem como fará a solicitação semanal dos gêneros alimentícios
contratados.
O fornecimento será controlado pelo fiscal designado pela Diretoria Atenção
Secundária e também em forma de planilha, contendo o controle de entrada dos
alimentos através do recebimento de nota fiscal discriminando as características e
quantidades dos produtos, juntamente com relatórios de entrega, que será enviado à
Diretoria Administrativa e Financeira mensalmente pela equipe Técnica responsável
que atestará a conformidade da qualidade dos produtos quanto as especificações e
as condições higiênica sanitárias dos mesmos.
DAS CONDIÇÕES PARA A ENTREGA DOS PRODUTOS
Todos os fornecimentos serão fiscalizados pelo responsável técnico dos Serviços
e pelas Nutricionistas/Administradora dos Setores que farão o monitoramento da
entrega, das especificações dos produtos, quantidade, qualidade e estado conforme
consumo humano bem como fará a solicitação semanal dos gêneros alimentícios
contratados.
O recebimento será controlado pelo fiscal designado pela Diretoria Técnica de Atenção
Secundária e também em forma de planilha, contendo o controle de entrada dos
alimentos através do recebimento de nota fiscal discriminando as características e
quantidades dos produtos, juntamente com relatórios de entrega, que será enviado à
Diretoria Administrativa e Financeira mensalmente pela equipe Técnica responsável
que atestará a conformidade da qualidade dos produtos quanto às especificações e
as condições higiênico-sanitárias dos mesmos.
No momento da entrega dos produtos nos locais definidos, será verificada a qualidade
dos produtos, integridade, especificação, embalagem, prazo de validade e com
identificações corretas no rótulo, o qual deve conter o nome e composição do produto,
lote, data de fabricação e validade, número de registro no órgão oficial (quando
necessário), CGC, endereço do fabricante e distribuidor, condições de armazenamento
e quantidade (peso) e se confrontará a qualidade entregue com o especificado neste
Termo de Referência, Edital e Anexos.
Não serão aceitos produtos com especificação diferente ao que foi proposto, com
irregularidade de peso ou medida, de inconsistência de informações sobre o produto
bem como se apresentar quaisquer descumprimentos da qualidade e quantidade,
além das exigências requeridas no termo de referência. Caso não se cumpra tais
especificações os produtos poderão ser totalmente devolvidos para correção da Nota

Fiscal.
Em se verificando vícios defeitos nos produtos, avarias, inconsistências ou perdas
cujas embalagens não estejam íntegras, validade em desacordo com o exigido ou que
apresentarem alguma alteração, o fornecedor será informado para corrigi-lo e efetuar
a troca dos produtosno prazo máximo de 02 (dois) dias.
A partir desse prazo de troca, a Coordenação que negou o produto solicitará o
cancelamento dos itens em desacordo com o edital referente aos documentos
de compras e/ou a nota fiscal, sem qualquer ônus direto ou indireto decorrente do
mesmo, inclusive por questões de transporte e ônus dos produtos.
A informação ao fornecedor sobre vícios ou defeitos na entrega dos Hortifrutigranjeiros
será realizada pelo fiscal do contrato e/ou servidor designado, que providenciará todos
os procedimentos formais para evitar perda, deterioração ou prejuízo a Administração.
O transporte deve ser feito pela empresa Contratada, conforme exigência dos órgãos
reguladores devendo respeitar todas as condições sanitárias exigidas por Lei, evitando
qualquer tipo de contaminação dos produtos e de risco a saúde dos usuários e
destinatários dos mesmos.
CLÁUSULA QUINTA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
A Ata de Registro de Preços terá prazo de validade de 12 (doze) meses a contar da
assinatura feita pelas partes. Após a assinatura será providenciada a publicação na
forma da Lei.
A existência dos preços registrados não obriga a Administração e outros Órgãos/
Entidades a firmarem contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer
licitações específicas para aquisição/prestação de serviço(s), obedecida à legislação
pertinente, sendo assegurado ao detentor do registro à preferência de entrega/
execução do(s) produto/serviço(s), em igualdade de condições.
Ao preço do primeiro colocado poderão ser registrados tantos fornecedores quantos
necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja atingida a
quantidade total estimada para o ITEM, respeitadas à legislação, observando-se o
seguinte:
O(s) preço(s) registrado(s) e a indicação do(s) respectivo(s) fornecedor(es) serão
divulgados no Site da Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, http://www.cuiaba.mt.gov.
br na guia Serviços/Licitação ou no Link http://licitacao.cuiaba.mt.gov.br/licitacao e
ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços;
Quando das contratações decorrentes do registro de preços respeitar-se-á a ordem de
classificação das empresas constantes da Ata;
Os órgãos participantes do registro de preços deverão, quando da necessidade
do fornecimento do objeto, recorrerem ao órgão gerenciador da Ata de Registro de
Preços, para que este proceda à indicação do fornecedor e respectivos preços a serem
praticados;
Excepcionalmente, a critério do órgão gerenciador, quando a quantidade do primeiro
colocado não for suficiente para as demandas estimadas, desde que se trate de
objetos de qualidade ou desempenho superior, devidamente justificada e comprovada
a vantagem, e as ofertas sejam em valor inferior ao máximo admitido, poderão ser
registrados outros preços.
A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão municipal ou entidade da Administração que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente
comprovada à vantagem.
Os órgãos e entidades que não participaram do PREGÃO ELETRÔNICO/REGISTRO
DE PREÇOS, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão
manifestar formalmente o pedido e interesse junto ao órgão gerenciador da Ata
para manifestação sobre a possibilidade de adesão, com descrição e especificações
dos produtos e quantitativos do ITEM que tenha interesse, para que este indique os
possíveis fornecedores e respectivos preços a ser praticado.
Caberá a Fornecedora beneficiária da ata de registro de preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente
de adesão, desde que o fornecimento não prejudique as obrigações presentes e futuras
decorrentes da Ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
Os fornecimentos adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem
por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não pode exceder,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro
de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número
de órgãos não participantes que aderirem.
Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar
a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de
vigência da ata.
Ao órgão não participante compete os atos relativos à cobrança do cumprimento
pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação,
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações,
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
O órgão que efetivar o fornecimento será responsável pelos atos relativos ao
cumprimento, pelo fornecedor, das condições pactuadas, aí incluída a aplicação de
eventuais penalidades.
Caberá ao órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame
licitatório, descrever no seu pedido:
A especificação/descrição do objeto pretendido, inclusive definindo as respectivas
unidades de medida usualmente adotadas;
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A estimativa de quantidades a serem fornecidas no prazo de validade do registro;
O preço unitário e total do estimado das quantidades a serem fornecidas;
A quantidade total de unidades a ser aderida, por ITEM;
O prazo de validade de registro de preço;
Descrição das condições quanto aos locais, prazos de entrega, forma de pagamento,
dotação orçamentária e, complementarmente, quando cabíveis, a frequência,
periodicidade, características dos produtos a serem fornecidos e utilizados,
procedimentos a serem seguidos, cuidados, deveres, disciplina e controles a serem
adotados por parte do fornecedor.
Fazer acompanhar dos orçamentos prévios para comprovação de vantagens.
Homologado o resultado da licitação, o fornecedor classificado será convocado para
assinar a ata de registro de preços, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, nas condições
estabelecidas no instrumento convocatório, podendo o prazo ser prorrogado uma
vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo
justificado aceito pela administração.
A ata de registro de preços implicará compromisso assumido de fornecimento nas
condições estabelecidas no edital.
A aquisição com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado,
por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa,
autorização de compra ou ordem de execução de serviços, conforme disposto no art.
62 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.
A Ata de Registro de Preços não poderá sofrer acréscimos em seus quantitativos,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993.
O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados,
cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos
fornecedores.

Fornecimento e Nota de Empenho; atendendo Cronograma/Planilha Semanal,
encaminhado com antecedência pelo Almoxarifado da Saúde Mental e Nutricionista
do SAE/DST/AIDS.
Os itens licitados serão avaliados em relação à conformidade, especificação, bem como
qualidade e quantidade, de acordo com o Termo de Referência, Edital e Anexos sendo
que o prazo para conferência e eventual troca do produto feita por parte da Secretaria
Municipal de Saúde – SMS, através da Diretora Atenção Secundária/Coordenadoria
de Rede de Atenção de Saúde Mental, sendo a responsabilidade da FORNECEDORA
a substituição de imediato, depois do comunicado da SMS de quaisquer produtos em
desconformidade com o das especificações.
A nota fiscal deverá especificar número de cada lote/item e sua validade com a
respectiva quantidade, em concordância com os produtos apresentados no ato
da entrega, bem como a entrega no Almoxarifado Saúde Mental/SMS. Casos em
desacordo, não serão recebidos.
O recebimento não excluirá a FORNECEDORA da responsabilidade civil, nem éticoprofissional, pelo perfeito fornecimento dos produtos, dentro dos limites estabelecidos
pela Lei nº. 8.666/93.
Corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação em que se
verificarem vícios ou incorreções resultantes dos produtos fornecidos.
Manter, durante a vigência do Contrato, a regularidade documental habilitatória
apresentadas na licitação, sob pena de retenção financeira de seus créditos.
Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela SMS, cujas reclamações se
obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência à SMS, imediatamente e por
escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da entrega.
Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da SMS, no tocante ao fornecimento dos
produtos, assim como ao cumprimento das obrigações previstas.
Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do
fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer
natureza.

Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior
ao preço praticado no mercado o órgão gerenciador deve:

Comunicar imediatamente à SMS qualquer alteração ocorrida no endereço, conta
bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência.

Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação
ao praticado pelo mercado;

Fiscalizar e acompanhar a execução para o perfeito cumprimento do fornecimento a
que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes.

Frustrada a negociação, o fornecedor, será liberado do compromisso assumido;

Atender prontamente qualquer reclamação, exigência, ou observações realizadas pela
SMS.

Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade,
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e, se a
comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação;
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação
da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.
Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a média
daqueles apurados pela Secretaria Solicitante.
As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio da
equação econômico-financeira, serão publicadas pela Secretaria Adjunta Especial de
Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Gestão-SAELC/SMGe.
A partir da vigência da Ata de Registro de preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na
integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, as penalidades
pelo descumprimento de qualquer de suas cláusulas.
Se a licitante vencedora recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços
injustificadamente, além das penalidades cabíveis, será aplicada a regra seguinte:
quando a proponente vencedora não apresentar situação regular no ato da assinatura,
será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação e assim
sucessivamente.
É facultado à administração, quando o convocado não cumprir as exigências do
edital ou não assinar a ata de registro de preços, no prazo e condições estabelecidos,
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em
igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
A recusa injustificada de fornecedor (es) classificado(s) em assinar a ata, dentro do
prazo estabelecido, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas
no edital.
A divulgação da Ata de Registro de Preços ocorrerá por publicação no Diário Eletrônico
do Tribunal de Contas no endereço eletrônico http://www.tce.mt.gov.br/.
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA contratada
Após a assinatura da Ata de Registro de Preços, a empresa Adjudicatária, será
CONTRATADA se for do interesse da Administração e será convocada para assinatura
do Contrato, devendo fazê-lo no prazo de até 15 (quinze) dias úteis após a convocação
formal, para a contratação do presente objeto, devendo a CONTRATADA, manter as
mesmas condições de habilitação para celebração do contrato.
São obrigações da FORNECEDORA, além das demais previstas:
Fornecer os produtos dentro dos padrões estabelecidos pela Secretaria Municipal de
Saúde.
Disponibilizar os produtos Imediatamente, após o recebimento da Ordem de

Substituir de imediato, após notificação formal, os produtos entregues em desacordo
com as especificações deste Termo e Anexos, ou que apresentem vício de
especificação, qualidade ou de quantidade.
Se a FORNECEDORA recusar-se a retirar a Nota de Empenho, sem justificativa
formalmente aceita, decairá do direito de fornecer o objeto adjudicado, sujeitando-se
às penalidades.
Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
execução do contrato.
A inadimplência da FORNECEDORA com referência aos encargos estabelecidos na
condição anterior, não transferem a responsabilidade por seu pagamento a SMS,
nem poderá onerar o objeto do certame, razão pela qual a FORNECEDORA renuncia
expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva com a SMS.
A não caracterização de inexecução contratual não afasta a obrigação do recolhimento
da multa.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES da CONTRATANTE
Além de suas obrigações decorrentes da própria lei, a Secretaria Municipal de Saúde
obriga-se:
A acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar o fornecimento, objeto deste contrato,
através de seus fiscais.
Efetuar os pagamentos, desde que tenha havido o recebimento dos produtos.
A Secretaria Municipal de Saúde – SMS é obrigada a proporcionar todas as facilidades
indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o
acesso de empregados, prepostos ou representantes da Fornecedora às dependências
da Secretaria Municipal de Saúde – SMS, desde que devidamente autorizados.
Efetuar o pagamento, mediante apresentação de Nota Fiscal Fatura Discriminativa, em
duas vias correspondentes ao adimplemento de cada parcela do bem efetivamente
entregue atestado pela autoridade competente e de conformidade com o discriminado
na proposta da adjudicatária e o constante na Nota de Empenho, no prazo não superior
a 30 (trinta) dias, através de ordem bancária fornecedora pela instituição financeira
da Administração Municipal, devendo para isto ser indicada à agência, localidade
e número da conta corrente em que deverá ser realizado o depósito. O pagamento
da nota fiscal fica condicionado à comprovação de situação de regularidade da
fornecedora.
CLÁUSULA oitava - DAS sanções administrativas
Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, se recusar dentro
do prazo fixado de até 15 (quinze) dias uteis, a assinar a Ata de Registro de Preços, ou
deixar de retirar a Ordem de Serviço dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
deixar de entregar toda a documentação exigida, ou apresentar documentação falsa,
ensejar retardamento na prestação dos serviços, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de
licitar e de contratar com o município, pelo prazo de até 05(cinco) anos, sem prejuízos
das multas previstas e demais cominações legais”.

Gazeta Municipal de Cuiabá - Sexta-feira, 22 de Outubro de 2021

Página

64

Ano I | Nº 246

GAZETA MUNICIPAL DE CUIABÁ
O descumprimento injustificado das obrigações acima assumidas sujeitará a
contratada as seguintes penalidades:
Advertência por escrito;
Multa de até 10% (dez por cento) do valor da contratação;
Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração da Contratante;
Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos termos da Lei
n° 8.666/93.
Quanto à aplicação de penalidades caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão
ou nesse prazo encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão
superior, dentro do mesmo prazo.
A contratada poderá ser penalizada inclusive com eventual rescisão do contrato caso
à qualidade dos serviços e/ou a presteza no atendimento deixarem de corresponder
à expectativa.
CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DA ATA
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas
seguintes situações:
Quando a Fornecedora não cumprir as obrigações constantes na Ata de Registro de
Preços e/ou no Edital e seus anexos;
Quando a Fornecedora não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado;
Quando a Fornecedora der causa a rescisão administrativa decorrente deste Registro
de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei
8.666/93;
Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
Por presentes razões de interesse público, devidamente justificado.
Ocorrendo cancelamento do preço registrado, a Fornecedora será informada por
correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo
administrativo da presente Ata.
No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Fornecedora, a
comunicação será feita por publicação no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas no
endereço eletrônico http://www.tce.mt.gov.br/, considerando-se cancelado o preço
registrado a partir da publicação
A solicitação da Fornecedora para cancelamento dos preços registrados poderá não
ser aceita pelo Órgão Gerenciador, facultando-se a este neste caso, a aplicação das
penalidades previstas nesta Ata.
Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades da
Fornecedora relativas aos fornecimentos do objeto.
Caso o Órgão Gerenciador não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, poderá
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas até que a Fornecedora
cumpra integralmente a condição contratual infringida.
CLÁUSULA décima – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas correrão por conta do orçamento abaixo:
BLOCO DE CUSTEIO
EXERCÍCIO - 2020
ÓRGÃO - 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE - 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO - 10 - SAÚDE

procedimentos:
Deverá, obrigatoriamente, fazer acompanhar da Nota Fiscal/Fatura, todas as certidões
de regularidade fiscal (FGTS, Débitos Trabalhistas, Débitos Municipais e outras as
quais a Secretaria julgar necessárias), devidamente válidas.
A Contratada deverá manter durante toda a vigência contratual, a plena regularidade
fiscal, exigida em Lei, e caso não apresente a efetiva documentação de regularidade
fiscal necessária, dentro do prazo legal, o recebimento ficará prejudicado podendo ser
suspenso ou interrompido, independentemente das penalidades legais aplicáveis ao
fato, até que a empresa regularize a situação.
A Nota Fiscal/Fatura deverá ser devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato, antes
da sua efetiva liquidação.
O pagamento será efetuado em até no máximo após 30 (trinta) dias do recebimento
da Nota Fiscal/Fatura.
O pagamento dar-se-á por intermédio de Ordem Bancária (OB) e em moeda corrente
nacional, conforme art. 5° da Lei n° 8666/93.
Nenhum pagamento isentará a Contratada das suas responsabilidades e obrigações,
nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.
Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigações financeiras impostas a Contratada em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito de atualização monetária.
A 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”.
As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças
serão de responsabilidade da Contratada.
O pagamento será efetuado observando-se a ordem cronológica estabelecida no art.
5° da Lei n° 8666/93.
DA NOTA FISCAL:
A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida em duas vias, somente após o recebimento
da Nota de Empenho, devendo ser encaminhada a Responsáveis Técnicas do
Almoxarifado da Saúde Mental: Delza ou Maxilene Correae/ou servidor designado,
juntamente com a entrega dos produtos solicitados.
A data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura será devidamente registrada nos autos
do processo pelo responsável pelo recebimento do bem.
Deverá constar na Nota Fiscal/Fatura algumas informações básicas como:
Razão Social;
Número da Nota Fiscal/Fatura;
Data de emissão;
Nome da Secretaria Solicitante/Diretoria;
Descrição do material e/ou serviço;
Quantidade, preço unitário, preço total;
Dados Bancários (nome e número do banco, número da agência, número da conta
corrente);
Número do Contrato;
Número da Nota de Empenho;
Não deverá possuir rasuras.
Caso constatado alguma irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, esta será devolvida
a Contratada para as necessárias correções, sendo informados os motivos que
motivaram a sua rejeição.
Somente após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura devidamente corrigida é que
se iniciará a contagem dos prazos fixados para pagamento à partir da data de sua
reapresentação.

SUB FUNÇÃO - 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

A Nota Fiscal/Fatura deverá estar acompanhada dos seguintes documentos e
certidões comprobatórias de regularidade fiscal, vigentes:

SUB FUNÇÃO - 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

FGTS,

PROGRAMA - 0033 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Débitos Trabalhistas;

PROGRAMA - 0034 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Débitos Municipais, e outras as quais a Secretaria julgar necessários.

PROJETO ATIVIDADE - 2382 – IMPLEM. ASSIST. AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESP.
S.I.A./S.I.H. NO MUNICÍPIO

Cumpridas todas as etapas da fiscalização, Mensalmente deverão ser juntados
Relatórios de entrega dosprodutos e respectivas Notas Fiscais que deverão ser
Atestadas:pela(s) Responsável(eis) Técnica(s) do Almoxarifado da Saúde Mental
e/ou servidor designado, em conjunto com Fiscal do Contrato e/ou servidor (es)
designado(s), e encaminhada a Diretoria Administrativa e Financeira da SMS, para
providencias cabíveis.

PROJETO ATIVIDADE - 2384 - FOMENTAR AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE
PROJETO ATIVIDADE - 2393 - IMPLEMENTAR AÇÕES DA VIGILÂNCIA HIV/AIDS,
HEPATITES VIRAIS E OUTRAS IST’S
FONTE - 0142000000 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE - SUS - ESTADO
FONTE - 0146000000 – TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO
CONTA DE DESPESA - 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO
Dá-se a esta ata o valor total de R$ 66.441,60 ( sessenta e seis mil quatrocentos e
quarenta e um reais sessenta centavos).
Para que se proceda efetivamente o pagamento, a Contratada deverá seguir alguns

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente instrumento para
qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da Administração.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta Ata de Registro de Preços, não
resolvidos na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do
Estado de Mato Grosso, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
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E assim, por estarem às partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento
em 03 (três) vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme pelas PARTES,
vai por elas assinado para que produza todos os efeitos de direito, na presença das
testemunhas abaixo identificadas.

Cuiabá/MT, 22 de abril de 2021.
CONTRATANTE:
OZENIRA FÉLIX SOARES DE SOUZA
Secretária Municipal de Saúde – SMS
RG 079113860 SSP/MT
CPF 075.296.448-82
CONTRATADA:
LB LEÃO JÚNIOR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI-ME
CNPJ: 05.920.168/0001-39
Representante: LERILZO BENEDITO LEÃO JUNIOR

prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que
ocorra motivo justificado aceito pela administração.
Se a licitante vencedora recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços
injustificadamente, além das penalidades cabíveis, será aplicada à regra seguinte:
quando a proponente vencedora não apresentar situação regular, no ato da assinatura,
será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação e assim
sucessivamente.
A Ata de Registro de Preços implicará compromisso assumido de fornecimento nas
condições estabelecidas no edital.
A recusa injustificada de fornecedor (es) classificado(s) em assinar a ata, dentro do
prazo estabelecido, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas
no edital;
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA
O gerenciamento deste instrumento caberá a Secretaria Municipal de Gestão, através
da Secretaria Adjunta Especial de Licitações e Contratos no seu aspecto operacional e
à Procuradoria Geral do Município nas questões legais.
CLÁUSULA QUARTA – DAS ESPECIFICAÇÕES
DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

RG 899899 SSP/MT

LOTE 11 – CARNE DE AVES

CPF: º 802.686.411-53

EMPRESA VENCEDORA: JULIO VICTOR UEMURA MEIRA – CNPJ: 36.435.890/0001-01

TESTEMUNHAS:
____________________

Item

Especificação

Unid

Qtd.

1

1515446

Frango
semi-processado
em peca, congelado, coxa
e sobrecoxa, com aspecto
cor, cheiro e sabor proprios,
sem manchas e parasitas,
acondicionado em saco plastico
polietileno,
transparente
atoxico, peso em media 2kg,
inspecionado pelo sif.

kg

4.050

SEARA

R$ 8,00

2

1486861

Frango semi-processado - inteiro,
congelado, inteira, sem pes,
sem cabeca, e miudos, com
aspecto cor e cheiro proprio, sem
manchas, acondicionado em
saco plastico, peso 1kg

kg

2.550

IN
NATURA

R$ 7,76

3

1021931

Frango semi-processado - em
peca, congelado, peito, em
file, sem osso e sem pele, com
aspecto cor e sabor proprios,
sem manchas e parasitas,
acondicionado em saco plastico
transparente, atoxico, peso 2kg.

kg

3.645

IN
NATURA

R$
11,00

R$
40.095,00

4

1595890

Carne de peru - inteiro, sem
pes, sem pescoco, resfriador,
embalagem plastica atoxica,
especionador pelo sif. Kg

kg

135

IN
NATURA

R$
20,00

R$
2.700,00

Nome: Nome:
CPF: CPF:
RG: RG:

ATA DE rEGISTRO DE PREÇOS 015/2021
PREGÃO ELETRÔNICO/REGISTRO DE PREÇOS Nº. 009/2021/PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 45.973/2020
Aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e e vinte um, pelo presente
instrumento, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito
no CNPJ/MF sob o nº. 03.533.064/0001-46, com sede no Palácio Alencastro,
situado na Praça Alencastro, nº. 158, Centro, na cidade de Cuiabá/MT, através da
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS, neste ato representado por seu Secretário
(a) Sr(a) OZENIRA FÉLIX SOARES DE SOUZA, portador(a) da Carteira de Identidade
RG nº 079113860 SSP/MT e do CPF nº. 075.296.448-82 denominado simplesmente
CONTRATANTE e a empresa JULIO VICTOR UEMURA MEIRA , inscrita no CNPJ/
MF nº. 36.435.890/0001-01, com sede na Travessa das Almas n 68 Bairro Cidade
Alta Cuabá-MT CEP 78030-172 e-mail jvmcbalicita@gmail.com Telefone (65) 9694
7797, representada neste ato pelo seu(sua) Representante Legal, Sr. JULIO VICTOR
UEMURA MEIRA, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 2443155-9 SSP/MT, CPF/
MF n.º 039.147.231-30, doravante denominada FORNECEDORA, considerando
o resultado da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO/REGISTRO DE
PREÇOS Nº. 009/2021/PMC do Processo Administrativo 45.973 /2020 RESOLVE
registrar os preços, nas quantidades estimadas anual, de acordo com a classificação
por ela alcançada, atendendo das condições previstas no Instrumento Convocatório,
e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas
constantes da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº. 123 de
14 de dezembro de 2006, Lei Complementar Municipal nº 192 de 05 de outubro de
2009, Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal n°
5.011 de 21 de fevereiro de 2011, Decreto Municipal 5.456, de 24 de fevereiro de 2014
e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Material de Consumo
(Gêneros alimentícios perecíveis, estimáveis e utilidades), com entrega, para atender
a Diretoria de Atenção Secundária/Coordenadoria Especial de Rede Assistencial de
Saúde Mental/SMS, conforme especificações, detalhamentos e demais condições
constantes nesta Ata.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
DA PERIODICIDADE:
A Ata de Registro de Preços terá prazo de validade de 12 (doze) meses a contar da
assinatura feita pelas partes. Após a assinatura será providenciada a publicação na
forma da Lei.
A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na
integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, as penalidades
pelo descumprimento de qualquer de suas clausulas.

Valor
Unit.

Cod. Tce

_____________________

VALOR TOTAL DO LOTE:

Marca

Valor Total

R$
32.400,00

R$
19.788,00

R$ 94.983,00

Quando o alimento for manipulado para transferência da embalagem original, deverá
ser observada, todas as normas de higiene, segurança e manipulação de alimentos, e
as embalagens devem ser integras próprias para cada tipo, com prazo de validade e
identificação correta em rótulo, o qual deve conter o nome, composição do produto,
lote, data de fabricação e validade, número de registro no órgão oficial (quando
necessário).
DO LOCAL DE ENTREGA:
Para atender as R.T e CAPS:
RT 01 BEIJA FLOR – Rua Lá Paz, Quadra 02, nº 11 – Bairro Jardim Tropical – Cuiabá
– CEP:
78065-185 – Telefone (65) 3621-1901;
RT 02 CURIÓ – Rua 39, Setor II, CPA III – Bairro Morada da Serra - Cuiabá – CEP: 78058013 - Telefone (65) 3646-9601;
RT 03 ANDORINHA – Rua J 10, Quadra 17, Casa 420 – Bairro Nossa Senhora Aparecida
– Cuiabá/MT. CEP: 78090-690 – Telefone (65) 3617-1385;
RT 05 ARARA – Rua 07 nº 10, setor Centro Norte, Bairro Morada do Ouro – Cuiabá/
MT – CEP: 78053-035. Telefone (65) 3641-8427;
RT 07 SABIÁ – Rua 09 nº 122, Lote 06 Quadra 03, Bairro Jardim Petrópolis – Cuiabá
– CEP:
78070-453. Telefone (65) 3317-1209;
RT 09 TUCANO – Rua Vicente Fortunato, nº 20, Jd. Lucianópolis – Cuiabá/MT – CEP:
78085
060 - Telefone (65) 3617-1440;
CAPS CPA IV – Rua Pardal, Quadra 110 – Bairro CPA IV – Cuiabá – CEP: 78058-196.

A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar as contratações
que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada
a legislação relativa à licitação, sendo assegurado ao beneficiário do registro
preferência em igualdade de condições, conforme art. 15, §4º, da Lei 8666/93;

Telefones (65)3649-1968 – 3649-6618 – 9.9244-2453;

DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

CAPS AD ADOLESCER - Av. Romênia S/nº (ao Lado da Polícia Comunitária) Bairro
Jardim Europa – Cuiabá CEP: 78065-745 – Telefones (65) 3617-1835 – 3617-1836.

Homologado o resultado da licitação, o fornecedor classificado será convocado
para assinar a ata de registro de preços, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis,
nas condições estabelecidos no instrumento convocatório, podendo o prazo ser

CAPS II VERDÃO – Rua Rio Grande do Sul nº 504 – Jardim Paulista – Cuiabá.
Telefones (65) 3617-1831 – 3617-1241 – 9.9214-0774;

Para atender o Serviço de Assistência Especializada – SAE:
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Rua Rio Piraim, S/Nº, Bairro Grande Terceiro - Telefone: 65 3634-0593. (SAE – Grande
Terceiro)
Rua Óbidos S/N, Bairro CPA I (SAE – Norte)
Em caso de alteração ou mudança no endereço, fica a Administração responsável por
informar a licitante vencedora de tais alterações, não sendo esta modificação motivo
por parte da licitante vencedora, para a não entrega dos objetos adjudicados. Tais
alterações não gerarão nenhum ônus para a Administração.
DO HORÁRIO:
Nas RT e CAPS deverá ser entregue das 08h:00min as 10h:00min da manhã enquanto
no SAE deverá ser entregue as 07h:00min da manhã.
Os horários devem ser rigorosamente respeitados para possibilitar uma boa inspeção
das mercadorias (data de fabricação e validade; avaliação sensorial – cor, gosto,
odor, aroma, aparência, textura, sabor e condições de embalagens), e para posterior
distribuição, de acordo com a demanda do serviço, nas unidades solicitantes.
DO PRAZO DE ENTREGA:
Prazo de entrega dos Gêneros Alimentícios deverá ser 02 (dois) dias úteis a contar do
recebimento da Ordem de Fornecimento/Nota de Empenho atendendo o cronograma/
planilha semanal, encaminhado com antecedência pelos responsáveis.
Informamos que os produtos especificados neste termo são produtos perecíveis,
que não podem ser estocados. Diante disso, são solicitados semanalmente pela
responsável técnica nutricionista via planilha encaminhada por e-mail ou anexo a
ordem de compra ao fornecedor.

O equipamento de refrigeração deverá ser dimensionado levando em consideração,
além de outros, os seguintes fatores internos e externos: temperatura, horário, tempo
e condições de trabalho bem como intempéries climáticas.
A temperatura interna de trabalho do baú deverá ser a correspondente à capacidade
do equipamento de refrigeração em garantir durante todo o transporte, temperatura
adequada para os alimentos:
- Refrigerado: de 4 a 6°C (quatro a seis graus Celsius), com tolerância até 7°C (sete
graus Celsius) para produtos alimentícios cujo transporte e armazenamento devam
ocorrer em temperaturas de refrigeração (alimentos protéicos – fígado bovino,
linguiça e rúmen ou bucho/dobradinha).
- Congelado: entre -18 e -15°C (dezoito a quinze graus Celsius negativos), com
tolerância até -12°C (doze graus Celsius negativos) para produtos alimentícios cujo
transporte e armazenamento devam ocorrer em temperaturas de congelamento
(alimentos protéicos – carne bovina moída, carne bovina em pedaços, carne suína tipo
pernil, aves processadas - frango, peixe, salsicha).
Quanto às intempéries, deverá ser previsto que o baú isotérmico ficará exposto
externamente às condições climáticas, suscetível às variações de temperatura e
umidade observadas na região.
O equipamento de refrigeração deverá ser composto por, no mínimo, 01 (uma) unidade
condensadora e 01 (uma) unidade evaporadora, além dos demais componentes.
Os veículos de transporte que necessitam controle de temperatura devem ser providos
permanentemente de termômetros calibrados, de fácil leitura e que não representem
risco de contaminação para o produto.

DIA DE ENTREGA

EMBALAGENS:

As entregas nas deverão serem feitas semanalmente conforme Ordem de Compra e
planilha que será disponibilizada junto a Ordem de Compra.

Os produtos embalados devem apresentar embalagens íntegras, próprias para cada
tipo, dentro do prazo de validade e com identificações corretas no rótulo, o qual deve
conter o nome e composição do produto, lote, data de fabricação e validade, número
de registro no órgão oficial (quando necessário), CGC, endereço do fabricante e
distribuidor, condições de armazenamento e quantidade (peso).

As entregas para o SAE deverão ocorrer semanalmente nas Segundas Feiras no
endereço exarado na Cláusula acima, conforme planilha elaborada pela nutricionista
do SAE – Luciana Correa e/ou servidor designado, que será encaminhado juntamente
com a Ordem de Compra.

DAS CONDIÇÕES PARA ENTREGA DOS PRODUTOS

ENTREGADOR:

Não serão aceitos produtos que não estiverem de acordo com as especificações.

O entregador deve estar com uniforme adequado, limpo, avental ou jaleco, sapato
fechado e com proteção para cabelo (rede/gorro ou boné) e nas mãos luvas.

Todos os produtos devem ser empacotados e identificados, em embalagens
individuais.

VEÍCULOS:

Os meios de transporte de alimentos destinados ao consumo humano devem garantir
a integridade e a qualidade a fim de impedir a contaminação e deterioração dos
produtos.

As embalagens devem ser de material resistente e estar íntegras; próprias para cada
tipo de produto; e conter etiquetas individualizadas, com identificação da unidade
para qual se destina e informações exigidas por lei: identificação do produto; marca e
endereço do fabricante e distribuidor; composição do produto; lote; data de fabricação
e validade (prazo de validade); Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
condições de armazenamento; quantidade (peso); marcas e carimbos oficiais (SIF/
DIPOA), de acordo com as portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA nº 304, de
22/04/96 e nº 145, de 22/04/98, da resolução da ANVISA nº 105, de 19/05/99.

Fica vedado o transporte de alimentos e substâncias estranhas que possam
contaminá-los ou corrompê-los em um mesmo compartimento do veículo, em especial
de produtos com qualquer grau de potencial tóxico.

Os pacotes devem ser ensacados em forma de kit, por sacolão, com identificação da
unidade para qual se destina. Os pacotes dentro do sacolão devem estar dispostos de
forma que facilite a visualização de suas etiquetas para conferência.

Não é permitido transportar alimentos conjuntamente com pessoas e animais.

A empresa é responsável pelos danos causados diretamente a Secretaria Municipal de
Saúde decorrente de sua culpa ou dolo quando da entrega dos produtos, não excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade e fiscalização ou acompanhamento por parte da
SMS.

Com base nas orientações da Portaria CVS-6/99, de 10 de março de 1999 e na
Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, os requisitos para transporte de
alimentos são os seguintes:

A cabine do condutor deve ser isolada da parte que contém os alimentos.
O veículo não deve apresentar qualquer evidência de pragas e vetores tais como fezes,
ninho e outros.
O veículo, os recipientes que transportam alimentos e os materiais utilizados para
proteção e fixação da carga (cordas, encerados, plásticos e outros) não devem
constituir fonte de contaminação ou dano para o produto e devem ser mantidos em
perfeito estado de conservação e higiene.
A carga e/ou descarga não devem representar risco de contaminação, dano ou
deterioração do produto e/ou matéria-prima alimentar.

QUALIFICAÇOES/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Os produtos (Hortifrutigranjeiros) solicitados devem apresentar-se em embalagens
íntegras, individuais, com quantidades necessárias para atender a necessidade
de cada unidade rotulada, com especificação, nome do serviço solicitado, data de
validade, com aspecto característico.

Nenhum alimento deve ser transportado em contato direto com o piso do veículo.

Os fornecedores deverão entregar os produtos no local indicado, nas quantidades
solicitadas, obrigatoriamente acompanhadas dos documentos fiscais, devidamente
discriminados com todos os produtos e respectivos valores.

Os veículos de transporte serão avaliados quanto às condições higiênico-sanitárias
periodicamente por servidores habilitados da Coordenadoria de Atenção Técnica em
Saúde Mental.

Informamos que os produtos especificados neste termo são produtos perecíveis, que
não podem ser estocados diante disso são solicitados semanalmente pela responsável
técnica nutricionista via planilha encaminhada por e-mail ou fax direto ao fornecedor.

O tipo de veículo e temperaturas de transporte que atendem às especificações deste
edital deve seguir as recomendações abaixo:

Todos os critérios estabelecidos neste Termo de Referência, de maneira a observar
o cumprimento dos critérios de segurança em cada etapa produtiva, desde o
recebimento até a distribuição e o consumo, para a entrega dos gêneros alimentícios
(hortifrutigranjeiros).

Para alimentos de características pouco perecíveis: o transporte deverá ser à
temperatura ambiente, em caminhão baú de forma que os produtos fiquem protegidos
de chuva, pó, fagulhas entre outros e de modo que garanta a imobilidade dos
recipientes/embalagens para assegurar a integridade dos produtos.
Para alimentos de características muito perecíveis: o veículo deverá ser do tipo
“caminhão frigorífico”, categoria leve, movido a combustível diesel e possuir condições
de operação através do uso de Biodiesel, conforme diretrizes do Programa Nacional de
Produção e Uso do Biodiesel.
O “caminhão frigorífico” deve ser equipado com 1 (uma) carroceria rígida, do tipo baú
isotérmico misto para refrigeração e congelamento, constituído por características
específicas para transporte de produtos alimentícios para atender as necessidades da
Coordenadoria de Atenção Técnica em Saúde Mental.
O baú isotérmico deverá possuir 02 (dois) compartimentos, separados por meio do
mecanismo de divisória móvel: 01 (um) para alimentos congelados e 01 (um) para
alimentos resfriados ou secos.
O baú isotérmico deverá possuir um sistema de vedação para contenção de água, pó
e impurezas.

RECOMENDAÇÕES DE ACORDO COM O PRODUTO:
Os hortifrutigranjeiros devem apresentar tamanho, cor, aroma e grau de maturação
característica, além de ausência de danos físicos e mecânicos e estar sem presença
de insetos e moluscos.
Os ovos devem estar com a casca íntegra, sem rachaduras e resíduos que indiquem a
falta de higiene do fornecedor. A refrigeração é recomendada.
CRITÉRIOS PARA CONTROLE DOS SERVIÇOS
Todos os fornecimentos serão fiscalizados pelo responsável técnico dos Serviços
e pelas Nutricionistas/Administradora dos Setores que farão o monitoramento da
entrega, das especificações dos produtos, quantidade, qualidade e estado conforme
consumo humano bem como fará a solicitação semanal dos gêneros alimentícios
contratados.
O fornecimento será controlado pelo fiscal designado pela Diretoria Atenção
Secundária e também em forma de planilha, contendo o controle de entrada dos
alimentos através do recebimento de nota fiscal discriminando as características e
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quantidades dos produtos, juntamente com relatórios de entrega, que será enviado à
Diretoria Administrativa e Financeira mensalmente pela equipe Técnica responsável
que atestará a conformidade da qualidade dos produtos quanto as especificações e
as condições higiênica sanitárias dos mesmos.
DAS CONDIÇÕES PARA A ENTREGA DOS PRODUTOS
Todos os fornecimentos serão fiscalizados pelo responsável técnico dos Serviços
e pelas Nutricionistas/Administradora dos Setores que farão o monitoramento da
entrega, das especificações dos produtos, quantidade, qualidade e estado conforme
consumo humano bem como fará a solicitação semanal dos gêneros alimentícios
contratados.
O recebimento será controlado pelo fiscal designado pela Diretoria Técnica de Atenção
Secundária e também em forma de planilha, contendo o controle de entrada dos
alimentos através do recebimento de nota fiscal discriminando as características e
quantidades dos produtos, juntamente com relatórios de entrega, que será enviado à
Diretoria Administrativa e Financeira mensalmente pela equipe Técnica responsável
que atestará a conformidade da qualidade dos produtos quanto às especificações e
as condições higiênico-sanitárias dos mesmos.
No momento da entrega dos produtos nos locais definidos, será verificada a qualidade
dos produtos, integridade, especificação, embalagem, prazo de validade e com
identificações corretas no rótulo, o qual deve conter o nome e composição do produto,
lote, data de fabricação e validade, número de registro no órgão oficial (quando
necessário), CGC, endereço do fabricante e distribuidor, condições de armazenamento
e quantidade (peso) e se confrontará a qualidade entregue com o especificado neste
Termo de Referência, Edital e Anexos.
Não serão aceitos produtos com especificação diferente ao que foi proposto, com
irregularidade de peso ou medida, de inconsistência de informações sobre o produto
bem como se apresentar quaisquer descumprimentos da qualidade e quantidade,
além das exigências requeridas no termo de referência. Caso não se cumpra tais
especificações os produtos poderão ser totalmente devolvidos para correção da Nota
Fiscal.
Em se verificando vícios defeitos nos produtos, avarias, inconsistências ou perdas
cujas embalagens não estejam íntegras, validade em desacordo com o exigido ou que
apresentarem alguma alteração, o fornecedor será informado para corrigi-lo e efetuar
a troca dos produtosno prazo máximo de 02 (dois) dias.
A partir desse prazo de troca, a Coordenação que negou o produto solicitará o
cancelamento dos itens em desacordo com o edital referente aos documentos
de compras e/ou a nota fiscal, sem qualquer ônus direto ou indireto decorrente do
mesmo, inclusive por questões de transporte e ônus dos produtos.
A informação ao fornecedor sobre vícios ou defeitos na entrega dos Hortifrutigranjeiros
será realizada pelo fiscal do contrato e/ou servidor designado, que providenciará todos
os procedimentos formais para evitar perda, deterioração ou prejuízo a Administração.
O transporte deve ser feito pela empresa Contratada, conforme exigência dos órgãos
reguladores devendo respeitar todas as condições sanitárias exigidas por Lei, evitando
qualquer tipo de contaminação dos produtos e de risco a saúde dos usuários e
destinatários dos mesmos.
CLÁUSULA QUINTA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
A Ata de Registro de Preços terá prazo de validade de 12 (doze) meses a contar da
assinatura feita pelas partes. Após a assinatura será providenciada a publicação na
forma da Lei.
A existência dos preços registrados não obriga a Administração e outros Órgãos/
Entidades a firmarem contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer
licitações específicas para aquisição/prestação de serviço(s), obedecida à legislação
pertinente, sendo assegurado ao detentor do registro à preferência de entrega/
execução do(s) produto/serviço(s), em igualdade de condições.
Ao preço do primeiro colocado poderão ser registrados tantos fornecedores quantos
necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja atingida a
quantidade total estimada para o ITEM, respeitadas à legislação, observando-se o
seguinte:
O(s) preço(s) registrado(s) e a indicação do(s) respectivo(s) fornecedor(es) serão
divulgados no Site da Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, http://www.cuiaba.mt.gov.
br na guia Serviços/Licitação ou no Link http://licitacao.cuiaba.mt.gov.br/licitacao e
ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços;
Quando das contratações decorrentes do registro de preços respeitar-se-á a ordem de
classificação das empresas constantes da Ata;
Os órgãos participantes do registro de preços deverão, quando da necessidade
do fornecimento do objeto, recorrerem ao órgão gerenciador da Ata de Registro de
Preços, para que este proceda à indicação do fornecedor e respectivos preços a serem
praticados;
Excepcionalmente, a critério do órgão gerenciador, quando a quantidade do primeiro
colocado não for suficiente para as demandas estimadas, desde que se trate de
objetos de qualidade ou desempenho superior, devidamente justificada e comprovada
a vantagem, e as ofertas sejam em valor inferior ao máximo admitido, poderão ser
registrados outros preços.
A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão municipal ou entidade da Administração que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente
comprovada à vantagem.
Os órgãos e entidades que não participaram do PREGÃO ELETRÔNICO/REGISTRO
DE PREÇOS, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão
manifestar formalmente o pedido e interesse junto ao órgão gerenciador da Ata
para manifestação sobre a possibilidade de adesão, com descrição e especificações

dos produtos e quantitativos do ITEM que tenha interesse, para que este indique os
possíveis fornecedores e respectivos preços a ser praticado.
Caberá a Fornecedora beneficiária da ata de registro de preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente
de adesão, desde que o fornecimento não prejudique as obrigações presentes e futuras
decorrentes da Ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
Os fornecimentos adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem
por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não pode exceder,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro
de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número
de órgãos não participantes que aderirem.
Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar
a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de
vigência da ata.
Ao órgão não participante compete os atos relativos à cobrança do cumprimento
pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação,
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações,
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
O órgão que efetivar o fornecimento será responsável pelos atos relativos ao
cumprimento, pelo fornecedor, das condições pactuadas, aí incluída a aplicação de
eventuais penalidades.
Caberá ao órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame
licitatório, descrever no seu pedido:
A especificação/descrição do objeto pretendido, inclusive definindo as respectivas
unidades de medida usualmente adotadas;
A estimativa de quantidades a serem fornecidas no prazo de validade do registro;
O preço unitário e total do estimado das quantidades a serem fornecidas;
A quantidade total de unidades a ser aderida, por ITEM;
O prazo de validade de registro de preço;
Descrição das condições quanto aos locais, prazos de entrega, forma de pagamento,
dotação orçamentária e, complementarmente, quando cabíveis, a frequência,
periodicidade, características dos produtos a serem fornecidos e utilizados,
procedimentos a serem seguidos, cuidados, deveres, disciplina e controles a serem
adotados por parte do fornecedor.
Fazer acompanhar dos orçamentos prévios para comprovação de vantagens.
Homologado o resultado da licitação, o fornecedor classificado será convocado para
assinar a ata de registro de preços, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, nas condições
estabelecidas no instrumento convocatório, podendo o prazo ser prorrogado uma
vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo
justificado aceito pela administração.
A ata de registro de preços implicará compromisso assumido de fornecimento nas
condições estabelecidas no edital.
A aquisição com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado,
por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa,
autorização de compra ou ordem de execução de serviços, conforme disposto no art.
62 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.
A Ata de Registro de Preços não poderá sofrer acréscimos em seus quantitativos,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993.
O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados,
cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos
fornecedores.
Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior
ao preço praticado no mercado o órgão gerenciador deve:
Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação
ao praticado pelo mercado;
Frustrada a negociação, o fornecedor, será liberado do compromisso assumido;
Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade,
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e, se a
comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação;
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação
da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.
Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a média
daqueles apurados pela Secretaria Solicitante.
As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio da
equação econômico-financeira, serão publicadas pela Secretaria Adjunta Especial de
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Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Gestão-SAELC/SMGe.
A partir da vigência da Ata de Registro de preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na
integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, as penalidades
pelo descumprimento de qualquer de suas cláusulas.
Se a licitante vencedora recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços
injustificadamente, além das penalidades cabíveis, será aplicada a regra seguinte:
quando a proponente vencedora não apresentar situação regular no ato da assinatura,
será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação e assim
sucessivamente.
É facultado à administração, quando o convocado não cumprir as exigências do
edital ou não assinar a ata de registro de preços, no prazo e condições estabelecidos,
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em
igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
A recusa injustificada de fornecedor (es) classificado(s) em assinar a ata, dentro do
prazo estabelecido, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas
no edital.
A divulgação da Ata de Registro de Preços ocorrerá por publicação no Diário Eletrônico
do Tribunal de Contas no endereço eletrônico http://www.tce.mt.gov.br/.
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA contratada
Após a assinatura da Ata de Registro de Preços, a empresa Adjudicatária, será
CONTRATADA se for do interesse da Administração e será convocada para assinatura
do Contrato, devendo fazê-lo no prazo de até 15 (quinze) dias úteis após a convocação
formal, para a contratação do presente objeto, devendo a CONTRATADA, manter as
mesmas condições de habilitação para celebração do contrato.
São obrigações da FORNECEDORA, além das demais previstas:
Fornecer os produtos dentro dos padrões estabelecidos pela Secretaria Municipal de
Saúde.
Disponibilizar os produtos Imediatamente, após o recebimento da Ordem de
Fornecimento e Nota de Empenho; atendendo Cronograma/Planilha Semanal,
encaminhado com antecedência pelo Almoxarifado da Saúde Mental e Nutricionista
do SAE/DST/AIDS.
Os itens licitados serão avaliados em relação à conformidade, especificação, bem como
qualidade e quantidade, de acordo com o Termo de Referência, Edital e Anexos sendo
que o prazo para conferência e eventual troca do produto feita por parte da Secretaria
Municipal de Saúde – SMS, através da Diretora Atenção Secundária/Coordenadoria
de Rede de Atenção de Saúde Mental, sendo a responsabilidade da FORNECEDORA
a substituição de imediato, depois do comunicado da SMS de quaisquer produtos em
desconformidade com o das especificações.
A nota fiscal deverá especificar número de cada lote/item e sua validade com a
respectiva quantidade, em concordância com os produtos apresentados no ato
da entrega, bem como a entrega no Almoxarifado Saúde Mental/SMS. Casos em
desacordo, não serão recebidos.
O recebimento não excluirá a FORNECEDORA da responsabilidade civil, nem éticoprofissional, pelo perfeito fornecimento dos produtos, dentro dos limites estabelecidos
pela Lei nº. 8.666/93.
Corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação em que se
verificarem vícios ou incorreções resultantes dos produtos fornecidos.
Manter, durante a vigência do Contrato, a regularidade documental habilitatória
apresentadas na licitação, sob pena de retenção financeira de seus créditos.
Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela SMS, cujas reclamações se
obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência à SMS, imediatamente e por
escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da entrega.
Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da SMS, no tocante ao fornecimento dos
produtos, assim como ao cumprimento das obrigações previstas.
Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do
fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer
natureza.
Comunicar imediatamente à SMS qualquer alteração ocorrida no endereço, conta
bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência.
Fiscalizar e acompanhar a execução para o perfeito cumprimento do fornecimento a
que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes.
Atender prontamente qualquer reclamação, exigência, ou observações realizadas pela
SMS.
Substituir de imediato, após notificação formal, os produtos entregues em desacordo
com as especificações deste Termo e Anexos, ou que apresentem vício de
especificação, qualidade ou de quantidade.
Se a FORNECEDORA recusar-se a retirar a Nota de Empenho, sem justificativa
formalmente aceita, decairá do direito de fornecer o objeto adjudicado, sujeitando-se
às penalidades.
Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
execução do contrato.
A inadimplência da FORNECEDORA com referência aos encargos estabelecidos na
condição anterior, não transferem a responsabilidade por seu pagamento a SMS,
nem poderá onerar o objeto do certame, razão pela qual a FORNECEDORA renuncia
expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva com a SMS.
A não caracterização de inexecução contratual não afasta a obrigação do recolhimento
da multa.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES da CONTRATANTE
Além de suas obrigações decorrentes da própria lei, a Secretaria Municipal de Saúde
obriga-se:
A acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar o fornecimento, objeto deste contrato,
através de seus fiscais.
Efetuar os pagamentos, desde que tenha havido o recebimento dos produtos.
A Secretaria Municipal de Saúde – SMS é obrigada a proporcionar todas as facilidades
indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o
acesso de empregados, prepostos ou representantes da Fornecedora às dependências
da Secretaria Municipal de Saúde – SMS, desde que devidamente autorizados.
Efetuar o pagamento, mediante apresentação de Nota Fiscal Fatura Discriminativa, em
duas vias correspondentes ao adimplemento de cada parcela do bem efetivamente
entregue atestado pela autoridade competente e de conformidade com o discriminado
na proposta da adjudicatária e o constante na Nota de Empenho, no prazo não superior
a 30 (trinta) dias, através de ordem bancária fornecedora pela instituição financeira
da Administração Municipal, devendo para isto ser indicada à agência, localidade
e número da conta corrente em que deverá ser realizado o depósito. O pagamento
da nota fiscal fica condicionado à comprovação de situação de regularidade da
fornecedora.
CLÁUSULA oitava - DAS sanções administrativas
Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, se recusar dentro
do prazo fixado de até 15 (quinze) dias uteis, a assinar a Ata de Registro de Preços, ou
deixar de retirar a Ordem de Serviço dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
deixar de entregar toda a documentação exigida, ou apresentar documentação falsa,
ensejar retardamento na prestação dos serviços, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de
licitar e de contratar com o município, pelo prazo de até 05(cinco) anos, sem prejuízos
das multas previstas e demais cominações legais”.
O descumprimento injustificado das obrigações acima assumidas sujeitará a
contratada as seguintes penalidades:
Advertência por escrito;
Multa de até 10% (dez por cento) do valor da contratação;
Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração da Contratante;
Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos termos da Lei
n° 8.666/93.
Quanto à aplicação de penalidades caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão
ou nesse prazo encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão
superior, dentro do mesmo prazo.
A contratada poderá ser penalizada inclusive com eventual rescisão do contrato caso
à qualidade dos serviços e/ou a presteza no atendimento deixarem de corresponder
à expectativa.
CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DA ATA
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas
seguintes situações:
Quando a Fornecedora não cumprir as obrigações constantes na Ata de Registro de
Preços e/ou no Edital e seus anexos;
Quando a Fornecedora não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado;
Quando a Fornecedora der causa a rescisão administrativa decorrente deste Registro
de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei
8.666/93;
Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
Por presentes razões de interesse público, devidamente justificado.
Ocorrendo cancelamento do preço registrado, a Fornecedora será informada por
correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo
administrativo da presente Ata.
No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Fornecedora, a
comunicação será feita por publicação no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas no
endereço eletrônico http://www.tce.mt.gov.br/, considerando-se cancelado o preço
registrado a partir da publicação
A solicitação da Fornecedora para cancelamento dos preços registrados poderá não
ser aceita pelo Órgão Gerenciador, facultando-se a este neste caso, a aplicação das
penalidades previstas nesta Ata.
Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades da
Fornecedora relativas aos fornecimentos do objeto.
Caso o Órgão Gerenciador não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, poderá
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas até que a Fornecedora
cumpra integralmente a condição contratual infringida.
CLÁUSULA décima – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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As despesas correrão por conta do orçamento abaixo:
BLOCO DE CUSTEIO
EXERCÍCIO - 2020
ÓRGÃO - 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE - 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO - 10 - SAÚDE
SUB FUNÇÃO - 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
SUB FUNÇÃO - 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA - 0033 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
PROGRAMA - 0034 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
PROJETO ATIVIDADE - 2382 – IMPLEM. ASSIST. AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESP.
S.I.A./S.I.H. NO MUNICÍPIO
PROJETO ATIVIDADE - 2384 - FOMENTAR AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE
PROJETO ATIVIDADE - 2393 - IMPLEMENTAR AÇÕES DA VIGILÂNCIA HIV/AIDS,
HEPATITES VIRAIS E OUTRAS IST’S
FONTE - 0142000000 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE - SUS - ESTADO
FONTE - 0146000000 – TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO
CONTA DE DESPESA - 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO
Dá-se a esta ata o valor total de R$ 94.983,00 ( noventa e quatro mil novecentos e
oitenta e três reais).
Para que se proceda efetivamente o pagamento, a Contratada deverá seguir alguns
procedimentos:
Deverá, obrigatoriamente, fazer acompanhar da Nota Fiscal/Fatura, todas as certidões
de regularidade fiscal (FGTS, Débitos Trabalhistas, Débitos Municipais e outras as
quais a Secretaria julgar necessárias), devidamente válidas.
A Contratada deverá manter durante toda a vigência contratual, a plena regularidade
fiscal, exigida em Lei, e caso não apresente a efetiva documentação de regularidade
fiscal necessária, dentro do prazo legal, o recebimento ficará prejudicado podendo ser
suspenso ou interrompido, independentemente das penalidades legais aplicáveis ao
fato, até que a empresa regularize a situação.
A Nota Fiscal/Fatura deverá ser devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato, antes
da sua efetiva liquidação.

Caso constatado alguma irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, esta será devolvida
a Contratada para as necessárias correções, sendo informados os motivos que
motivaram a sua rejeição.
Somente após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura devidamente corrigida é que
se iniciará a contagem dos prazos fixados para pagamento à partir da data de sua
reapresentação.
A Nota Fiscal/Fatura deverá estar acompanhada dos seguintes documentos e
certidões comprobatórias de regularidade fiscal, vigentes:
FGTS,
Débitos Trabalhistas;
Débitos Municipais, e outras as quais a Secretaria julgar necessários.
Cumpridas todas as etapas da fiscalização, Mensalmente deverão ser juntados
Relatórios de entrega dosprodutos e respectivas Notas Fiscais que deverão ser
Atestadas:pela(s) Responsável(eis) Técnica(s) do Almoxarifado da Saúde Mental
e/ou servidor designado, em conjunto com Fiscal do Contrato e/ou servidor (es)
designado(s), e encaminhada a Diretoria Administrativa e Financeira da SMS, para
providencias cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente instrumento para
qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da Administração.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta Ata de Registro de Preços, não
resolvidos na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do
Estado de Mato Grosso, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
E assim, por estarem às partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento
em 03 (três) vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme pelas PARTES,
vai por elas assinado para que produza todos os efeitos de direito, na presença das
testemunhas abaixo identificadas.

Cuiabá/MT, 13 de abril de 2021.
CONTRATANTE:
OZENIRA FÉLIX SOARES DE SOUZA
Secretária Municipal de Saúde – SMS
RG 079113860 SSP/MT

O pagamento será efetuado em até no máximo após 30 (trinta) dias do recebimento
da Nota Fiscal/Fatura.
O pagamento dar-se-á por intermédio de Ordem Bancária (OB) e em moeda corrente
nacional, conforme art. 5° da Lei n° 8666/93.

CPF 075.296.448-82
CONTRATADA:
JULIO VICTOR UEMURA MEIRA

Nenhum pagamento isentará a Contratada das suas responsabilidades e obrigações,
nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.
Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigações financeiras impostas a Contratada em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito de atualização monetária.
A 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”.
As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças
serão de responsabilidade da Contratada.
O pagamento será efetuado observando-se a ordem cronológica estabelecida no art.
5° da Lei n° 8666/93.

CNPJ: 36.435.890/0001-01
Representante: JULIO VICTOR UEMURA MEIRA
RG 2443155-9 SSP/MT
CPF: º 039.147.231-30
TESTEMUNHAS:
____________________

_____________________

Nome: Nome:
CPF: CPF:
RG: RG:

DA NOTA FISCAL:
A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida em duas vias, somente após o recebimento
da Nota de Empenho, devendo ser encaminhada a Responsáveis Técnicas do
Almoxarifado da Saúde Mental: Delza ou Maxilene Correae/ou servidor designado,
juntamente com a entrega dos produtos solicitados.
A data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura será devidamente registrada nos autos
do processo pelo responsável pelo recebimento do bem.
Deverá constar na Nota Fiscal/Fatura algumas informações básicas como:
Razão Social;
Número da Nota Fiscal/Fatura;
Data de emissão;
Nome da Secretaria Solicitante/Diretoria;
Descrição do material e/ou serviço;
Quantidade, preço unitário, preço total;
Dados Bancários (nome e número do banco, número da agência, número da conta
corrente);
Número do Contrato;
Número da Nota de Empenho;
Não deverá possuir rasuras.

ATA DE rEGISTRO DE PREÇOS 015/2021
PREGÃO ELETRÔNICO/REGISTRO DE PREÇOS Nº. 009/2021/PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 45.973/2020
Aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e e vinte um, pelo presente instrumento,
o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF sob o
nº. 03.533.064/0001-46, com sede no Palácio Alencastro, situado na Praça Alencastro,
nº. 158, Centro, na cidade de Cuiabá/MT, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE - SMS, neste ato representado por seu Secretário (a) Sr(a) OZENIRA FÉLIX
SOARES DE SOUZA, portador(a) da Carteira de Identidade RG nº 079113860 SSP/MT
e do CPF nº. 075.296.448-82 denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa
DISBRANCO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF
nº. 33.823.751/0001-67, com sede na Rua Poxoréo, n 325 Bairro Alvorada Cuabá-MT
CEP 78048-600 e-mail disbranco@gmail.com Telefone (65) 3621-7133 / 3621-7653,
representada neste ato pelo seu(sua) Representante Legal, Sr(ª). ANA FLAVIA CASTRO
BORBA YAMAMOTO, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 117739428 SESP/MT,
CPF/MF n.º 001.431.071-60, doravante denominada FORNECEDORA, considerando
o resultado da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO/REGISTRO DE
PREÇOS Nº. 009/2021/PMC do Processo Administrativo 45.973 /2020 RESOLVE
registrar os preços, nas quantidades estimadas anual, de acordo com a classificação
por ela alcançada, atendendo das condições previstas no Instrumento Convocatório,
e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas
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constantes da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº. 123 de
14 de dezembro de 2006, Lei Complementar Municipal nº 192 de 05 de outubro de
2009, Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal n°
5.011 de 21 de fevereiro de 2011, Decreto Municipal 5.456, de 24 de fevereiro de 2014
e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores:

5

14427-4

Pimentão verde, embalado em
bandeja de isopor, recoberta
com filme plástico de PVC,
com aproximadamente 400
g (2 unidades grandes). Deve
constar na embalagem etiqueta
com identificação do produto e
peso. Kg.

6

0002005

Salsa,
maço
grande,
acondicionada em saco plástico
individualizado,
contendo
identificação
do
produto,
identificação e endereço do
produtor. Unidade.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Material de Consumo
(Gêneros alimentícios perecíveis, estimáveis e utilidades), com entrega, para atender
a Diretoria de Atenção Secundária/Coordenadoria Especial de Rede Assistencial de
Saúde Mental/SMS, conforme especificações, detalhamentos e demais condições
constantes nesta Ata.

A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na
integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, as penalidades
pelo descumprimento de qualquer de suas clausulas.
A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar as contratações
que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada
a legislação relativa à licitação, sendo assegurado ao beneficiário do registro
preferência em igualdade de condições, conforme art. 15, §4º, da Lei 8666/93;

Item

Mç

600

IN
NATURA

R
$
8,50

R$ 5.100,00

R$ 45.499,80

1

Cod. Tce

Especificação

Unid

Qtd.

Marca

Valor
Unit.

1534130

Alface
mimosa,
maço
grande,
acondicionada
em
saco
plástico
individualizado, contendo
identificação do produto,
identificação e endereço do
produtor. Unidade.

Kg

1.500

IN
NATURA

R$ 6,90

R$ 10.350,00

1502085

Repolho - branco, liso,
fresco,
de
primeira,
tamanho
e
coloracao
uniformes,
devendo
ser
bem
desenvolvido,
otima qualidade, firme e
intacto, sem lesoes de
origem
rachaduras
ou
cortes, acondicionado em
engradados de madeira,
pesando aproximadamente
por quilo.

2

Kg

1.500

IN
NATURA

R$ 3,10

R$ 4.650,00

3692-7

Rucula - fresca, de primeira,
tamanho
e
coloracao
uniformes,
firme,
bem
desenvolvida,
intacta,
isenta de enfermidades,
material terroso e umidade
externa anormal, livre de
residuos de fertilizantes,
sem danos fisicos e
mecanicos, acondicionada
em embalagem apropriada,
adequada ao produto. Em
maço

Mç

1.125

IN
NATURA

R$ 3,02

R$ 3.397,50

Se a licitante vencedora recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços
injustificadamente, além das penalidades cabíveis, será aplicada à regra seguinte:
quando a proponente vencedora não apresentar situação regular, no ato da assinatura,
será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação e assim
sucessivamente.
A Ata de Registro de Preços implicará compromisso assumido de fornecimento nas
condições estabelecidas no edital.

3

A recusa injustificada de fornecedor (es) classificado(s) em assinar a ata, dentro do
prazo estabelecido, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas
no edital;

VALOR TOTAL DO LOTE:

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA
O gerenciamento deste instrumento caberá a Secretaria Municipal de Gestão, através
da Secretaria Adjunta Especial de Licitações e Contratos no seu aspecto operacional e
à Procuradoria Geral do Município nas questões legais.

CNPJ: 33.823.751/0001-67
Cod. Tce

LOTE 04– cheiro verde
EMPRESA VENCEDORA: DISBRANCO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS
LTDA
1

CNPJ: 33.823.751/0001-67
Cod. Tce

Especificação

2430916

Alho,
cabeça
inteira,
acondicionado em embalagem
original do fabricante, de
material de plástico resistente,
com identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de
validade e peso líquido. Pacote
contendo aproximadamente 200
g (04 cabeças).

Unid

Qtd.

Marca

Valor
Unit.

R$ 18.397,50

LOTE 12 – PESCADOS

Item

DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

0008617

Valor Total

Especificação
Peixe
file
de
tambaquiou tambatinga:
file de tabatinga ou
tambaqui
congelado,
em cubos, medindo
aproximadamente
2x2x2cm de largura,
sem espinhos, sem
fragmentos osseos ou
cartilaginosos,
sem
couro, sem pele. Em kg.

Unid

Qtd.

Marca

Valor
Unit.

Valor Total

Kg

2.175

PEIXE DO
CERRADO

R$
25,28

R$ 54.984,00

VALOR TOTAL DO LOTE:

Kg

750

IN
NATURA

R$
24,85

Valor Total

EMPRESA VENCEDORA: DISBRANCO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA

CLÁUSULA QUARTA – DAS ESPECIFICAÇÕES

4

R$ 2.775,00

CNPJ: 33.823.751/0001-67

DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
Homologado o resultado da licitação, o fornecedor classificado será convocado
para assinar a ata de registro de preços, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis,
nas condições estabelecidos no instrumento convocatório, podendo o prazo ser
prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que
ocorra motivo justificado aceito pela administração.

3

R
$
5,00

EMPRESA VENCEDORA: DISBRANCO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA

A Ata de Registro de Preços terá prazo de validade de 12 (doze) meses a contar da
assinatura feita pelas partes. Após a assinatura será providenciada a publicação na
forma da Lei.

2

IN
NATURA

LOTE 05 – FOLHOSOS

DA PERIODICIDADE:

1

555

VALOR TOTAL DO LOTE:

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS

Item

Kg

R$
18.637,50

R$ 54.984,00

LOTE 16 – LEITES
EMPRESA VENCEDORA: DISBRANCO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 33.823.751/0001-67

1636502

Cebola branca Nacional, com
casca protetora. Embalada em
saco plástico transparente e
resistente, contendo etiqueta
com identificação do produto e
peso. Kg.

Kg

0002005

Cebolinha,
maço
grande,
acondicionada em saco plástico
individualizado,
contendo
identificação
do
produto,
identificação e endereço do
produtor. Unidade.

Mç

0002006

Coentro,
maço
grande,
acondicionado em saco plástico
individualizado,
contendo
identificação
do
produto,
identificação e endereço do
produtor. Unidade.

Mç

1.950

750

IN
NATURA

R
$
4,25

R$ 8.287,50

IN
NATURA

R
$
8,50

R$ 6.375,00

Item

Cod. Tce

Especificação

Unid

Qtd.

Marca

Valor
Unit.

Valor Total

1

1225189

Leite longa vida – desnatado,
teor de erméti gorda ermét
de 0,5%, recipiente ermético
em caixa aluminizada de 1l.

und

1.725

PARMALAT

R$
4,51

R$ 7.779,75

2

1225162

Leite longa vida - integral teor
de materia gorda minimo de
3%, recipiente hermetico em
caixa aluminizada de 1l.

Und

5.625

R$
4,03

R$
22.668,75

VALOR TOTAL DO LOTE:

510

IN
NATURA

R
$
8,48

R$ 4.324,80

VENCEDOR

R$ 30.448,50

Quando o alimento for manipulado para transferência da embalagem original, deverá
ser observada, todas as normas de higiene, segurança e manipulação de alimentos, e
as embalagens devem ser integras próprias para cada tipo, com prazo de validade e
identificação correta em rótulo, o qual deve conter o nome, composição do produto,
lote, data de fabricação e validade, número de registro no órgão oficial (quando
necessário).
DO LOCAL DE ENTREGA:
Para atender as R.T e CAPS:
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RT 01 BEIJA FLOR – Rua Lá Paz, Quadra 02, nº 11 – Bairro Jardim Tropical – Cuiabá
– CEP:

A carga e/ou descarga não devem representar risco de contaminação, dano ou
deterioração do produto e/ou matéria-prima alimentar.

78065-185 – Telefone (65) 3621-1901;

Nenhum alimento deve ser transportado em contato direto com o piso do veículo.

RT 02 CURIÓ – Rua 39, Setor II, CPA III – Bairro Morada da Serra - Cuiabá – CEP: 78058013 - Telefone (65) 3646-9601;

Os veículos de transporte serão avaliados quanto às condições higiênico-sanitárias
periodicamente por servidores habilitados da Coordenadoria de Atenção Técnica em
Saúde Mental.

RT 03 ANDORINHA – Rua J 10, Quadra 17, Casa 420 – Bairro Nossa Senhora Aparecida
– Cuiabá/MT. CEP: 78090-690 – Telefone (65) 3617-1385;
RT 05 ARARA – Rua 07 nº 10, setor Centro Norte, Bairro Morada do Ouro – Cuiabá/
MT – CEP: 78053-035. Telefone (65) 3641-8427;
RT 07 SABIÁ – Rua 09 nº 122, Lote 06 Quadra 03, Bairro Jardim Petrópolis – Cuiabá
– CEP:
78070-453. Telefone (65) 3317-1209;
RT 09 TUCANO – Rua Vicente Fortunato, nº 20, Jd. Lucianópolis – Cuiabá/MT – CEP:
78085
060 - Telefone (65) 3617-1440;
CAPS CPA IV – Rua Pardal, Quadra 110 – Bairro CPA IV – Cuiabá – CEP: 78058-196.
Telefones (65)3649-1968 – 3649-6618 – 9.9244-2453;
CAPS II VERDÃO – Rua Rio Grande do Sul nº 504 – Jardim Paulista – Cuiabá.
Telefones (65) 3617-1831 – 3617-1241 – 9.9214-0774;
CAPS AD ADOLESCER - Av. Romênia S/nº (ao Lado da Polícia Comunitária) Bairro
Jardim Europa – Cuiabá CEP: 78065-745 – Telefones (65) 3617-1835 – 3617-1836.
Para atender o Serviço de Assistência Especializada – SAE:
Rua Rio Piraim, S/Nº, Bairro Grande Terceiro - Telefone: 65 3634-0593. (SAE – Grande
Terceiro)
Rua Óbidos S/N, Bairro CPA I (SAE – Norte)
Em caso de alteração ou mudança no endereço, fica a Administração responsável por
informar a licitante vencedora de tais alterações, não sendo esta modificação motivo
por parte da licitante vencedora, para a não entrega dos objetos adjudicados. Tais
alterações não gerarão nenhum ônus para a Administração.
DO HORÁRIO:
Nas RT e CAPS deverá ser entregue das 08h:00min as 10h:00min da manhã enquanto
no SAE deverá ser entregue as 07h:00min da manhã.
Os horários devem ser rigorosamente respeitados para possibilitar uma boa inspeção
das mercadorias (data de fabricação e validade; avaliação sensorial – cor, gosto,
odor, aroma, aparência, textura, sabor e condições de embalagens), e para posterior
distribuição, de acordo com a demanda do serviço, nas unidades solicitantes.
DO PRAZO DE ENTREGA:
Prazo de entrega dos Gêneros Alimentícios deverá ser 02 (dois) dias úteis a contar do
recebimento da Ordem de Fornecimento/Nota de Empenho atendendo o cronograma/
planilha semanal, encaminhado com antecedência pelos responsáveis.
Informamos que os produtos especificados neste termo são produtos perecíveis,
que não podem ser estocados. Diante disso, são solicitados semanalmente pela
responsável técnica nutricionista via planilha encaminhada por e-mail ou anexo a
ordem de compra ao fornecedor.

O tipo de veículo e temperaturas de transporte que atendem às especificações deste
edital deve seguir as recomendações abaixo:
Para alimentos de características pouco perecíveis: o transporte deverá ser à
temperatura ambiente, em caminhão baú de forma que os produtos fiquem protegidos
de chuva, pó, fagulhas entre outros e de modo que garanta a imobilidade dos
recipientes/embalagens para assegurar a integridade dos produtos.
Para alimentos de características muito perecíveis: o veículo deverá ser do tipo
“caminhão frigorífico”, categoria leve, movido a combustível diesel e possuir condições
de operação através do uso de Biodiesel, conforme diretrizes do Programa Nacional de
Produção e Uso do Biodiesel.
O “caminhão frigorífico” deve ser equipado com 1 (uma) carroceria rígida, do tipo baú
isotérmico misto para refrigeração e congelamento, constituído por características
específicas para transporte de produtos alimentícios para atender as necessidades da
Coordenadoria de Atenção Técnica em Saúde Mental.
O baú isotérmico deverá possuir 02 (dois) compartimentos, separados por meio do
mecanismo de divisória móvel: 01 (um) para alimentos congelados e 01 (um) para
alimentos resfriados ou secos.
O baú isotérmico deverá possuir um sistema de vedação para contenção de água, pó
e impurezas.
O equipamento de refrigeração deverá ser dimensionado levando em consideração,
além de outros, os seguintes fatores internos e externos: temperatura, horário, tempo
e condições de trabalho bem como intempéries climáticas.
A temperatura interna de trabalho do baú deverá ser a correspondente à capacidade
do equipamento de refrigeração em garantir durante todo o transporte, temperatura
adequada para os alimentos:
- Refrigerado: de 4 a 6°C (quatro a seis graus Celsius), com tolerância até 7°C (sete
graus Celsius) para produtos alimentícios cujo transporte e armazenamento devam
ocorrer em temperaturas de refrigeração (alimentos protéicos – fígado bovino,
linguiça e rúmen ou bucho/dobradinha).
- Congelado: entre -18 e -15°C (dezoito a quinze graus Celsius negativos), com
tolerância até -12°C (doze graus Celsius negativos) para produtos alimentícios cujo
transporte e armazenamento devam ocorrer em temperaturas de congelamento
(alimentos protéicos – carne bovina moída, carne bovina em pedaços, carne suína tipo
pernil, aves processadas - frango, peixe, salsicha).
Quanto às intempéries, deverá ser previsto que o baú isotérmico ficará exposto
externamente às condições climáticas, suscetível às variações de temperatura e
umidade observadas na região.
O equipamento de refrigeração deverá ser composto por, no mínimo, 01 (uma) unidade
condensadora e 01 (uma) unidade evaporadora, além dos demais componentes.
Os veículos de transporte que necessitam controle de temperatura devem ser providos
permanentemente de termômetros calibrados, de fácil leitura e que não representem
risco de contaminação para o produto.

DIA DE ENTREGA

EMBALAGENS:

As entregas nas deverão serem feitas semanalmente conforme Ordem de Compra e
planilha que será disponibilizada junto a Ordem de Compra.

Os produtos embalados devem apresentar embalagens íntegras, próprias para cada
tipo, dentro do prazo de validade e com identificações corretas no rótulo, o qual deve
conter o nome e composição do produto, lote, data de fabricação e validade, número
de registro no órgão oficial (quando necessário), CGC, endereço do fabricante e
distribuidor, condições de armazenamento e quantidade (peso).

As entregas para o SAE deverão ocorrer semanalmente nas Segundas Feiras no
endereço exarado na Cláusula acima, conforme planilha elaborada pela nutricionista
do SAE – Luciana Correa e/ou servidor designado, que será encaminhado juntamente
com a Ordem de Compra.

DAS CONDIÇÕES PARA ENTREGA DOS PRODUTOS

ENTREGADOR:

Não serão aceitos produtos que não estiverem de acordo com as especificações.

O entregador deve estar com uniforme adequado, limpo, avental ou jaleco, sapato
fechado e com proteção para cabelo (rede/gorro ou boné) e nas mãos luvas.

Todos os produtos devem ser empacotados e identificados, em embalagens
individuais.

VEÍCULOS:

Os meios de transporte de alimentos destinados ao consumo humano devem garantir
a integridade e a qualidade a fim de impedir a contaminação e deterioração dos
produtos.

As embalagens devem ser de material resistente e estar íntegras; próprias para cada
tipo de produto; e conter etiquetas individualizadas, com identificação da unidade
para qual se destina e informações exigidas por lei: identificação do produto; marca e
endereço do fabricante e distribuidor; composição do produto; lote; data de fabricação
e validade (prazo de validade); Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
condições de armazenamento; quantidade (peso); marcas e carimbos oficiais (SIF/
DIPOA), de acordo com as portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA nº 304, de
22/04/96 e nº 145, de 22/04/98, da resolução da ANVISA nº 105, de 19/05/99.

Fica vedado o transporte de alimentos e substâncias estranhas que possam
contaminá-los ou corrompê-los em um mesmo compartimento do veículo, em especial
de produtos com qualquer grau de potencial tóxico.

Os pacotes devem ser ensacados em forma de kit, por sacolão, com identificação da
unidade para qual se destina. Os pacotes dentro do sacolão devem estar dispostos de
forma que facilite a visualização de suas etiquetas para conferência.

Não é permitido transportar alimentos conjuntamente com pessoas e animais.

A empresa é responsável pelos danos causados diretamente a Secretaria Municipal de
Saúde decorrente de sua culpa ou dolo quando da entrega dos produtos, não excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade e fiscalização ou acompanhamento por parte da
SMS.

Com base nas orientações da Portaria CVS-6/99, de 10 de março de 1999 e na
Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, os requisitos para transporte de
alimentos são os seguintes:

A cabine do condutor deve ser isolada da parte que contém os alimentos.
O veículo não deve apresentar qualquer evidência de pragas e vetores tais como fezes,
ninho e outros.
O veículo, os recipientes que transportam alimentos e os materiais utilizados para
proteção e fixação da carga (cordas, encerados, plásticos e outros) não devem
constituir fonte de contaminação ou dano para o produto e devem ser mantidos em
perfeito estado de conservação e higiene.

QUALIFICAÇOES/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Os produtos (Hortifrutigranjeiros) solicitados devem apresentar-se em embalagens
íntegras, individuais, com quantidades necessárias para atender a necessidade
de cada unidade rotulada, com especificação, nome do serviço solicitado, data de
validade, com aspecto característico.
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Os fornecedores deverão entregar os produtos no local indicado, nas quantidades
solicitadas, obrigatoriamente acompanhadas dos documentos fiscais, devidamente
discriminados com todos os produtos e respectivos valores.

necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja atingida a
quantidade total estimada para o ITEM, respeitadas à legislação, observando-se o
seguinte:

Informamos que os produtos especificados neste termo são produtos perecíveis, que
não podem ser estocados diante disso são solicitados semanalmente pela responsável
técnica nutricionista via planilha encaminhada por e-mail ou fax direto ao fornecedor.

O(s) preço(s) registrado(s) e a indicação do(s) respectivo(s) fornecedor(es) serão
divulgados no Site da Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, http://www.cuiaba.mt.gov.
br na guia Serviços/Licitação ou no Link http://licitacao.cuiaba.mt.gov.br/licitacao e
ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços;

Todos os critérios estabelecidos neste Termo de Referência, de maneira a observar
o cumprimento dos critérios de segurança em cada etapa produtiva, desde o
recebimento até a distribuição e o consumo, para a entrega dos gêneros alimentícios
(hortifrutigranjeiros).
RECOMENDAÇÕES DE ACORDO COM O PRODUTO:
Os hortifrutigranjeiros devem apresentar tamanho, cor, aroma e grau de maturação
característica, além de ausência de danos físicos e mecânicos e estar sem presença
de insetos e moluscos.
Os ovos devem estar com a casca íntegra, sem rachaduras e resíduos que indiquem a
falta de higiene do fornecedor. A refrigeração é recomendada.
CRITÉRIOS PARA CONTROLE DOS SERVIÇOS
Todos os fornecimentos serão fiscalizados pelo responsável técnico dos Serviços
e pelas Nutricionistas/Administradora dos Setores que farão o monitoramento da
entrega, das especificações dos produtos, quantidade, qualidade e estado conforme
consumo humano bem como fará a solicitação semanal dos gêneros alimentícios
contratados.
O fornecimento será controlado pelo fiscal designado pela Diretoria Atenção
Secundária e também em forma de planilha, contendo o controle de entrada dos
alimentos através do recebimento de nota fiscal discriminando as características e
quantidades dos produtos, juntamente com relatórios de entrega, que será enviado à
Diretoria Administrativa e Financeira mensalmente pela equipe Técnica responsável
que atestará a conformidade da qualidade dos produtos quanto as especificações e
as condições higiênica sanitárias dos mesmos.
DAS CONDIÇÕES PARA A ENTREGA DOS PRODUTOS
Todos os fornecimentos serão fiscalizados pelo responsável técnico dos Serviços
e pelas Nutricionistas/Administradora dos Setores que farão o monitoramento da
entrega, das especificações dos produtos, quantidade, qualidade e estado conforme
consumo humano bem como fará a solicitação semanal dos gêneros alimentícios
contratados.
O recebimento será controlado pelo fiscal designado pela Diretoria Técnica de Atenção
Secundária e também em forma de planilha, contendo o controle de entrada dos
alimentos através do recebimento de nota fiscal discriminando as características e
quantidades dos produtos, juntamente com relatórios de entrega, que será enviado à
Diretoria Administrativa e Financeira mensalmente pela equipe Técnica responsável
que atestará a conformidade da qualidade dos produtos quanto às especificações e
as condições higiênico-sanitárias dos mesmos.
No momento da entrega dos produtos nos locais definidos, será verificada a qualidade
dos produtos, integridade, especificação, embalagem, prazo de validade e com
identificações corretas no rótulo, o qual deve conter o nome e composição do produto,
lote, data de fabricação e validade, número de registro no órgão oficial (quando
necessário), CGC, endereço do fabricante e distribuidor, condições de armazenamento
e quantidade (peso) e se confrontará a qualidade entregue com o especificado neste
Termo de Referência, Edital e Anexos.
Não serão aceitos produtos com especificação diferente ao que foi proposto, com
irregularidade de peso ou medida, de inconsistência de informações sobre o produto
bem como se apresentar quaisquer descumprimentos da qualidade e quantidade,
além das exigências requeridas no termo de referência. Caso não se cumpra tais
especificações os produtos poderão ser totalmente devolvidos para correção da Nota
Fiscal.
Em se verificando vícios defeitos nos produtos, avarias, inconsistências ou perdas
cujas embalagens não estejam íntegras, validade em desacordo com o exigido ou que
apresentarem alguma alteração, o fornecedor será informado para corrigi-lo e efetuar
a troca dos produtosno prazo máximo de 02 (dois) dias.
A partir desse prazo de troca, a Coordenação que negou o produto solicitará o
cancelamento dos itens em desacordo com o edital referente aos documentos
de compras e/ou a nota fiscal, sem qualquer ônus direto ou indireto decorrente do
mesmo, inclusive por questões de transporte e ônus dos produtos.
A informação ao fornecedor sobre vícios ou defeitos na entrega dos Hortifrutigranjeiros
será realizada pelo fiscal do contrato e/ou servidor designado, que providenciará todos
os procedimentos formais para evitar perda, deterioração ou prejuízo a Administração.
O transporte deve ser feito pela empresa Contratada, conforme exigência dos órgãos
reguladores devendo respeitar todas as condições sanitárias exigidas por Lei, evitando
qualquer tipo de contaminação dos produtos e de risco a saúde dos usuários e
destinatários dos mesmos.
CLÁUSULA QUINTA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
A Ata de Registro de Preços terá prazo de validade de 12 (doze) meses a contar da
assinatura feita pelas partes. Após a assinatura será providenciada a publicação na
forma da Lei.
A existência dos preços registrados não obriga a Administração e outros Órgãos/
Entidades a firmarem contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer
licitações específicas para aquisição/prestação de serviço(s), obedecida à legislação
pertinente, sendo assegurado ao detentor do registro à preferência de entrega/
execução do(s) produto/serviço(s), em igualdade de condições.
Ao preço do primeiro colocado poderão ser registrados tantos fornecedores quantos

Quando das contratações decorrentes do registro de preços respeitar-se-á a ordem de
classificação das empresas constantes da Ata;
Os órgãos participantes do registro de preços deverão, quando da necessidade
do fornecimento do objeto, recorrerem ao órgão gerenciador da Ata de Registro de
Preços, para que este proceda à indicação do fornecedor e respectivos preços a serem
praticados;
Excepcionalmente, a critério do órgão gerenciador, quando a quantidade do primeiro
colocado não for suficiente para as demandas estimadas, desde que se trate de
objetos de qualidade ou desempenho superior, devidamente justificada e comprovada
a vantagem, e as ofertas sejam em valor inferior ao máximo admitido, poderão ser
registrados outros preços.
A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão municipal ou entidade da Administração que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente
comprovada à vantagem.
Os órgãos e entidades que não participaram do PREGÃO ELETRÔNICO/REGISTRO
DE PREÇOS, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão
manifestar formalmente o pedido e interesse junto ao órgão gerenciador da Ata
para manifestação sobre a possibilidade de adesão, com descrição e especificações
dos produtos e quantitativos do ITEM que tenha interesse, para que este indique os
possíveis fornecedores e respectivos preços a ser praticado.
Caberá a Fornecedora beneficiária da ata de registro de preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente
de adesão, desde que o fornecimento não prejudique as obrigações presentes e futuras
decorrentes da Ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
Os fornecimentos adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem
por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não pode exceder,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro
de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número
de órgãos não participantes que aderirem.
Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar
a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de
vigência da ata.
Ao órgão não participante compete os atos relativos à cobrança do cumprimento
pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação,
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações,
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
O órgão que efetivar o fornecimento será responsável pelos atos relativos ao
cumprimento, pelo fornecedor, das condições pactuadas, aí incluída a aplicação de
eventuais penalidades.
Caberá ao órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame
licitatório, descrever no seu pedido:
A especificação/descrição do objeto pretendido, inclusive definindo as respectivas
unidades de medida usualmente adotadas;
A estimativa de quantidades a serem fornecidas no prazo de validade do registro;
O preço unitário e total do estimado das quantidades a serem fornecidas;
A quantidade total de unidades a ser aderida, por ITEM;
O prazo de validade de registro de preço;
Descrição das condições quanto aos locais, prazos de entrega, forma de pagamento,
dotação orçamentária e, complementarmente, quando cabíveis, a frequência,
periodicidade, características dos produtos a serem fornecidos e utilizados,
procedimentos a serem seguidos, cuidados, deveres, disciplina e controles a serem
adotados por parte do fornecedor.
Fazer acompanhar dos orçamentos prévios para comprovação de vantagens.
Homologado o resultado da licitação, o fornecedor classificado será convocado para
assinar a ata de registro de preços, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, nas condições
estabelecidas no instrumento convocatório, podendo o prazo ser prorrogado uma
vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo
justificado aceito pela administração.
A ata de registro de preços implicará compromisso assumido de fornecimento nas
condições estabelecidas no edital.
A aquisição com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado,
por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa,
autorização de compra ou ordem de execução de serviços, conforme disposto no art.
62 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.
A Ata de Registro de Preços não poderá sofrer acréscimos em seus quantitativos,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993.
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O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados,
cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos
fornecedores.
Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior
ao preço praticado no mercado o órgão gerenciador deve:
Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação
ao praticado pelo mercado;
Frustrada a negociação, o fornecedor, será liberado do compromisso assumido;

produtos, assim como ao cumprimento das obrigações previstas.
Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do
fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer
natureza.
Comunicar imediatamente à SMS qualquer alteração ocorrida no endereço, conta
bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência.
Fiscalizar e acompanhar a execução para o perfeito cumprimento do fornecimento a
que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes.

Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

Atender prontamente qualquer reclamação, exigência, ou observações realizadas pela
SMS.

Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:

Substituir de imediato, após notificação formal, os produtos entregues em desacordo
com as especificações deste Termo e Anexos, ou que apresentem vício de
especificação, qualidade ou de quantidade.

Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade,
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e, se a
comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;

Se a FORNECEDORA recusar-se a retirar a Nota de Empenho, sem justificativa
formalmente aceita, decairá do direito de fornecer o objeto adjudicado, sujeitando-se
às penalidades.

Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação;

Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
execução do contrato.

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação
da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.
Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a média
daqueles apurados pela Secretaria Solicitante.
As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio da
equação econômico-financeira, serão publicadas pela Secretaria Adjunta Especial de
Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Gestão-SAELC/SMGe.
A partir da vigência da Ata de Registro de preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na
integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, as penalidades
pelo descumprimento de qualquer de suas cláusulas.
Se a licitante vencedora recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços
injustificadamente, além das penalidades cabíveis, será aplicada a regra seguinte:
quando a proponente vencedora não apresentar situação regular no ato da assinatura,
será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação e assim
sucessivamente.
É facultado à administração, quando o convocado não cumprir as exigências do
edital ou não assinar a ata de registro de preços, no prazo e condições estabelecidos,
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em
igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
A recusa injustificada de fornecedor (es) classificado(s) em assinar a ata, dentro do
prazo estabelecido, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas
no edital.
A divulgação da Ata de Registro de Preços ocorrerá por publicação no Diário Eletrônico
do Tribunal de Contas no endereço eletrônico http://www.tce.mt.gov.br/.
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA contratada
Após a assinatura da Ata de Registro de Preços, a empresa Adjudicatária, será
CONTRATADA se for do interesse da Administração e será convocada para assinatura
do Contrato, devendo fazê-lo no prazo de até 15 (quinze) dias úteis após a convocação
formal, para a contratação do presente objeto, devendo a CONTRATADA, manter as
mesmas condições de habilitação para celebração do contrato.
São obrigações da FORNECEDORA, além das demais previstas:
Fornecer os produtos dentro dos padrões estabelecidos pela Secretaria Municipal de
Saúde.
Disponibilizar os produtos Imediatamente, após o recebimento da Ordem de
Fornecimento e Nota de Empenho; atendendo Cronograma/Planilha Semanal,
encaminhado com antecedência pelo Almoxarifado da Saúde Mental e Nutricionista
do SAE/DST/AIDS.
Os itens licitados serão avaliados em relação à conformidade, especificação, bem como
qualidade e quantidade, de acordo com o Termo de Referência, Edital e Anexos sendo
que o prazo para conferência e eventual troca do produto feita por parte da Secretaria
Municipal de Saúde – SMS, através da Diretora Atenção Secundária/Coordenadoria
de Rede de Atenção de Saúde Mental, sendo a responsabilidade da FORNECEDORA
a substituição de imediato, depois do comunicado da SMS de quaisquer produtos em
desconformidade com o das especificações.
A nota fiscal deverá especificar número de cada lote/item e sua validade com a
respectiva quantidade, em concordância com os produtos apresentados no ato
da entrega, bem como a entrega no Almoxarifado Saúde Mental/SMS. Casos em
desacordo, não serão recebidos.
O recebimento não excluirá a FORNECEDORA da responsabilidade civil, nem éticoprofissional, pelo perfeito fornecimento dos produtos, dentro dos limites estabelecidos
pela Lei nº. 8.666/93.
Corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação em que se
verificarem vícios ou incorreções resultantes dos produtos fornecidos.
Manter, durante a vigência do Contrato, a regularidade documental habilitatória
apresentadas na licitação, sob pena de retenção financeira de seus créditos.
Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela SMS, cujas reclamações se
obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência à SMS, imediatamente e por
escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da entrega.
Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da SMS, no tocante ao fornecimento dos

A inadimplência da FORNECEDORA com referência aos encargos estabelecidos na
condição anterior, não transferem a responsabilidade por seu pagamento a SMS,
nem poderá onerar o objeto do certame, razão pela qual a FORNECEDORA renuncia
expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva com a SMS.
A não caracterização de inexecução contratual não afasta a obrigação do recolhimento
da multa.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES da CONTRATANTE
Além de suas obrigações decorrentes da própria lei, a Secretaria Municipal de Saúde
obriga-se:
A acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar o fornecimento, objeto deste contrato,
através de seus fiscais.
Efetuar os pagamentos, desde que tenha havido o recebimento dos produtos.
A Secretaria Municipal de Saúde – SMS é obrigada a proporcionar todas as facilidades
indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o
acesso de empregados, prepostos ou representantes da Fornecedora às dependências
da Secretaria Municipal de Saúde – SMS, desde que devidamente autorizados.
Efetuar o pagamento, mediante apresentação de Nota Fiscal Fatura Discriminativa, em
duas vias correspondentes ao adimplemento de cada parcela do bem efetivamente
entregue atestado pela autoridade competente e de conformidade com o discriminado
na proposta da adjudicatária e o constante na Nota de Empenho, no prazo não superior
a 30 (trinta) dias, através de ordem bancária fornecedora pela instituição financeira
da Administração Municipal, devendo para isto ser indicada à agência, localidade
e número da conta corrente em que deverá ser realizado o depósito. O pagamento
da nota fiscal fica condicionado à comprovação de situação de regularidade da
fornecedora.
CLÁUSULA oitava - DAS sanções administrativas
Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, se recusar dentro
do prazo fixado de até 15 (quinze) dias uteis, a assinar a Ata de Registro de Preços, ou
deixar de retirar a Ordem de Serviço dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
deixar de entregar toda a documentação exigida, ou apresentar documentação falsa,
ensejar retardamento na prestação dos serviços, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de
licitar e de contratar com o município, pelo prazo de até 05(cinco) anos, sem prejuízos
das multas previstas e demais cominações legais”.
O descumprimento injustificado das obrigações acima assumidas sujeitará a
contratada as seguintes penalidades:
Advertência por escrito;
Multa de até 10% (dez por cento) do valor da contratação;
Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração da Contratante;
Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos termos da Lei
n° 8.666/93.
Quanto à aplicação de penalidades caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão
ou nesse prazo encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão
superior, dentro do mesmo prazo.
A contratada poderá ser penalizada inclusive com eventual rescisão do contrato caso
à qualidade dos serviços e/ou a presteza no atendimento deixarem de corresponder
à expectativa.
CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DA ATA
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas
seguintes situações:
Quando a Fornecedora não cumprir as obrigações constantes na Ata de Registro de
Preços e/ou no Edital e seus anexos;
Quando a Fornecedora não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
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Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado;

O pagamento será efetuado observando-se a ordem cronológica estabelecida no art.
5° da Lei n° 8666/93.

Quando a Fornecedora der causa a rescisão administrativa decorrente deste Registro
de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei
8.666/93;

DA NOTA FISCAL:

Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
Por presentes razões de interesse público, devidamente justificado.
Ocorrendo cancelamento do preço registrado, a Fornecedora será informada por
correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo
administrativo da presente Ata.

A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida em duas vias, somente após o recebimento
da Nota de Empenho, devendo ser encaminhada a Responsáveis Técnicas do
Almoxarifado da Saúde Mental: Delza ou Maxilene Correae/ou servidor designado,
juntamente com a entrega dos produtos solicitados.
A data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura será devidamente registrada nos autos
do processo pelo responsável pelo recebimento do bem.
Deverá constar na Nota Fiscal/Fatura algumas informações básicas como:

No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Fornecedora, a
comunicação será feita por publicação no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas no
endereço eletrônico http://www.tce.mt.gov.br/, considerando-se cancelado o preço
registrado a partir da publicação

Razão Social;

A solicitação da Fornecedora para cancelamento dos preços registrados poderá não
ser aceita pelo Órgão Gerenciador, facultando-se a este neste caso, a aplicação das
penalidades previstas nesta Ata.

Nome da Secretaria Solicitante/Diretoria;

Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades da
Fornecedora relativas aos fornecimentos do objeto.
Caso o Órgão Gerenciador não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, poderá
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas até que a Fornecedora
cumpra integralmente a condição contratual infringida.
CLÁUSULA décima – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas correrão por conta do orçamento abaixo:
BLOCO DE CUSTEIO
EXERCÍCIO - 2020
ÓRGÃO - 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE - 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO - 10 - SAÚDE
SUB FUNÇÃO - 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
SUB FUNÇÃO - 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA - 0033 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
PROGRAMA - 0034 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
PROJETO ATIVIDADE - 2382 – IMPLEM. ASSIST. AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESP.
S.I.A./S.I.H. NO MUNICÍPIO
PROJETO ATIVIDADE - 2384 - FOMENTAR AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE
PROJETO ATIVIDADE - 2393 - IMPLEMENTAR AÇÕES DA VIGILÂNCIA HIV/AIDS,
HEPATITES VIRAIS E OUTRAS IST’S

Número da Nota Fiscal/Fatura;
Data de emissão;
Descrição do material e/ou serviço;
Quantidade, preço unitário, preço total;
Dados Bancários (nome e número do banco, número da agência, número da conta
corrente);
Número do Contrato;
Número da Nota de Empenho;
Não deverá possuir rasuras.
Caso constatado alguma irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, esta será devolvida
a Contratada para as necessárias correções, sendo informados os motivos que
motivaram a sua rejeição.
Somente após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura devidamente corrigida é que
se iniciará a contagem dos prazos fixados para pagamento à partir da data de sua
reapresentação.
A Nota Fiscal/Fatura deverá estar acompanhada dos seguintes documentos e
certidões comprobatórias de regularidade fiscal, vigentes:
FGTS,
Débitos Trabalhistas;
Débitos Municipais, e outras as quais a Secretaria julgar necessários.
Cumpridas todas as etapas da fiscalização, Mensalmente deverão ser juntados
Relatórios de entrega dosprodutos e respectivas Notas Fiscais que deverão ser
Atestadas:pela(s) Responsável(eis) Técnica(s) do Almoxarifado da Saúde Mental
e/ou servidor designado, em conjunto com Fiscal do Contrato e/ou servidor (es)
designado(s), e encaminhada a Diretoria Administrativa e Financeira da SMS, para
providencias cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

FONTE - 0142000000 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE - SUS - ESTADO

As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

FONTE - 0146000000 – TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO

É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente instrumento para
qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da Administração.

CONTA DE DESPESA - 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO
Dá-se a esta ata o valor total de R$ 149.329,80 ( cento e quarenta e nove mil trezentos
e vinte nove reias oitenta centavos).
Para que se proceda efetivamente o pagamento, a Contratada deverá seguir alguns
procedimentos:
Deverá, obrigatoriamente, fazer acompanhar da Nota Fiscal/Fatura, todas as certidões
de regularidade fiscal (FGTS, Débitos Trabalhistas, Débitos Municipais e outras as
quais a Secretaria julgar necessárias), devidamente válidas.
A Contratada deverá manter durante toda a vigência contratual, a plena regularidade
fiscal, exigida em Lei, e caso não apresente a efetiva documentação de regularidade
fiscal necessária, dentro do prazo legal, o recebimento ficará prejudicado podendo ser
suspenso ou interrompido, independentemente das penalidades legais aplicáveis ao
fato, até que a empresa regularize a situação.
A Nota Fiscal/Fatura deverá ser devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato, antes
da sua efetiva liquidação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta Ata de Registro de Preços, não
resolvidos na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do
Estado de Mato Grosso, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
E assim, por estarem às partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento
em 03 (três) vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme pelas PARTES,
vai por elas assinado para que produza todos os efeitos de direito, na presença das
testemunhas abaixo identificadas.

Cuiabá/MT, 13 de abril de 2021.
CONTRATANTE:
OZENIRA FÉLIX SOARES DE SOUZA
Secretária Municipal de Saúde – SMS
RG 079113860 SSP/MT

O pagamento será efetuado em até no máximo após 30 (trinta) dias do recebimento
da Nota Fiscal/Fatura.
O pagamento dar-se-á por intermédio de Ordem Bancária (OB) e em moeda corrente
nacional, conforme art. 5° da Lei n° 8666/93.

CPF 075.296.448-82
CONTRATADA:
DISBRANCO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA

Nenhum pagamento isentará a Contratada das suas responsabilidades e obrigações,
nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

CNPJ: 33.823.751/0001-67
Representante: ANA FLÁVIA CASTRO BORBA YAMAMOTO

Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigações financeiras impostas a Contratada em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito de atualização monetária.

RG 11739428 SESP/MT

A 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”.

TESTEMUNHAS:

As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças
serão de responsabilidade da Contratada.

Nome: Nome:

CPF: º 001.431.071-60
____________________

_____________________

CPF: CPF:
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RG: RG:

1

ATA DE rEGISTRO DE PREÇOS 015/2021

4217217

Carne bovina - tipo moida,
dianteira sem osso, tipo paleta
ou acem, sem pelanca, sem
gordura,
congelada,
isenta
de sebo, limpa, com aspecto
cor cheiro e sabor proprios,
embalada
em
embalagem
apropriada,sem sujidades e acao
de microbios,inspecionada pelo
sif. Em kg

Kg

3.645

GOLDEN
BULL

1920197

Carne bovina - tipo paleta, em
cubos, sem osso, congelada,
e no maximo 10% de sebo e
gordura limpa, com aspecto, cor,
cheiro, sabor proprio, embalada
em saco plastico, transparente,
atoxico, inspecionada pelo sif.
Em kg.

Kg

3.645

GOLDEN
BULL

PREGÃO ELETRÔNICO/REGISTRO DE PREÇOS Nº. 009/2021/PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 45.973/2020
Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e e vinte um, pelo presente
instrumento, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito
no CNPJ/MF sob o nº. 03.533.064/0001-46, com sede no Palácio Alencastro,
situado na Praça Alencastro, nº. 158, Centro, na cidade de Cuiabá/MT, através da
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS, neste ato representado por seu Secretário
(a) Sr(a) OZENIRA FÉLIX SOARES DE SOUZA, portador(a) da Carteira de Identidade
RG nº 079113860 SSP/MT e do CPF nº. 075.296.448-82 denominado simplesmente
CONTRATANTE e a empresa COMERCIAL ARENA SUTIL EIRELI inscrita no CNPJ/
MF nº. 21.207.506/00041-46, com sede na Rua Da Fé n 77 Galpão 02 bairro jardim
Primavera Cuabá-MT CEP 78030-090 e-mail arenacbalicita@hotmail.com Telefone
(65) 99640-0035, representada neste ato pelo seu Representante Legal, Sr CATARINO
CEZAR DE ARRUDA, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 15325164 SSP/MT,
CPF/MF n.º 002.866.921-55, doravante denominada FORNECEDORA, considerando
o resultado da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO/REGISTRO DE
PREÇOS Nº. 009/2021/PMC do Processo Administrativo 45.973 /2020 RESOLVE
registrar os preços, nas quantidades estimadas anual, de acordo com a classificação
por ela alcançada, atendendo das condições previstas no Instrumento Convocatório,
e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas
constantes da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº. 123 de
14 de dezembro de 2006, Lei Complementar Municipal nº 192 de 05 de outubro de
2009, Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal n°
5.011 de 21 de fevereiro de 2011, Decreto Municipal 5.456, de 24 de fevereiro de 2014
e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Material de Consumo
(Gêneros alimentícios perecíveis, estimáveis e utilidades), com entrega, para atender
a Diretoria de Atenção Secundária/Coordenadoria Especial de Rede Assistencial de
Saúde Mental/SMS, conforme especificações, detalhamentos e demais condições
constantes nesta Ata.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
DA PERIODICIDADE:
A Ata de Registro de Preços terá prazo de validade de 12 (doze) meses a contar da
assinatura feita pelas partes. Após a assinatura será providenciada a publicação na
forma da Lei.
A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na
integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, as penalidades
pelo descumprimento de qualquer de suas clausulas.
A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar as contratações
que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada
a legislação relativa à licitação, sendo assegurado ao beneficiário do registro
preferência em igualdade de condições, conforme art. 15, §4º, da Lei 8666/93;
DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
Homologado o resultado da licitação, o fornecedor classificado será convocado
para assinar a ata de registro de preços, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis,
nas condições estabelecidos no instrumento convocatório, podendo o prazo ser
prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que
ocorra motivo justificado aceito pela administração.
Se a licitante vencedora recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços
injustificadamente, além das penalidades cabíveis, será aplicada à regra seguinte:
quando a proponente vencedora não apresentar situação regular, no ato da assinatura,
será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação e assim
sucessivamente.
A Ata de Registro de Preços implicará compromisso assumido de fornecimento nas
condições estabelecidas no edital.
A recusa injustificada de fornecedor (es) classificado(s) em assinar a ata, dentro do
prazo estabelecido, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas
no edital;
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA
O gerenciamento deste instrumento caberá a Secretaria Municipal de Gestão, através
da Secretaria Adjunta Especial de Licitações e Contratos no seu aspecto operacional e
à Procuradoria Geral do Município nas questões legais.
CLÁUSULA QUARTA – DAS ESPECIFICAÇÕES
DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

Item

Especificação

Unid

Qtd.

VALOR TOTAL DO LOTE:

R$

R$ 21,69

R$
83.835,00

R
$
79.060,05

R$ 162.895,05

Quando o alimento for manipulado para transferência da embalagem original, deverá
ser observada, todas as normas de higiene, segurança e manipulação de alimentos, e
as embalagens devem ser integras próprias para cada tipo, com prazo de validade e
identificação correta em rótulo, o qual deve conter o nome, composição do produto,
lote, data de fabricação e validade, número de registro no órgão oficial (quando
necessário).
DO LOCAL DE ENTREGA:
Para atender as R.T e CAPS:
RT 01 BEIJA FLOR – Rua Lá Paz, Quadra 02, nº 11 – Bairro Jardim Tropical – Cuiabá
– CEP:
78065-185 – Telefone (65) 3621-1901;
RT 02 CURIÓ – Rua 39, Setor II, CPA III – Bairro Morada da Serra - Cuiabá – CEP: 78058013 - Telefone (65) 3646-9601;
RT 03 ANDORINHA – Rua J 10, Quadra 17, Casa 420 – Bairro Nossa Senhora Aparecida
– Cuiabá/MT. CEP: 78090-690 – Telefone (65) 3617-1385;
RT 05 ARARA – Rua 07 nº 10, setor Centro Norte, Bairro Morada do Ouro – Cuiabá/
MT – CEP: 78053-035. Telefone (65) 3641-8427;
RT 07 SABIÁ – Rua 09 nº 122, Lote 06 Quadra 03, Bairro Jardim Petrópolis – Cuiabá
– CEP:
78070-453. Telefone (65) 3317-1209;
RT 09 TUCANO – Rua Vicente Fortunato, nº 20, Jd. Lucianópolis – Cuiabá/MT – CEP:
78085
060 - Telefone (65) 3617-1440;
CAPS CPA IV – Rua Pardal, Quadra 110 – Bairro CPA IV – Cuiabá – CEP: 78058-196.
Telefones (65)3649-1968 – 3649-6618 – 9.9244-2453;
CAPS II VERDÃO – Rua Rio Grande do Sul nº 504 – Jardim Paulista – Cuiabá.
Telefones (65) 3617-1831 – 3617-1241 – 9.9214-0774;
CAPS AD ADOLESCER - Av. Romênia S/nº (ao Lado da Polícia Comunitária) Bairro
Jardim Europa – Cuiabá CEP: 78065-745 – Telefones (65) 3617-1835 – 3617-1836.
Para atender o Serviço de Assistência Especializada – SAE:
Rua Rio Piraim, S/Nº, Bairro Grande Terceiro - Telefone: 65 3634-0593. (SAE – Grande
Terceiro)
Rua Óbidos S/N, Bairro CPA I (SAE – Norte)
Em caso de alteração ou mudança no endereço, fica a Administração responsável por
informar a licitante vencedora de tais alterações, não sendo esta modificação motivo
por parte da licitante vencedora, para a não entrega dos objetos adjudicados. Tais
alterações não gerarão nenhum ônus para a Administração.
DO HORÁRIO:
Nas RT e CAPS deverá ser entregue das 08h:00min as 10h:00min da manhã enquanto
no SAE deverá ser entregue as 07h:00min da manhã.
Os horários devem ser rigorosamente respeitados para possibilitar uma boa inspeção
das mercadorias (data de fabricação e validade; avaliação sensorial – cor, gosto,
odor, aroma, aparência, textura, sabor e condições de embalagens), e para posterior
distribuição, de acordo com a demanda do serviço, nas unidades solicitantes.
DO PRAZO DE ENTREGA:
Prazo de entrega dos Gêneros Alimentícios deverá ser 02 (dois) dias úteis a contar do
recebimento da Ordem de Fornecimento/Nota de Empenho atendendo o cronograma/
planilha semanal, encaminhado com antecedência pelos responsáveis.
Informamos que os produtos especificados neste termo são produtos perecíveis,
que não podem ser estocados. Diante disso, são solicitados semanalmente pela
responsável técnica nutricionista via planilha encaminhada por e-mail ou anexo a
ordem de compra ao fornecedor.
DIA DE ENTREGA

LOTE 08 – CARNES BOVINAS

As entregas nas deverão serem feitas semanalmente conforme Ordem de Compra e
planilha que será disponibilizada junto a Ordem de Compra.

EMPRESA VENCEDORA: COMERCIAL ARENA SUTIL - CNPJ: 21.207.506/0001-46
Cod.
Tce

2

23,00

Marca

Valor
Unit.

Valor Total

As entregas para o SAE deverão ocorrer semanalmente nas Segundas Feiras no
endereço exarado na Cláusula acima, conforme planilha elaborada pela nutricionista
do SAE – Luciana Correa e/ou servidor designado, que será encaminhado juntamente
com a Ordem de Compra.
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ENTREGADOR:

Não serão aceitos produtos que não estiverem de acordo com as especificações.

O entregador deve estar com uniforme adequado, limpo, avental ou jaleco, sapato
fechado e com proteção para cabelo (rede/gorro ou boné) e nas mãos luvas.

Todos os produtos devem ser empacotados e identificados, em embalagens
individuais.

VEÍCULOS:

Os meios de transporte de alimentos destinados ao consumo humano devem garantir
a integridade e a qualidade a fim de impedir a contaminação e deterioração dos
produtos.

As embalagens devem ser de material resistente e estar íntegras; próprias para cada
tipo de produto; e conter etiquetas individualizadas, com identificação da unidade
para qual se destina e informações exigidas por lei: identificação do produto; marca e
endereço do fabricante e distribuidor; composição do produto; lote; data de fabricação
e validade (prazo de validade); Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
condições de armazenamento; quantidade (peso); marcas e carimbos oficiais (SIF/
DIPOA), de acordo com as portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA nº 304, de
22/04/96 e nº 145, de 22/04/98, da resolução da ANVISA nº 105, de 19/05/99.

Fica vedado o transporte de alimentos e substâncias estranhas que possam
contaminá-los ou corrompê-los em um mesmo compartimento do veículo, em especial
de produtos com qualquer grau de potencial tóxico.

Os pacotes devem ser ensacados em forma de kit, por sacolão, com identificação da
unidade para qual se destina. Os pacotes dentro do sacolão devem estar dispostos de
forma que facilite a visualização de suas etiquetas para conferência.

Não é permitido transportar alimentos conjuntamente com pessoas e animais.

A empresa é responsável pelos danos causados diretamente a Secretaria Municipal de
Saúde decorrente de sua culpa ou dolo quando da entrega dos produtos, não excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade e fiscalização ou acompanhamento por parte da
SMS.

Com base nas orientações da Portaria CVS-6/99, de 10 de março de 1999 e na
Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, os requisitos para transporte de
alimentos são os seguintes:

A cabine do condutor deve ser isolada da parte que contém os alimentos.
O veículo não deve apresentar qualquer evidência de pragas e vetores tais como fezes,
ninho e outros.
O veículo, os recipientes que transportam alimentos e os materiais utilizados para
proteção e fixação da carga (cordas, encerados, plásticos e outros) não devem
constituir fonte de contaminação ou dano para o produto e devem ser mantidos em
perfeito estado de conservação e higiene.
A carga e/ou descarga não devem representar risco de contaminação, dano ou
deterioração do produto e/ou matéria-prima alimentar.

QUALIFICAÇOES/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Os produtos (Hortifrutigranjeiros) solicitados devem apresentar-se em embalagens
íntegras, individuais, com quantidades necessárias para atender a necessidade
de cada unidade rotulada, com especificação, nome do serviço solicitado, data de
validade, com aspecto característico.

Nenhum alimento deve ser transportado em contato direto com o piso do veículo.

Os fornecedores deverão entregar os produtos no local indicado, nas quantidades
solicitadas, obrigatoriamente acompanhadas dos documentos fiscais, devidamente
discriminados com todos os produtos e respectivos valores.

Os veículos de transporte serão avaliados quanto às condições higiênico-sanitárias
periodicamente por servidores habilitados da Coordenadoria de Atenção Técnica em
Saúde Mental.

Informamos que os produtos especificados neste termo são produtos perecíveis, que
não podem ser estocados diante disso são solicitados semanalmente pela responsável
técnica nutricionista via planilha encaminhada por e-mail ou fax direto ao fornecedor.

O tipo de veículo e temperaturas de transporte que atendem às especificações deste
edital deve seguir as recomendações abaixo:

Todos os critérios estabelecidos neste Termo de Referência, de maneira a observar
o cumprimento dos critérios de segurança em cada etapa produtiva, desde o
recebimento até a distribuição e o consumo, para a entrega dos gêneros alimentícios
(hortifrutigranjeiros).

Para alimentos de características pouco perecíveis: o transporte deverá ser à
temperatura ambiente, em caminhão baú de forma que os produtos fiquem protegidos
de chuva, pó, fagulhas entre outros e de modo que garanta a imobilidade dos
recipientes/embalagens para assegurar a integridade dos produtos.
Para alimentos de características muito perecíveis: o veículo deverá ser do tipo
“caminhão frigorífico”, categoria leve, movido a combustível diesel e possuir condições
de operação através do uso de Biodiesel, conforme diretrizes do Programa Nacional de
Produção e Uso do Biodiesel.
O “caminhão frigorífico” deve ser equipado com 1 (uma) carroceria rígida, do tipo baú
isotérmico misto para refrigeração e congelamento, constituído por características
específicas para transporte de produtos alimentícios para atender as necessidades da
Coordenadoria de Atenção Técnica em Saúde Mental.
O baú isotérmico deverá possuir 02 (dois) compartimentos, separados por meio do
mecanismo de divisória móvel: 01 (um) para alimentos congelados e 01 (um) para
alimentos resfriados ou secos.
O baú isotérmico deverá possuir um sistema de vedação para contenção de água, pó
e impurezas.
O equipamento de refrigeração deverá ser dimensionado levando em consideração,
além de outros, os seguintes fatores internos e externos: temperatura, horário, tempo
e condições de trabalho bem como intempéries climáticas.
A temperatura interna de trabalho do baú deverá ser a correspondente à capacidade
do equipamento de refrigeração em garantir durante todo o transporte, temperatura
adequada para os alimentos:
- Refrigerado: de 4 a 6°C (quatro a seis graus Celsius), com tolerância até 7°C (sete
graus Celsius) para produtos alimentícios cujo transporte e armazenamento devam
ocorrer em temperaturas de refrigeração (alimentos protéicos – fígado bovino,
linguiça e rúmen ou bucho/dobradinha).
- Congelado: entre -18 e -15°C (dezoito a quinze graus Celsius negativos), com
tolerância até -12°C (doze graus Celsius negativos) para produtos alimentícios cujo
transporte e armazenamento devam ocorrer em temperaturas de congelamento
(alimentos protéicos – carne bovina moída, carne bovina em pedaços, carne suína tipo
pernil, aves processadas - frango, peixe, salsicha).
Quanto às intempéries, deverá ser previsto que o baú isotérmico ficará exposto
externamente às condições climáticas, suscetível às variações de temperatura e
umidade observadas na região.
O equipamento de refrigeração deverá ser composto por, no mínimo, 01 (uma) unidade
condensadora e 01 (uma) unidade evaporadora, além dos demais componentes.
Os veículos de transporte que necessitam controle de temperatura devem ser providos
permanentemente de termômetros calibrados, de fácil leitura e que não representem
risco de contaminação para o produto.
EMBALAGENS:
Os produtos embalados devem apresentar embalagens íntegras, próprias para cada
tipo, dentro do prazo de validade e com identificações corretas no rótulo, o qual deve
conter o nome e composição do produto, lote, data de fabricação e validade, número
de registro no órgão oficial (quando necessário), CGC, endereço do fabricante e
distribuidor, condições de armazenamento e quantidade (peso).
DAS CONDIÇÕES PARA ENTREGA DOS PRODUTOS

RECOMENDAÇÕES DE ACORDO COM O PRODUTO:
Os hortifrutigranjeiros devem apresentar tamanho, cor, aroma e grau de maturação
característica, além de ausência de danos físicos e mecânicos e estar sem presença
de insetos e moluscos.
Os ovos devem estar com a casca íntegra, sem rachaduras e resíduos que indiquem a
falta de higiene do fornecedor. A refrigeração é recomendada.
CRITÉRIOS PARA CONTROLE DOS SERVIÇOS
Todos os fornecimentos serão fiscalizados pelo responsável técnico dos Serviços
e pelas Nutricionistas/Administradora dos Setores que farão o monitoramento da
entrega, das especificações dos produtos, quantidade, qualidade e estado conforme
consumo humano bem como fará a solicitação semanal dos gêneros alimentícios
contratados.
O fornecimento será controlado pelo fiscal designado pela Diretoria Atenção
Secundária e também em forma de planilha, contendo o controle de entrada dos
alimentos através do recebimento de nota fiscal discriminando as características e
quantidades dos produtos, juntamente com relatórios de entrega, que será enviado à
Diretoria Administrativa e Financeira mensalmente pela equipe Técnica responsável
que atestará a conformidade da qualidade dos produtos quanto as especificações e
as condições higiênica sanitárias dos mesmos.
DAS CONDIÇÕES PARA A ENTREGA DOS PRODUTOS
Todos os fornecimentos serão fiscalizados pelo responsável técnico dos Serviços
e pelas Nutricionistas/Administradora dos Setores que farão o monitoramento da
entrega, das especificações dos produtos, quantidade, qualidade e estado conforme
consumo humano bem como fará a solicitação semanal dos gêneros alimentícios
contratados.
O recebimento será controlado pelo fiscal designado pela Diretoria Técnica de Atenção
Secundária e também em forma de planilha, contendo o controle de entrada dos
alimentos através do recebimento de nota fiscal discriminando as características e
quantidades dos produtos, juntamente com relatórios de entrega, que será enviado à
Diretoria Administrativa e Financeira mensalmente pela equipe Técnica responsável
que atestará a conformidade da qualidade dos produtos quanto às especificações e
as condições higiênico-sanitárias dos mesmos.
No momento da entrega dos produtos nos locais definidos, será verificada a qualidade
dos produtos, integridade, especificação, embalagem, prazo de validade e com
identificações corretas no rótulo, o qual deve conter o nome e composição do produto,
lote, data de fabricação e validade, número de registro no órgão oficial (quando
necessário), CGC, endereço do fabricante e distribuidor, condições de armazenamento
e quantidade (peso) e se confrontará a qualidade entregue com o especificado neste
Termo de Referência, Edital e Anexos.
Não serão aceitos produtos com especificação diferente ao que foi proposto, com
irregularidade de peso ou medida, de inconsistência de informações sobre o produto
bem como se apresentar quaisquer descumprimentos da qualidade e quantidade,
além das exigências requeridas no termo de referência. Caso não se cumpra tais
especificações os produtos poderão ser totalmente devolvidos para correção da Nota
Fiscal.
Em se verificando vícios defeitos nos produtos, avarias, inconsistências ou perdas
cujas embalagens não estejam íntegras, validade em desacordo com o exigido ou que
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apresentarem alguma alteração, o fornecedor será informado para corrigi-lo e efetuar
a troca dos produtosno prazo máximo de 02 (dois) dias.
A partir desse prazo de troca, a Coordenação que negou o produto solicitará o
cancelamento dos itens em desacordo com o edital referente aos documentos
de compras e/ou a nota fiscal, sem qualquer ônus direto ou indireto decorrente do
mesmo, inclusive por questões de transporte e ônus dos produtos.
A informação ao fornecedor sobre vícios ou defeitos na entrega dos Hortifrutigranjeiros
será realizada pelo fiscal do contrato e/ou servidor designado, que providenciará todos
os procedimentos formais para evitar perda, deterioração ou prejuízo a Administração.
O transporte deve ser feito pela empresa Contratada, conforme exigência dos órgãos
reguladores devendo respeitar todas as condições sanitárias exigidas por Lei, evitando
qualquer tipo de contaminação dos produtos e de risco a saúde dos usuários e
destinatários dos mesmos.
CLÁUSULA QUINTA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
A Ata de Registro de Preços terá prazo de validade de 12 (doze) meses a contar da
assinatura feita pelas partes. Após a assinatura será providenciada a publicação na
forma da Lei.
A existência dos preços registrados não obriga a Administração e outros Órgãos/
Entidades a firmarem contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer
licitações específicas para aquisição/prestação de serviço(s), obedecida à legislação
pertinente, sendo assegurado ao detentor do registro à preferência de entrega/
execução do(s) produto/serviço(s), em igualdade de condições.
Ao preço do primeiro colocado poderão ser registrados tantos fornecedores quantos
necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja atingida a
quantidade total estimada para o ITEM, respeitadas à legislação, observando-se o
seguinte:
O(s) preço(s) registrado(s) e a indicação do(s) respectivo(s) fornecedor(es) serão
divulgados no Site da Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, http://www.cuiaba.mt.gov.
br na guia Serviços/Licitação ou no Link http://licitacao.cuiaba.mt.gov.br/licitacao e
ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços;
Quando das contratações decorrentes do registro de preços respeitar-se-á a ordem de
classificação das empresas constantes da Ata;
Os órgãos participantes do registro de preços deverão, quando da necessidade
do fornecimento do objeto, recorrerem ao órgão gerenciador da Ata de Registro de
Preços, para que este proceda à indicação do fornecedor e respectivos preços a serem
praticados;
Excepcionalmente, a critério do órgão gerenciador, quando a quantidade do primeiro
colocado não for suficiente para as demandas estimadas, desde que se trate de
objetos de qualidade ou desempenho superior, devidamente justificada e comprovada
a vantagem, e as ofertas sejam em valor inferior ao máximo admitido, poderão ser
registrados outros preços.
A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão municipal ou entidade da Administração que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente
comprovada à vantagem.
Os órgãos e entidades que não participaram do PREGÃO ELETRÔNICO/REGISTRO
DE PREÇOS, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão
manifestar formalmente o pedido e interesse junto ao órgão gerenciador da Ata
para manifestação sobre a possibilidade de adesão, com descrição e especificações
dos produtos e quantitativos do ITEM que tenha interesse, para que este indique os
possíveis fornecedores e respectivos preços a ser praticado.
Caberá a Fornecedora beneficiária da ata de registro de preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente
de adesão, desde que o fornecimento não prejudique as obrigações presentes e futuras
decorrentes da Ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
Os fornecimentos adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem
por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não pode exceder,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro
de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número
de órgãos não participantes que aderirem.
Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar
a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de
vigência da ata.
Ao órgão não participante compete os atos relativos à cobrança do cumprimento
pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação,
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações,
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
O órgão que efetivar o fornecimento será responsável pelos atos relativos ao
cumprimento, pelo fornecedor, das condições pactuadas, aí incluída a aplicação de
eventuais penalidades.
Caberá ao órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame
licitatório, descrever no seu pedido:
A especificação/descrição do objeto pretendido, inclusive definindo as respectivas
unidades de medida usualmente adotadas;
A estimativa de quantidades a serem fornecidas no prazo de validade do registro;
O preço unitário e total do estimado das quantidades a serem fornecidas;

A quantidade total de unidades a ser aderida, por ITEM;
O prazo de validade de registro de preço;
Descrição das condições quanto aos locais, prazos de entrega, forma de pagamento,
dotação orçamentária e, complementarmente, quando cabíveis, a frequência,
periodicidade, características dos produtos a serem fornecidos e utilizados,
procedimentos a serem seguidos, cuidados, deveres, disciplina e controles a serem
adotados por parte do fornecedor.
Fazer acompanhar dos orçamentos prévios para comprovação de vantagens.
Homologado o resultado da licitação, o fornecedor classificado será convocado para
assinar a ata de registro de preços, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, nas condições
estabelecidas no instrumento convocatório, podendo o prazo ser prorrogado uma
vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo
justificado aceito pela administração.
A ata de registro de preços implicará compromisso assumido de fornecimento nas
condições estabelecidas no edital.
A aquisição com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado,
por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa,
autorização de compra ou ordem de execução de serviços, conforme disposto no art.
62 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.
A Ata de Registro de Preços não poderá sofrer acréscimos em seus quantitativos,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993.
O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados,
cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos
fornecedores.
Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior
ao preço praticado no mercado o órgão gerenciador deve:
Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação
ao praticado pelo mercado;
Frustrada a negociação, o fornecedor, será liberado do compromisso assumido;
Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade,
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e, se a
comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação;
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação
da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.
Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a média
daqueles apurados pela Secretaria Solicitante.
As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio da
equação econômico-financeira, serão publicadas pela Secretaria Adjunta Especial de
Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Gestão-SAELC/SMGe.
A partir da vigência da Ata de Registro de preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na
integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, as penalidades
pelo descumprimento de qualquer de suas cláusulas.
Se a licitante vencedora recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços
injustificadamente, além das penalidades cabíveis, será aplicada a regra seguinte:
quando a proponente vencedora não apresentar situação regular no ato da assinatura,
será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação e assim
sucessivamente.
É facultado à administração, quando o convocado não cumprir as exigências do
edital ou não assinar a ata de registro de preços, no prazo e condições estabelecidos,
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em
igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
A recusa injustificada de fornecedor (es) classificado(s) em assinar a ata, dentro do
prazo estabelecido, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas
no edital.
A divulgação da Ata de Registro de Preços ocorrerá por publicação no Diário Eletrônico
do Tribunal de Contas no endereço eletrônico http://www.tce.mt.gov.br/.
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA contratada
Após a assinatura da Ata de Registro de Preços, a empresa Adjudicatária, será
CONTRATADA se for do interesse da Administração e será convocada para assinatura
do Contrato, devendo fazê-lo no prazo de até 15 (quinze) dias úteis após a convocação
formal, para a contratação do presente objeto, devendo a CONTRATADA, manter as
mesmas condições de habilitação para celebração do contrato.
São obrigações da FORNECEDORA, além das demais previstas:
Fornecer os produtos dentro dos padrões estabelecidos pela Secretaria Municipal de
Saúde.
Disponibilizar os produtos Imediatamente, após o recebimento da Ordem de
Fornecimento e Nota de Empenho; atendendo Cronograma/Planilha Semanal,
encaminhado com antecedência pelo Almoxarifado da Saúde Mental e Nutricionista
do SAE/DST/AIDS.
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Os itens licitados serão avaliados em relação à conformidade, especificação, bem como
qualidade e quantidade, de acordo com o Termo de Referência, Edital e Anexos sendo
que o prazo para conferência e eventual troca do produto feita por parte da Secretaria
Municipal de Saúde – SMS, através da Diretora Atenção Secundária/Coordenadoria
de Rede de Atenção de Saúde Mental, sendo a responsabilidade da FORNECEDORA
a substituição de imediato, depois do comunicado da SMS de quaisquer produtos em
desconformidade com o das especificações.
A nota fiscal deverá especificar número de cada lote/item e sua validade com a
respectiva quantidade, em concordância com os produtos apresentados no ato
da entrega, bem como a entrega no Almoxarifado Saúde Mental/SMS. Casos em
desacordo, não serão recebidos.
O recebimento não excluirá a FORNECEDORA da responsabilidade civil, nem éticoprofissional, pelo perfeito fornecimento dos produtos, dentro dos limites estabelecidos
pela Lei nº. 8.666/93.
Corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação em que se
verificarem vícios ou incorreções resultantes dos produtos fornecidos.

Multa de até 10% (dez por cento) do valor da contratação;
Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração da Contratante;
Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos termos da Lei
n° 8.666/93.
Quanto à aplicação de penalidades caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão
ou nesse prazo encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão
superior, dentro do mesmo prazo.
A contratada poderá ser penalizada inclusive com eventual rescisão do contrato caso
à qualidade dos serviços e/ou a presteza no atendimento deixarem de corresponder
à expectativa.
CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DA ATA

Manter, durante a vigência do Contrato, a regularidade documental habilitatória
apresentadas na licitação, sob pena de retenção financeira de seus créditos.

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas
seguintes situações:

Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela SMS, cujas reclamações se
obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência à SMS, imediatamente e por
escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da entrega.

Quando a Fornecedora não cumprir as obrigações constantes na Ata de Registro de
Preços e/ou no Edital e seus anexos;

Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da SMS, no tocante ao fornecimento dos
produtos, assim como ao cumprimento das obrigações previstas.
Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do
fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer
natureza.
Comunicar imediatamente à SMS qualquer alteração ocorrida no endereço, conta
bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência.
Fiscalizar e acompanhar a execução para o perfeito cumprimento do fornecimento a
que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes.
Atender prontamente qualquer reclamação, exigência, ou observações realizadas pela
SMS.
Substituir de imediato, após notificação formal, os produtos entregues em desacordo
com as especificações deste Termo e Anexos, ou que apresentem vício de
especificação, qualidade ou de quantidade.
Se a FORNECEDORA recusar-se a retirar a Nota de Empenho, sem justificativa
formalmente aceita, decairá do direito de fornecer o objeto adjudicado, sujeitando-se
às penalidades.
Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
execução do contrato.
A inadimplência da FORNECEDORA com referência aos encargos estabelecidos na
condição anterior, não transferem a responsabilidade por seu pagamento a SMS,
nem poderá onerar o objeto do certame, razão pela qual a FORNECEDORA renuncia
expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva com a SMS.
A não caracterização de inexecução contratual não afasta a obrigação do recolhimento
da multa.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES da CONTRATANTE
Além de suas obrigações decorrentes da própria lei, a Secretaria Municipal de Saúde
obriga-se:

Quando a Fornecedora não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado;
Quando a Fornecedora der causa a rescisão administrativa decorrente deste Registro
de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei
8.666/93;
Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
Por presentes razões de interesse público, devidamente justificado.
Ocorrendo cancelamento do preço registrado, a Fornecedora será informada por
correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo
administrativo da presente Ata.
No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Fornecedora, a
comunicação será feita por publicação no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas no
endereço eletrônico http://www.tce.mt.gov.br/, considerando-se cancelado o preço
registrado a partir da publicação
A solicitação da Fornecedora para cancelamento dos preços registrados poderá não
ser aceita pelo Órgão Gerenciador, facultando-se a este neste caso, a aplicação das
penalidades previstas nesta Ata.
Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades da
Fornecedora relativas aos fornecimentos do objeto.
Caso o Órgão Gerenciador não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, poderá
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas até que a Fornecedora
cumpra integralmente a condição contratual infringida.
CLÁUSULA décima – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas correrão por conta do orçamento abaixo:
BLOCO DE CUSTEIO
EXERCÍCIO - 2020

A acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar o fornecimento, objeto deste contrato,
através de seus fiscais.

ÓRGÃO - 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Efetuar os pagamentos, desde que tenha havido o recebimento dos produtos.

FUNÇÃO - 10 - SAÚDE

A Secretaria Municipal de Saúde – SMS é obrigada a proporcionar todas as facilidades
indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o
acesso de empregados, prepostos ou representantes da Fornecedora às dependências
da Secretaria Municipal de Saúde – SMS, desde que devidamente autorizados.
Efetuar o pagamento, mediante apresentação de Nota Fiscal Fatura Discriminativa, em
duas vias correspondentes ao adimplemento de cada parcela do bem efetivamente
entregue atestado pela autoridade competente e de conformidade com o discriminado
na proposta da adjudicatária e o constante na Nota de Empenho, no prazo não superior
a 30 (trinta) dias, através de ordem bancária fornecedora pela instituição financeira
da Administração Municipal, devendo para isto ser indicada à agência, localidade
e número da conta corrente em que deverá ser realizado o depósito. O pagamento
da nota fiscal fica condicionado à comprovação de situação de regularidade da
fornecedora.
CLÁUSULA oitava - DAS sanções administrativas
Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, se recusar dentro
do prazo fixado de até 15 (quinze) dias uteis, a assinar a Ata de Registro de Preços, ou
deixar de retirar a Ordem de Serviço dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
deixar de entregar toda a documentação exigida, ou apresentar documentação falsa,
ensejar retardamento na prestação dos serviços, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de
licitar e de contratar com o município, pelo prazo de até 05(cinco) anos, sem prejuízos
das multas previstas e demais cominações legais”.
O descumprimento injustificado das obrigações acima assumidas sujeitará a
contratada as seguintes penalidades:
Advertência por escrito;

UNIDADE - 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB FUNÇÃO - 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
SUB FUNÇÃO - 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA - 0033 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
PROGRAMA - 0034 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
PROJETO ATIVIDADE - 2382 – IMPLEM. ASSIST. AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESP.
S.I.A./S.I.H. NO MUNICÍPIO
PROJETO ATIVIDADE - 2384 - FOMENTAR AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE
PROJETO ATIVIDADE - 2393 - IMPLEMENTAR AÇÕES DA VIGILÂNCIA HIV/AIDS,
HEPATITES VIRAIS E OUTRAS IST’S
FONTE - 0142000000 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE - SUS - ESTADO
FONTE - 0146000000 – TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO
CONTA DE DESPESA - 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO
Dá-se a esta ata o valor total de R$ 162.895,05 ( cento e sessenta e dois mil oitocentos
e noventa e cinco reais cinco centavos).
Para que se proceda efetivamente o pagamento, a Contratada deverá seguir alguns
procedimentos:
Deverá, obrigatoriamente, fazer acompanhar da Nota Fiscal/Fatura, todas as certidões
de regularidade fiscal (FGTS, Débitos Trabalhistas, Débitos Municipais e outras as
quais a Secretaria julgar necessárias), devidamente válidas.
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A Contratada deverá manter durante toda a vigência contratual, a plena regularidade
fiscal, exigida em Lei, e caso não apresente a efetiva documentação de regularidade
fiscal necessária, dentro do prazo legal, o recebimento ficará prejudicado podendo ser
suspenso ou interrompido, independentemente das penalidades legais aplicáveis ao
fato, até que a empresa regularize a situação.
A Nota Fiscal/Fatura deverá ser devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato, antes
da sua efetiva liquidação.

Cuiabá/MT, 22 de abril de 2021.
CONTRATANTE:
OZENIRA FÉLIX SOARES DE SOUZA
Secretária Municipal de Saúde – SMS
RG 079113860 SSP/MT

O pagamento será efetuado em até no máximo após 30 (trinta) dias do recebimento
da Nota Fiscal/Fatura.
O pagamento dar-se-á por intermédio de Ordem Bancária (OB) e em moeda corrente
nacional, conforme art. 5° da Lei n° 8666/93.

CPF 075.296.448-82
CONTRATADA:
COMERCIAL ARENA SUTIL EIRELI

Nenhum pagamento isentará a Contratada das suas responsabilidades e obrigações,
nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.
Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigações financeiras impostas a Contratada em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito de atualização monetária.

CNPJ: 21.207.506/0001-46
Representante: CATARINO CEZAR DE ARRUDA
RG 15325164 SSP/MT
CPF: º 002.866.921-55

A 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”.

TESTEMUNHAS:

As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças
serão de responsabilidade da Contratada.

Nome: Nome:

O pagamento será efetuado observando-se a ordem cronológica estabelecida no art.
5° da Lei n° 8666/93.

RG: RG:

____________________

_____________________

CPF: CPF:

DA NOTA FISCAL:
A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida em duas vias, somente após o recebimento
da Nota de Empenho, devendo ser encaminhada a Responsáveis Técnicas do
Almoxarifado da Saúde Mental: Delza ou Maxilene Correae/ou servidor designado,
juntamente com a entrega dos produtos solicitados.
A data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura será devidamente registrada nos autos
do processo pelo responsável pelo recebimento do bem.
Deverá constar na Nota Fiscal/Fatura algumas informações básicas como:
Razão Social;
Número da Nota Fiscal/Fatura;
Data de emissão;
Nome da Secretaria Solicitante/Diretoria;
Descrição do material e/ou serviço;
Quantidade, preço unitário, preço total;
Dados Bancários (nome e número do banco, número da agência, número da conta
corrente);
Número do Contrato;
Número da Nota de Empenho;
Não deverá possuir rasuras.
Caso constatado alguma irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, esta será devolvida
a Contratada para as necessárias correções, sendo informados os motivos que
motivaram a sua rejeição.
Somente após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura devidamente corrigida é que
se iniciará a contagem dos prazos fixados para pagamento à partir da data de sua
reapresentação.
A Nota Fiscal/Fatura deverá estar acompanhada dos seguintes documentos e
certidões comprobatórias de regularidade fiscal, vigentes:
FGTS,
Débitos Trabalhistas;
Débitos Municipais, e outras as quais a Secretaria julgar necessários.
Cumpridas todas as etapas da fiscalização, Mensalmente deverão ser juntados
Relatórios de entrega dosprodutos e respectivas Notas Fiscais que deverão ser
Atestadas:pela(s) Responsável(eis) Técnica(s) do Almoxarifado da Saúde Mental
e/ou servidor designado, em conjunto com Fiscal do Contrato e/ou servidor (es)
designado(s), e encaminhada a Diretoria Administrativa e Financeira da SMS, para
providencias cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente instrumento para
qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da Administração.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta Ata de Registro de Preços, não
resolvidos na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do
Estado de Mato Grosso, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
E assim, por estarem às partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento
em 03 (três) vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme pelas PARTES,
vai por elas assinado para que produza todos os efeitos de direito, na presença das
testemunhas abaixo identificadas.

ATA DE rEGISTRO DE PREÇOS 015/2021/PMC
PREGÃO ELETRÔNICO/REGISTRO DE PREÇOS Nº. 009/2021/PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045.973/2020
Aos dezesseis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, pelo presente
instrumento, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº. 03.533.064/0001-46, com sede no Palácio Alencastro, situado na
Praça Alencastro, nº. 158, Centro, na cidade de Cuiabá/MT, através da SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS, neste ato representado por seu Secretário (a) Sr(a)
OZENIRA FELIX SOARES DE SOUZA, portador(a) da Carteira de Identidade RG nº
079.113860 SSP/MT e do CPF nº. 075.296.448-82 denominado simplesmente
CONTRATANTE e a empresa S.J.G. PAGANINI COMERCIO – ME, inscrita no CNPJ/
MF nº. 04.193.497/0001-62, com sede na Av. Pedro Paulo de Faria Junior, Box 07,
Distrito Industrial, Cuiabá/MT, Tel. (65) 2129-5298, Email: sjgpaganinicomercio@
gmail.com, representada neste ato pelo sua Representante Legal, Sra SILVIA JULIANE
GUILHERME PAGANINI, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 982325 SSP/MT,
CPF/MF n.º 649.959.501-25, doravante denominada FORNECEDORA, considerando
o resultado da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO/REGISTRO DE
PREÇOS Nº. 009/2021/PMC do Processo Administrativo 42.570/2020 RESOLVE
registrar os preços, nas quantidades estimadas anual, de acordo com a classificação
por ela alcançada, atendendo das condições previstas no Instrumento Convocatório,
e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas
constantes da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº. 123 de
14 de dezembro de 2006, Lei Complementar Municipal nº 192 de 05 de outubro de
2009, Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal n°
5.011 de 21 de fevereiro de 2011, Decreto Municipal 5.456, de 24 de fevereiro de 2014
e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Material de Consumo
(Gêneros alimentícios perecíveis, estimáveis e utilidades), com entrega, para atender
a Diretoria de Atenção Secundária/Coordenadoria Especial de Rede Assistencial de
Saúde Mental/SMS, conforme especificações, detalhamentos e demais condições
constantes nesta Ata.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
DA PERIODICIDADE:
A Ata de Registro de Preços terá prazo de validade de 12 (doze) meses a contar da
assinatura feita pelas partes. Após a assinatura será providenciada a publicação na
forma da Lei.
A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na
integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, as penalidades
pelo descumprimento de qualquer de suas clausulas.
A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar as contratações
que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada
a legislação relativa à licitação, sendo assegurado ao beneficiário do registro
preferência em igualdade de condições, conforme art. 15, §4º, da Lei 8666/93;
DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
Homologado o resultado da licitação, o fornecedor classificado será convocado
para assinar a ata de registro de preços, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis,
nas condições estabelecidos no instrumento convocatório, podendo o prazo ser
prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que
ocorra motivo justificado aceito pela administração.
Se a licitante vencedora recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços
injustificadamente, além das penalidades cabíveis, será aplicada à regra seguinte:
quando a proponente vencedora não apresentar situação regular, no ato da assinatura,
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será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação e assim
sucessivamente.
A Ata de Registro de Preços implicará compromisso assumido de fornecimento nas
condições estabelecidas no edital.
A recusa injustificada de fornecedor (es) classificado(s) em assinar a ata, dentro do
prazo estabelecido, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas
no edital;

8

15307-9

Mamao - formosa, otima
qualidade, livre de sujidades,
parasitas e larvas, tamanho
e coloracao uniformes, bem
desenvolvido e maduro, com
polpa firme e intacta, sem
danos fisicos e mecanicos.
oriundos de manuseio e
transporte,
acondicionado
em caixa de madeira.
unidade pesando em média
1,5 a 2 kg.

Kg

2.175

IN
NATURA

R$ 3,57

3721-4

Melancia - redonda,
grauda, de primeira, livre
de sujidades, parasitas e
larvas, tamanho e coloracao
uniformes, devendo ser bem
desenvolvida e madura,
com polpa firme e intacta,
acondicionada em a granel,
pesando entre (6 a 10)kg
cada unidade.

Kg

1.500

IN
NATURA

R$ 2,47

3746-0

Melão nacional, unidade
pesando aproximadamente
2,6 kg. Embalado em saco
plástico
transparente
e
resistente, contendo etiqueta
com identificação do produto
e peso. Kg.

Kg

1.500

IN
NATURA

257750-0

Tangerina - ponkan, de
primeira, livre de sujidades,
parasitas e larvas,
tamanho e coloracao
uniformes, devendo ser bem
desenvolvida e madura, com
polpa firme e intacta. em kg.

Kg

2.826

IN
NATURA

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA
O gerenciamento deste instrumento caberá a Secretaria Municipal de Gestão, através
da Secretaria Adjunta Especial de Licitações e Contratos no seu aspecto operacional e
à Procuradoria Geral do Município nas questões legais.
9

CLÁUSULA QUARTA – DAS ESPECIFICAÇÕES
DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:
LOTE 01 – FRUTAS
EMPRESA VENCEDORA: S. J. G. PAGANINI – COMÉRCIO – ME CNPJ: 04.193.497/0001-62
Item

1

2

3

4

5

6

7

Cod. Tce

3686-2

00010584

3697-8

3735-4

157961-4

154033-5

150290-5

Especificação

Unid

Qtd.

Marca

Valor Unit.

Abacaxi - perola, com
coroa,
de
primeira,
tamanho
e
coloracao
uniformes, devendo ser bem
desenvolvido e maduro,
com polpa firme e intacta,
acondicionado em caixa de
madeira (520x290x290)mm,
pesando aproximadamente
por unidade entre 1 a 1,5kg

Kg

2.250

IN
NATURA

R$ 4,02

Banana - da terra, em
pencas, de primeira, in
natural, apresentando grau
de maturacao que permita
suportar a manipulacao, o
transporte e a conservacao
em condicoes adequadas
para consumo, com ausencia
de sujidades, parasitas e
larvas, de acordo com a
resolucao n° 12/78 da cnnpa.
Em kg.
Banana
nanica,
em
pencas,
de
primeira,
tamanho
e
coloracao
uniformes, com polpa firme
e intacta, devendo ser bem
desenvolvida, sem danos
fisicos e mecanicos oriundos
do manuseio e transporte.
Em kg.

11

R$
3.705,00

R$
6.600,00

R$ 4,40

R$
4.295,52

R$ 1,52

R$ 90.291,27

LOTE 02 – TUBÉRCULOS
Kg

1.920

IN
NATURA

R$ 3,00

EMPRESA VENCEDORA: S. J. G. PAGANINI – COMÉRCIO - ME CNPJ: 04.193.497/0001-62

R$
5.760,00
Item

1

Kg

Kg

Laranja - pera, cor amarela
esverdeada, de primeira, livre
de residuos de fertilizantes
sabor e cheiro citricos,
tamanho grande, devendo
ser bem desenvolvida e
madura,
boa
qualidade,
acondicionada
em
embalagem apropriada.

Kg

Maçâ - vermelha grande,
nacional,
de
primeira,
apresentando
tamanho,
cor
e
conformacao
uniforme, devendo ser bem
desenvolvida e madura, com
polpa intacta e firme, sem
danos fisicos e mecanicos
oriundos do manuseio e
transporte,
acondicionada
em caixa papelao ondulado.
Em kg.

R$
9.045,00

10

VALOR TOTAL 01:

Couve - tipo manteiga, maço
grande, fresca, de primeira,
tamanho
e
coloracao
uniformes, devendo ser bem
desenvolvida, firme e intacta,
isenta de enfermidades,
material terroso e umidade
externa anormal, livre de
residuos de fertilizantes
sujidades,
parasitas
e
larvas, sem danos fisicos
e mecanicos oriundos do
manuseio
e
transporte,
acondicionada em sacos
plasticos.

Limao
tahity,
otima
qualidade, fresco, livre de
residuos de fertilizantes
livre de sujidades, tamanho
e cor uniforme, devendo ser
bem desenvolvido e maduro,
com polpa firme e intacta,
acondicionado em saco.
Em kg..

Valor Total

R$
7.764,75

3.564

IN
NATURA

R$ 3,00

IN
NATURA

R$ 1, 00

7.200

IN
NATURA

R$ 1,99

Unid

Qtd.

Marca

Valor
Unit.

IN
NATURA

R$ 0,76

R$ 1.368,00

R$ 3,50

R$ 7.612,50

R$ 4,99

R$ 8.982,00

88144-9

Kg

1.800

153468-8

Batata - lisa, de primeira,
compacta
e
firme,
sem lesoes de origem
sem lesoes fisicas ou
mecanicas, tamanho e
conformacao
uniforme,
devendo
ser
grauda,
acondicionada em sacos
de acondicionadas em
saco. Em kg.

Kg

2.175

00011611

Mandioca
descascada,
refrigerada (até 10º C,
preferencialmente
até
4º C), embalada á vácuo,
em embalagem original
do
fabricante,
com
identificação do produto,
marca do fabricante, prazo
de validade e peso líquido.
Pacote contendo 1,0 kg.

Kg

1.800

R$
1.500,00

3

Especificação
Batata doce - rosada,
boa qualidade, compacta
e firme, sem lesoes
de origem fisicas ou
mecanicas, (rachaduras e
cortes), tamanho uniforme,
devendo
ser
grauda,
acondicionada em caixas
de madeira. Em kg.

R$
10.692,00

2

1.500

Cod. Tce

VALOR TOTAL DO LOTE:

R$
14.328,00

IN
NATURA

IN
NATURA

Valor Total

R$ 17.962,50

LOTE 06 – OVOS
EMPRESA VENCEDORA: S. J. G. PAGANINI – COMÉRCIO - ME CNPJ: 04.193.497/0001-62
Item

Kg

2.400

IN
NATURA

R$ 3,79

Cod.
Tce

Especificação

Unid

Qtd.

Marca

Valor
Unit.

Valor Total

Dz

3.675

CAMPO
VERDE

R$ 4,96

R$ 18.228,00

Ovo de galinha branco,

R$
9.096,00

unidade pesando entre 49 e
54 g, tipo A, acondicionado
em bandeja de plástico com
12 unidades, original do
fabricante, contendo
1

Kg

3.501

IN
NATURA

R$ 5,00

3313182

identificação do produto,
marca do fabricante, prazo

R$
17.505,00

de validade e peso liquido. O
produto deve ter registro no
Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde.
Unidade.
VALOR TOTAL DO LOTE:

R18.228,00

LOTE 15 – ESTOCÁVEIS DIVERSOS
EMPRESA VENCEDORA: S. J. G. PAGANINI – COMÉRCIO - ME CNPJ: 04.193.497/0001-62
Item

Cod. Tce

Especificação
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3992-6

Fuba de milho - simples,
do grao de milho moido, de
cor amarela, com aspecto
cor, cheiro e sabor proprios,
com ausencia de umidade,
fermentacao, ranco, isento
de sujidades, parasitas e
larvas, acondicionado em
saco plastico transparente,
atoxico. Pacote de 1kg.

145160-0

Leite condensado
- composto de leite
integral, acucar e
lactose (tradicional), de
consistencia cremosa
e testura homogenea,
acondicionado em caixa
cartonada. Lata com 395g.

380527-1

Maionese - emulsao
cremosa obtida com ovos
e oleos vegetais, com
adicao de condimentos,
substancias comestiveis
e sem corantes, de
consistencia cremosa, na
cor amarelo claro, com
cheiro e sabor proprios,
isento de sujidades e
seus ingredientes de
preparo em perfeito
estado de conservacao,
acondicionada em vidro,
hermeticamente fechado,
embalada em caixa de
papelao reforcado. Frasco
de 500g.

12
Pct.

Unid.

Pote

00026240

Massa alimenticia - tipo
seca e fresca, formato fino
tipo espaguete, vitaminada,
cor amarela, obtida pelo
amassamento da semola,
ovos, isenta de corantes
artificiais, sujidades e
parasitas. Embalagem
de 500g.

Unid.

Milho de canjica
branca - de primeira
qualidade, beneficiado,
polido, limpo, isento de
sujidades, parasitas e
larvas, admitindo umidade
maxima de 14% por peso,
acondicionado em saco
plastico transparente,
atoxico. Pacote com 500g.

Pct.

Milho verde em conserva
- simples, graos inteiros,
imerso em liquido de
cobertura, tamanho e
coloracao uniformes,
acondicionado em lata
com 200 gramas, devendo
ser considerado como
peso liquidam o produto
drenado.

Unid.

10443-4

201682-6

Molho de tomate - produto
preparado com frutas
maduras e sas, sem pele,
sem sementes, acrescidas
de condimentos, sal,
acucar, cebola, glutamato
monossodico, e outros
ingredientes permitidos,
isento de sujidades,
parasitas, larvas e
fermentacoes, livre de
defeitos de processamento
embalagem de 340g.
Óleo comestível - azeite de
oliva, extra virgem, obtido
de azeitonas, com sabor e
cheiro de azeitona, isento
de ranço e substancias
estranhas, acidez igual
ou inferior a 1% apto
para consumo a mesa,
embalagem de 500 ml.

153414-9

Oleo comestivel - de
soja, obtido da soja,
sem colesterol e sem
aditivo, isento de ranco e
substancias estranhas,
acondicionado em
embalagem de 900 ml.

132133-1

Pescado em conserva - tipo
sardinha, preparados com
pescado fresco, limpo,
viscerado, apresentacao:
inteira com espinha,
conservado em oleo
comestivel, com aspecto
cor cheiro e sabor proprio,
isento de ferrugem e
danificacao das latas,
sujidades, parasitos e
larvas. Latas com 250g.

R$ 1,80

Pct

1.125

MIKA

R$ 1,50

1.687,50

0000935

Po para preparo de gelatina
- sabores diversos, açúcar
cristal, gelatina em pó, sal,
acidulante, aromatizante,
fosfato tricálcico e dióxido
de silício, ferro e vitaminas,
edulcorantes artificiais e
corantes artificiais, sem
glúten, acondicionado em
embalagem apropriada
de 35g.

Unid.

2.400

DR OTEQ

R$ 1,90

R$
4.560,00

1.500

NENE

R$ 1,60

0001175

Po para preparo de
gelatina dietetica - sabores
diversos, sal, acidulante,
agente tamponante,
edulcorantes artificiais:
aspartame, acesulfame, a
corantes artificiais e outras
substancias permitidas,
qualidade ingredientes
saos e limpos, umidade
de 2% p/p, acondicionada
em embalagem apropriada
de 12g.

Unid.

2.850

DR OTEQ

R$ 1,25

R$
3.562,50

15

61931-0

Polvilho - doce, branca,
acondicionado em saco
plastico transparente,
atoxico, isento de
sujidades, parasitas e
larvas. Pacote com 500g.

Pct.

825

MIKA

R$ 1,00

R$ 825,00

16

3561-0

Sal - refinado, iodado,
com no minimo 96,95%
de cloreto de sodio e sais
de iodo, acondicionado
em saco de polietileno
com 1 kg.

Pct.

1.725

LEBRE

R$ 1,00

R$
1.725,00

Vinagre - de maca,
resultante da fermentacao
da maca, isento de
corantes artificiais, acidos
organicos eminerais
estranhos, livre de
sujidades, material terroso,
e detritos de animais e
vegetais, acondicionados
em frasco plastico
com tampa inviolavel,
hermticamente fechado.
Frasco com 750 ml.

Unid.

900

CASTELO

R$ 1,20

R$
1.080,00

R$
2.400,00

14

3566-1

159799-0

MIKA

Pote

1.425

1.725

2.025

1.125

1.275

SOYA

PRIMOR

DALLAS

MIKA

OLÉ

R$ 2,50

R$ 2,00

R$ 3,00

R$ 2,00

R$ 3,00

Pipoca - de milho,
sujidades, parasitas e
larvas, etc., embalado
em saco plastico. Pacote
com 500g.

R$
2.565,00

13

Margarinas vegetais - de
consistencia cremosa,
com sal, vitamina a de 15
a 50 mil u.i, conservada
em temperatura ambiente,
acondicionada de forma
adequada. Pote com 500g.

3984-5

1.425

154963-4

R$
3.562,50

R$
3.450,00

R$
6.075,00

R$
2.250,00

R$
3.825,00

17

134845-0

VALOR TOTAL DO LOTE:

R$ 67.102,50

Valor total dos lotes: R$ 193.584,27(Cento e noventa e três mil, quinhentos e oitenta e
quatro reais, vinte e sete centavos).
Quando o alimento for manipulado para transferência da embalagem original, deverá
ser observada, todas as normas de higiene, segurança e manipulação de alimentos, e
as embalagens devem ser integras próprias para cada tipo, com prazo de validade e
identificação correta em rótulo, o qual deve conter o nome, composição do produto,
lote, data de fabricação e validade, número de registro no órgão oficial (quando
necessário).
DO LOCAL DE ENTREGA:
Para atender as R.T e CAPS:
RT 01 BEIJA FLOR – Rua Lá Paz, Quadra 02, nº 11 – Bairro Jardim Tropical – Cuiabá
– CEP:
78065-185 – Telefone (65) 3621-1901;

Unid.

2.475

FUGUINI

R$ 2,50

R$
6.187,50

RT 02 CURIÓ – Rua 39, Setor II, CPA III – Bairro Morada da Serra - Cuiabá – CEP: 78058013 - Telefone (65) 3646-9601;
RT 03 ANDORINHA – Rua J 10, Quadra 17, Casa 420 – Bairro Nossa Senhora Aparecida
– Cuiabá/MT. CEP: 78090-690 – Telefone (65) 3617-1385;
RT 05 ARARA – Rua 07 nº 10, setor Centro Norte, Bairro Morada do Ouro – Cuiabá/
MT – CEP: 78053-035. Telefone (65) 3641-8427;

Unid.

840

CASTELO

R$ 14,00

R$
11.760,00

RT 07 SABIÁ – Rua 09 nº 122, Lote 06 Quadra 03, Bairro Jardim Petrópolis – Cuiabá
– CEP:
78070-453. Telefone (65) 3317-1209;
RT 09 TUCANO – Rua Vicente Fortunato, nº 20, Jd. Lucianópolis – Cuiabá/MT – CEP:
78085
060 - Telefone (65) 3617-1440;

Unid.

2.475

LIZA

R$ 4,00

R$
9.900,00

CAPS CPA IV – Rua Pardal, Quadra 110 – Bairro CPA IV – Cuiabá – CEP: 78058-196.
Telefones (65)3649-1968 – 3649-6618 – 9.9244-2453;
CAPS II VERDÃO – Rua Rio Grande do Sul nº 504 – Jardim Paulista – Cuiabá.
Telefones (65) 3617-1831 – 3617-1241 – 9.9214-0774;
CAPS AD ADOLESCER - Av. Romênia S/nº (ao Lado da Polícia Comunitária) Bairro
Jardim Europa – Cuiabá CEP: 78065-745 – Telefones (65) 3617-1835 – 3617-1836.

Unid.

1.125

COQUEIRO

R$ 1,50

R$
1.687,50

Para atender o Serviço de Assistência Especializada – SAE:
Rua Rio Piraim, S/Nº, Bairro Grande Terceiro - Telefone: 65 3634-0593. (SAE – Grande
Terceiro)
Rua Óbidos S/N, Bairro CPA I (SAE – Norte)
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Em caso de alteração ou mudança no endereço, fica a Administração responsável por
informar a licitante vencedora de tais alterações, não sendo esta modificação motivo
por parte da licitante vencedora, para a não entrega dos objetos adjudicados. Tais
alterações não gerarão nenhum ônus para a Administração.
DO HORÁRIO:
Nas RT e CAPS deverá ser entregue das 08h:00min as 10h:00min da manhã enquanto
no SAE deverá ser entregue as 07h:00min da manhã.
Os horários devem ser rigorosamente respeitados para possibilitar uma boa inspeção
das mercadorias (data de fabricação e validade; avaliação sensorial – cor, gosto,
odor, aroma, aparência, textura, sabor e condições de embalagens), e para posterior
distribuição, de acordo com a demanda do serviço, nas unidades solicitantes.
DO PRAZO DE ENTREGA:
Prazo de entrega dos Gêneros Alimentícios deverá ser 02 (dois) dias úteis a contar do
recebimento da Ordem de Fornecimento/Nota de Empenho atendendo o cronograma/
planilha semanal, encaminhado com antecedência pelos responsáveis.
Informamos que os produtos especificados neste termo são produtos perecíveis,
que não podem ser estocados. Diante disso, são solicitados semanalmente pela
responsável técnica nutricionista via planilha encaminhada por e-mail ou anexo a
ordem de compra ao fornecedor.
DIA DE ENTREGA
As entregas nas deverão serem feitas semanalmente conforme Ordem de Compra e
planilha que será disponibilizada junto a Ordem de Compra.
As entregas para o SAE deverão ocorrer semanalmente nas Segundas Feiras no
endereço exarado na Cláusula acima, conforme planilha elaborada pela nutricionista
do SAE – Luciana Correa e/ou servidor designado, que será encaminhado juntamente
com a Ordem de Compra.
ENTREGADOR:
O entregador deve estar com uniforme adequado, limpo, avental ou jaleco, sapato
fechado e com proteção para cabelo (rede/gorro ou boné) e nas mãos luvas.
VEÍCULOS:
Com base nas orientações da Portaria CVS-6/99, de 10 de março de 1999 e na
Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, os requisitos para transporte de
alimentos são os seguintes:
Os meios de transporte de alimentos destinados ao consumo humano devem garantir
a integridade e a qualidade a fim de impedir a contaminação e deterioração dos
produtos.
Fica vedado o transporte de alimentos e substâncias estranhas que possam
contaminá-los ou corrompê-los em um mesmo compartimento do veículo, em especial
de produtos com qualquer grau de potencial tóxico.
Não é permitido transportar alimentos conjuntamente com pessoas e animais.
A cabine do condutor deve ser isolada da parte que contém os alimentos.
O veículo não deve apresentar qualquer evidência de pragas e vetores tais como fezes,
ninho e outros.

do equipamento de refrigeração em garantir durante todo o transporte, temperatura
adequada para os alimentos:
- Refrigerado: de 4 a 6°C (quatro a seis graus Celsius), com tolerância até 7°C (sete
graus Celsius) para produtos alimentícios cujo transporte e armazenamento devam
ocorrer em temperaturas de refrigeração (alimentos protéicos – fígado bovino,
linguiça e rúmen ou bucho/dobradinha).
- Congelado: entre -18 e -15°C (dezoito a quinze graus Celsius negativos), com
tolerância até -12°C (doze graus Celsius negativos) para produtos alimentícios cujo
transporte e armazenamento devam ocorrer em temperaturas de congelamento
(alimentos protéicos – carne bovina moída, carne bovina em pedaços, carne suína tipo
pernil, aves processadas - frango, peixe, salsicha).
Quanto às intempéries, deverá ser previsto que o baú isotérmico ficará exposto
externamente às condições climáticas, suscetível às variações de temperatura e
umidade observadas na região.
O equipamento de refrigeração deverá ser composto por, no mínimo, 01 (uma) unidade
condensadora e 01 (uma) unidade evaporadora, além dos demais componentes.
Os veículos de transporte que necessitam controle de temperatura devem ser providos
permanentemente de termômetros calibrados, de fácil leitura e que não representem
risco de contaminação para o produto.
EMBALAGENS:
Os produtos embalados devem apresentar embalagens íntegras, próprias para cada
tipo, dentro do prazo de validade e com identificações corretas no rótulo, o qual deve
conter o nome e composição do produto, lote, data de fabricação e validade, número
de registro no órgão oficial (quando necessário), CGC, endereço do fabricante e
distribuidor, condições de armazenamento e quantidade (peso).
DAS CONDIÇÕES PARA ENTREGA DOS PRODUTOS
Não serão aceitos produtos que não estiverem de acordo com as especificações.
Todos os produtos devem ser empacotados e identificados, em embalagens
individuais.
As embalagens devem ser de material resistente e estar íntegras; próprias para cada
tipo de produto; e conter etiquetas individualizadas, com identificação da unidade
para qual se destina e informações exigidas por lei: identificação do produto; marca e
endereço do fabricante e distribuidor; composição do produto; lote; data de fabricação
e validade (prazo de validade); Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
condições de armazenamento; quantidade (peso); marcas e carimbos oficiais (SIF/
DIPOA), de acordo com as portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA nº 304, de
22/04/96 e nº 145, de 22/04/98, da resolução da ANVISA nº 105, de 19/05/99.
Os pacotes devem ser ensacados em forma de kit, por sacolão, com identificação da
unidade para qual se destina. Os pacotes dentro do sacolão devem estar dispostos de
forma que facilite a visualização de suas etiquetas para conferência.
A empresa é responsável pelos danos causados diretamente a Secretaria Municipal de
Saúde decorrente de sua culpa ou dolo quando da entrega dos produtos, não excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade e fiscalização ou acompanhamento por parte da
SMS.
QUALIFICAÇOES/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

O veículo, os recipientes que transportam alimentos e os materiais utilizados para
proteção e fixação da carga (cordas, encerados, plásticos e outros) não devem
constituir fonte de contaminação ou dano para o produto e devem ser mantidos em
perfeito estado de conservação e higiene.

Os produtos (Hortifrutigranjeiros) solicitados devem apresentar-se em embalagens
íntegras, individuais, com quantidades necessárias para atender a necessidade
de cada unidade rotulada, com especificação, nome do serviço solicitado, data de
validade, com aspecto característico.

A carga e/ou descarga não devem representar risco de contaminação, dano ou
deterioração do produto e/ou matéria-prima alimentar.

Os fornecedores deverão entregar os produtos no local indicado, nas quantidades
solicitadas, obrigatoriamente acompanhadas dos documentos fiscais, devidamente
discriminados com todos os produtos e respectivos valores.

Nenhum alimento deve ser transportado em contato direto com o piso do veículo.
Os veículos de transporte serão avaliados quanto às condições higiênico-sanitárias
periodicamente por servidores habilitados da Coordenadoria de Atenção Técnica em
Saúde Mental.
O tipo de veículo e temperaturas de transporte que atendem às especificações deste
edital deve seguir as recomendações abaixo:
Para alimentos de características pouco perecíveis: o transporte deverá ser à
temperatura ambiente, em caminhão baú de forma que os produtos fiquem protegidos
de chuva, pó, fagulhas entre outros e de modo que garanta a imobilidade dos
recipientes/embalagens para assegurar a integridade dos produtos.
Para alimentos de características muito perecíveis: o veículo deverá ser do tipo
“caminhão frigorífico”, categoria leve, movido a combustível diesel e possuir condições
de operação através do uso de Biodiesel, conforme diretrizes do Programa Nacional de
Produção e Uso do Biodiesel.
O “caminhão frigorífico” deve ser equipado com 1 (uma) carroceria rígida, do tipo baú
isotérmico misto para refrigeração e congelamento, constituído por características
específicas para transporte de produtos alimentícios para atender as necessidades da
Coordenadoria de Atenção Técnica em Saúde Mental.
O baú isotérmico deverá possuir 02 (dois) compartimentos, separados por meio do
mecanismo de divisória móvel: 01 (um) para alimentos congelados e 01 (um) para
alimentos resfriados ou secos.
O baú isotérmico deverá possuir um sistema de vedação para contenção de água, pó
e impurezas.
O equipamento de refrigeração deverá ser dimensionado levando em consideração,
além de outros, os seguintes fatores internos e externos: temperatura, horário, tempo
e condições de trabalho bem como intempéries climáticas.
A temperatura interna de trabalho do baú deverá ser a correspondente à capacidade

Informamos que os produtos especificados neste termo são produtos perecíveis, que
não podem ser estocados diante disso são solicitados semanalmente pela responsável
técnica nutricionista via planilha encaminhada por e-mail ou fax direto ao fornecedor.
Todos os critérios estabelecidos neste Termo de Referência, de maneira a observar
o cumprimento dos critérios de segurança em cada etapa produtiva, desde o
recebimento até a distribuição e o consumo, para a entrega dos gêneros alimentícios
(hortifrutigranjeiros).
RECOMENDAÇÕES DE ACORDO COM O PRODUTO:
Os hortifrutigranjeiros devem apresentar tamanho, cor, aroma e grau de maturação
característica, além de ausência de danos físicos e mecânicos e estar sem presença
de insetos e moluscos.
Os ovos devem estar com a casca íntegra, sem rachaduras e resíduos que indiquem a
falta de higiene do fornecedor. A refrigeração é recomendada.
CRITÉRIOS PARA CONTROLE DOS SERVIÇOS
a) Todos os fornecimentos serão fiscalizados pelo responsável técnico dos Serviços
e pelas Nutricionistas/Administradora dos Setores que farão o monitoramento da
entrega, das especificações dos produtos, quantidade, qualidade e estado conforme
consumo humano bem como fará a solicitação semanal dos gêneros alimentícios
contratados.
b) O fornecimento será controlado pelo fiscal designado pela Diretoria Atenção
Secundária e também em forma de planilha, contendo o controle de entrada dos
alimentos através do recebimento de nota fiscal discriminando as características e
quantidades dos produtos, juntamente com relatórios de entrega, que será enviado à
Diretoria Administrativa e Financeira mensalmente pela equipe Técnica responsável
que atestará a conformidade da qualidade dos produtos quanto as especificações e
as condições higiênica sanitárias dos mesmos.
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DAS CONDIÇÕES PARA A ENTREGA DOS PRODUTOS
Todos os fornecimentos serão fiscalizados pelo responsável técnico dos Serviços
e pelas Nutricionistas/Administradora dos Setores que farão o monitoramento da
entrega, das especificações dos produtos, quantidade, qualidade e estado conforme
consumo humano bem como fará a solicitação semanal dos gêneros alimentícios
contratados.
O recebimento será controlado pelo fiscal designado pela Diretoria Técnica de Atenção
Secundária e também em forma de planilha, contendo o controle de entrada dos
alimentos através do recebimento de nota fiscal discriminando as características e
quantidades dos produtos, juntamente com relatórios de entrega, que será enviado à
Diretoria Administrativa e Financeira mensalmente pela equipe Técnica responsável
que atestará a conformidade da qualidade dos produtos quanto às especificações e
as condições higiênico-sanitárias dos mesmos.
No momento da entrega dos produtos nos locais definidos, será verificada a qualidade
dos produtos, integridade, especificação, embalagem, prazo de validade e com
identificações corretas no rótulo, o qual deve conter o nome e composição do produto,
lote, data de fabricação e validade, número de registro no órgão oficial (quando
necessário), CGC, endereço do fabricante e distribuidor, condições de armazenamento
e quantidade (peso) e se confrontará a qualidade entregue com o especificado neste
Termo de Referência, Edital e Anexos.
Não serão aceitos produtos com especificação diferente ao que foi proposto, com
irregularidade de peso ou medida, de inconsistência de informações sobre o produto
bem como se apresentar quaisquer descumprimentos da qualidade e quantidade,
além das exigências requeridas no termo de referência. Caso não se cumpra tais
especificações os produtos poderão ser totalmente devolvidos para correção da Nota
Fiscal.
Em se verificando vícios defeitos nos produtos, avarias, inconsistências ou perdas
cujas embalagens não estejam íntegras, validade em desacordo com o exigido ou que
apresentarem alguma alteração, o fornecedor será informado para corrigi-lo e efetuar
a troca dos produtosno prazo máximo de 02 (dois) dias.
A partir desse prazo de troca, a Coordenação que negou o produto solicitará o
cancelamento dos itens em desacordo com o edital referente aos documentos
de compras e/ou a nota fiscal, sem qualquer ônus direto ou indireto decorrente do
mesmo, inclusive por questões de transporte e ônus dos produtos.
A informação ao fornecedor sobre vícios ou defeitos na entrega dos Hortifrutigranjeiros
será realizada pelo fiscal do contrato e/ou servidor designado, que providenciará todos
os procedimentos formais para evitar perda, deterioração ou prejuízo a Administração.
O transporte deve ser feito pela empresa Contratada, conforme exigência dos órgãos
reguladores devendo respeitar todas as condições sanitárias exigidas por Lei, evitando
qualquer tipo de contaminação dos produtos e de risco a saúde dos usuários e
destinatários dos mesmos.
CLÁUSULA QUINTA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
A Ata de Registro de Preços terá prazo de validade de 12 (doze) meses a contar da
assinatura feita pelas partes. Após a assinatura será providenciada a publicação na
forma da Lei.
A existência dos preços registrados não obriga a Administração e outros Órgãos/
Entidades a firmarem contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer
licitações específicas para aquisição/prestação de serviço(s), obedecida à legislação
pertinente, sendo assegurado ao detentor do registro à preferência de entrega/
execução do(s) produto/serviço(s), em igualdade de condições.
Ao preço do primeiro colocado poderão ser registrados tantos fornecedores quantos
necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja atingida a
quantidade total estimada para o ITEM, respeitadas à legislação, observando-se o
seguinte:
O(s) preço(s) registrado(s) e a indicação do(s) respectivo(s) fornecedor(es) serão
divulgados no Site da Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, http://www.cuiaba.mt.gov.
br na guia Serviços/Licitação ou no Link http://licitacao.cuiaba.mt.gov.br/licitacao e
ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços;
Quando das contratações decorrentes do registro de preços respeitar-se-á a ordem de
classificação das empresas constantes da Ata;
Os órgãos participantes do registro de preços deverão, quando da necessidade
do fornecimento do objeto, recorrerem ao órgão gerenciador da Ata de Registro de
Preços, para que este proceda à indicação do fornecedor e respectivos preços a serem
praticados;
Excepcionalmente, a critério do órgão gerenciador, quando a quantidade do primeiro
colocado não for suficiente para as demandas estimadas, desde que se trate de
objetos de qualidade ou desempenho superior, devidamente justificada e comprovada
a vantagem, e as ofertas sejam em valor inferior ao máximo admitido, poderão ser
registrados outros preços.

de adesão, desde que o fornecimento não prejudique as obrigações presentes e futuras
decorrentes da Ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
Os fornecimentos adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem
por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não pode exceder,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro
de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número
de órgãos não participantes que aderirem.
Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar
a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de
vigência da ata.
Ao órgão não participante compete os atos relativos à cobrança do cumprimento
pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação,
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações,
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
O órgão que efetivar o fornecimento será responsável pelos atos relativos ao
cumprimento, pelo fornecedor, das condições pactuadas, aí incluída a aplicação de
eventuais penalidades.
Caberá ao órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame
licitatório, descrever no seu pedido:
A especificação/descrição do objeto pretendido, inclusive definindo as respectivas
unidades de medida usualmente adotadas;
A estimativa de quantidades a serem fornecidas no prazo de validade do registro;
O preço unitário e total do estimado das quantidades a serem fornecidas;
A quantidade total de unidades a ser aderida, por ITEM;
O prazo de validade de registro de preço;
Descrição das condições quanto aos locais, prazos de entrega, forma de pagamento,
dotação orçamentária e, complementarmente, quando cabíveis, a frequência,
periodicidade, características dos produtos a serem fornecidos e utilizados,
procedimentos a serem seguidos, cuidados, deveres, disciplina e controles a serem
adotados por parte do fornecedor.
Fazer acompanhar dos orçamentos prévios para comprovação de vantagens.
Homologado o resultado da licitação, o fornecedor classificado será convocado para
assinar a ata de registro de preços, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, nas condições
estabelecidas no instrumento convocatório, podendo o prazo ser prorrogado uma
vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo
justificado aceito pela administração.
A ata de registro de preços implicará compromisso assumido de fornecimento nas
condições estabelecidas no edital.
A aquisição com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado,
por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa,
autorização de compra ou ordem de execução de serviços, conforme disposto no art.
62 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.
A Ata de Registro de Preços não poderá sofrer acréscimos em seus quantitativos,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993.
O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados,
cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos
fornecedores.
Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior
ao preço praticado no mercado o órgão gerenciador deve:
Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação
ao praticado pelo mercado;
Frustrada a negociação, o fornecedor, será liberado do compromisso assumido;
Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso,
o órgão gerenciador poderá:
Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade,
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e, se a
comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação;

A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão municipal ou entidade da Administração que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente
comprovada à vantagem.

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação
da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.

Os órgãos e entidades que não participaram do PREGÃO ELETRÔNICO/REGISTRO
DE PREÇOS, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão
manifestar formalmente o pedido e interesse junto ao órgão gerenciador da Ata
para manifestação sobre a possibilidade de adesão, com descrição e especificações
dos produtos e quantitativos do ITEM que tenha interesse, para que este indique os
possíveis fornecedores e respectivos preços a ser praticado.

As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio da
equação econômico-financeira, serão publicadas pela Secretaria Adjunta Especial de
Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Gestão-SAELC/SMGe.

Caberá a Fornecedora beneficiária da ata de registro de preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente

Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a média
daqueles apurados pela Secretaria Solicitante.

A partir da vigência da Ata de Registro de preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na
integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, as penalidades
pelo descumprimento de qualquer de suas cláusulas.
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Se a licitante vencedora recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços
injustificadamente, além das penalidades cabíveis, será aplicada a regra seguinte:
quando a proponente vencedora não apresentar situação regular no ato da assinatura,
será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação e assim
sucessivamente.
É facultado à administração, quando o convocado não cumprir as exigências do
edital ou não assinar a ata de registro de preços, no prazo e condições estabelecidos,
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em
igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
A recusa injustificada de fornecedor (es) classificado(s) em assinar a ata, dentro do
prazo estabelecido, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas
no edital.
A divulgação da Ata de Registro de Preços ocorrerá por publicação no Diário Eletrônico
do Tribunal de Contas no endereço eletrônico http://www.tce.mt.gov.br/.
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA contratada
Após a assinatura da Ata de Registro de Preços, a empresa Adjudicatária, será
CONTRATADA se for do interesse da Administração e será convocada para assinatura
do Contrato, devendo fazê-lo no prazo de até 15 (quinze) dias úteis após a convocação
formal, para a contratação do presente objeto, devendo a CONTRATADA, manter as
mesmas condições de habilitação para celebração do contrato.
São obrigações da FORNECEDORA, além das demais previstas:
Fornecer os produtos dentro dos padrões estabelecidos pela Secretaria Municipal de
Saúde.
Disponibilizar os produtos Imediatamente, após o recebimento da Ordem de
Fornecimento e Nota de Empenho; atendendo Cronograma/Planilha Semanal,
encaminhado com antecedência pelo Almoxarifado da Saúde Mental e Nutricionista
do SAE/DST/AIDS.
Os itens licitados serão avaliados em relação à conformidade, especificação, bem como
qualidade e quantidade, de acordo com o Termo de Referência, Edital e Anexos sendo
que o prazo para conferência e eventual troca do produto feita por parte da Secretaria
Municipal de Saúde – SMS, através da Diretora Atenção Secundária/Coordenadoria
de Rede de Atenção de Saúde Mental, sendo a responsabilidade da FORNECEDORA
a substituição de imediato, depois do comunicado da SMS de quaisquer produtos em
desconformidade com o das especificações.
A nota fiscal deverá especificar número de cada lote/item e sua validade com a
respectiva quantidade, em concordância com os produtos apresentados no ato
da entrega, bem como a entrega no Almoxarifado Saúde Mental/SMS. Casos em
desacordo, não serão recebidos.
O recebimento não excluirá a FORNECEDORA da responsabilidade civil, nem éticoprofissional, pelo perfeito fornecimento dos produtos, dentro dos limites estabelecidos
pela Lei nº. 8.666/93.
Corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação em que se
verificarem vícios ou incorreções resultantes dos produtos fornecidos.
Manter, durante a vigência do Contrato, a regularidade documental habilitatória
apresentadas na licitação, sob pena de retenção financeira de seus créditos.
Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela SMS, cujas reclamações se
obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência à SMS, imediatamente e por
escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da entrega.
Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da SMS, no tocante ao fornecimento dos
produtos, assim como ao cumprimento das obrigações previstas.
Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do
fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer
natureza.
Comunicar imediatamente à SMS qualquer alteração ocorrida no endereço, conta
bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência.
Fiscalizar e acompanhar a execução para o perfeito cumprimento do fornecimento a
que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes.
Atender prontamente qualquer reclamação, exigência, ou observações realizadas pela
SMS.
Substituir de imediato, após notificação formal, os produtos entregues em desacordo
com as especificações deste Termo e Anexos, ou que apresentem vício de
especificação, qualidade ou de quantidade.
Se a FORNECEDORA recusar-se a retirar a Nota de Empenho, sem justificativa
formalmente aceita, decairá do direito de fornecer o objeto adjudicado, sujeitando-se
às penalidades.
Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
execução do contrato.
A inadimplência da FORNECEDORA com referência aos encargos estabelecidos na
condição anterior, não transferem a responsabilidade por seu pagamento a SMS,
nem poderá onerar o objeto do certame, razão pela qual a FORNECEDORA renuncia
expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva com a SMS.
A não caracterização de inexecução contratual não afasta a obrigação do recolhimento
da multa.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES da CONTRATANTE
Além de suas obrigações decorrentes da própria lei, a Secretaria Municipal de Saúde
obriga-se:
A acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar o fornecimento, objeto deste contrato,

através de seus fiscais.
Efetuar os pagamentos, desde que tenha havido o recebimento dos produtos.
A Secretaria Municipal de Saúde – SMS é obrigada a proporcionar todas as facilidades
indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o
acesso de empregados, prepostos ou representantes da Fornecedora às dependências
da Secretaria Municipal de Saúde – SMS, desde que devidamente autorizados.
Efetuar o pagamento, mediante apresentação de Nota Fiscal Fatura Discriminativa, em
duas vias correspondentes ao adimplemento de cada parcela do bem efetivamente
entregue atestado pela autoridade competente e de conformidade com o discriminado
na proposta da adjudicatária e o constante na Nota de Empenho, no prazo não superior
a 30 (trinta) dias, através de ordem bancária fornecedora pela instituição financeira
da Administração Municipal, devendo para isto ser indicada à agência, localidade
e número da conta corrente em que deverá ser realizado o depósito. O pagamento
da nota fiscal fica condicionado à comprovação de situação de regularidade da
fornecedora.
CLÁUSULA oitava - DAS sanções administrativas
Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, se recusar dentro
do prazo fixado de até 15 (quinze) dias uteis, a assinar a Ata de Registro de Preços, ou
deixar de retirar a Ordem de Serviço dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
deixar de entregar toda a documentação exigida, ou apresentar documentação falsa,
ensejar retardamento na prestação dos serviços, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de
licitar e de contratar com o município, pelo prazo de até 05(cinco) anos, sem prejuízos
das multas previstas e demais cominações legais”.
O descumprimento injustificado das obrigações acima assumidas sujeitará a
contratada as seguintes penalidades:
Advertência por escrito;
Multa de até 10% (dez por cento) do valor da contratação;
Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração da Contratante;
Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos termos da Lei
n° 8.666/93.
Quanto à aplicação de penalidades caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão
ou nesse prazo encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão
superior, dentro do mesmo prazo.
A contratada poderá ser penalizada inclusive com eventual rescisão do contrato caso
à qualidade dos serviços e/ou a presteza no atendimento deixarem de corresponder
à expectativa.
CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DA ATA
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas
seguintes situações:
Quando a Fornecedora não cumprir as obrigações constantes na Ata de Registro de
Preços e/ou no Edital e seus anexos;
Quando a Fornecedora não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado;
Quando a Fornecedora der causa a rescisão administrativa decorrente deste Registro
de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei
8.666/93;
Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
Por presentes razões de interesse público, devidamente justificado.
Ocorrendo cancelamento do preço registrado, a Fornecedora será informada por
correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo
administrativo da presente Ata.
No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Fornecedora, a
comunicação será feita por publicação no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas no
endereço eletrônico http://www.tce.mt.gov.br/, considerando-se cancelado o preço
registrado a partir da publicação
A solicitação da Fornecedora para cancelamento dos preços registrados poderá não
ser aceita pelo Órgão Gerenciador, facultando-se a este neste caso, a aplicação das
penalidades previstas nesta Ata.
Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades da
Fornecedora relativas aos fornecimentos do objeto.
Caso o Órgão Gerenciador não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, poderá
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas até que a Fornecedora
cumpra integralmente a condição contratual infringida.
CLÁUSULA décima – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas correrão por conta do orçamento abaixo:
BLOCO DE CUSTEIO
EXERCÍCIO - 2020
ÓRGÃO - 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Gazeta Municipal de Cuiabá - Sexta-feira, 22 de Outubro de 2021

Página

85

Ano I | Nº 246

GAZETA MUNICIPAL DE CUIABÁ
UNIDADE - 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

reapresentação.

FUNÇÃO - 10 - SAÚDE

A Nota Fiscal/Fatura deverá estar acompanhada dos seguintes documentos e
certidões comprobatórias de regularidade fiscal, vigentes:

SUB FUNÇÃO - 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
SUB FUNÇÃO - 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA - 0033 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
PROGRAMA - 0034 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
PROJETO ATIVIDADE - 2382 – IMPLEM. ASSIST. AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESP.
S.I.A./S.I.H. NO MUNICÍPIO
PROJETO ATIVIDADE - 2384 - FOMENTAR AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE
PROJETO ATIVIDADE - 2393 - IMPLEMENTAR AÇÕES DA VIGILÂNCIA HIV/AIDS,
HEPATITES VIRAIS E OUTRAS IST’S

FGTS,
Débitos Trabalhistas;
Débitos Municipais, e outras as quais a Secretaria julgar necessários.
Cumpridas todas as etapas da fiscalização, Mensalmente deverão ser juntados
Relatórios de entrega dosprodutos e respectivas Notas Fiscais que deverão ser
Atestadas:pela(s) Responsável(eis) Técnica(s) do Almoxarifado da Saúde Mental
e/ou servidor designado, em conjunto com Fiscal do Contrato e/ou servidor (es)
designado(s), e encaminhada a Diretoria Administrativa e Financeira da SMS, para
providencias cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

FONTE - 0142000000 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE - SUS - ESTADO

As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

FONTE - 0146000000 – TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO

É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente instrumento para
qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da Administração.

CONTA DE DESPESA - 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO
Dá-se a esta ata o valor total de R$ 216.466,77 (duzentos e dezesseis mil, quatrocentos
e sessenta e seis reais, setenta e sete centavos).
Para que se proceda efetivamente o pagamento, a Contratada deverá seguir alguns
procedimentos:
Deverá, obrigatoriamente, fazer acompanhar da Nota Fiscal/Fatura, todas as certidões
de regularidade fiscal (FGTS, Débitos Trabalhistas, Débitos Municipais e outras as
quais a Secretaria julgar necessárias), devidamente válidas.
A Contratada deverá manter durante toda a vigência contratual, a plena regularidade
fiscal, exigida em Lei, e caso não apresente a efetiva documentação de regularidade
fiscal necessária, dentro do prazo legal, o recebimento ficará prejudicado podendo ser
suspenso ou interrompido, independentemente das penalidades legais aplicáveis ao
fato, até que a empresa regularize a situação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta Ata de Registro de Preços, não
resolvidos na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do
Estado de Mato Grosso, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
E assim, por estarem às partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento
em 03 (três) vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme pelas PARTES,
vai por elas assinado para que produza todos os efeitos de direito, na presença das
testemunhas abaixo identificadas.
Cuiabá/MT, 16 de abril de 2021.
CONTRATANTE:
______________________________
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

A Nota Fiscal/Fatura deverá ser devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato, antes
da sua efetiva liquidação.

Secretaria Municipal de Saúde – SMS
OZENIRA FELIX SOARES DE SOUZA

O pagamento será efetuado em até no máximo após 30 (trinta) dias do recebimento
da Nota Fiscal/Fatura.
O pagamento dar-se-á por intermédio de Ordem Bancária (OB) e em moeda corrente
nacional, conforme art. 5° da Lei n° 8666/93.

RG 079113860SSP/MT CPF 075.296.448-82
CONTRATADA:
______________________________

Nenhum pagamento isentará a Contratada das suas responsabilidades e obrigações,
nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

Empresa: S.J.G. PAGANINI COMERCIO – ME
CNPJ: 04.193.497/000162

Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigações financeiras impostas a Contratada em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito de atualização monetária.

Representante: SILVIA JULIANE GUILHERME PAGANINI
CPF: 649.959.501-25/RG:982325 SSP/MT

A 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”.

TESTEMUNHAS:

As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças
serão de responsabilidade da Contratada.

Nome: Nome:

O pagamento será efetuado observando-se a ordem cronológica estabelecida no art.
5° da Lei n° 8666/93.
DA NOTA FISCAL:
A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida em duas vias, somente após o recebimento
da Nota de Empenho, devendo ser encaminhada a Responsáveis Técnicas do
Almoxarifado da Saúde Mental: Delza ou Maxilene Correae/ou servidor designado,
juntamente com a entrega dos produtos solicitados.
A data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura será devidamente registrada nos autos
do processo pelo responsável pelo recebimento do bem.
Deverá constar na Nota Fiscal/Fatura algumas informações básicas como:
Razão Social;
Número da Nota Fiscal/Fatura;
Data de emissão;
Nome da Secretaria Solicitante/Diretoria;
Descrição do material e/ou serviço;
Quantidade, preço unitário, preço total;
Dados Bancários (nome e número do banco, número da agência, número da conta
corrente);

____________________ _____________________
CPF: CPF:
RG:

Coordenadoria de Contratos e Aditivos
EXTRATO DE ADESÃO AO CONTRATO Nº 329/2021 – ADESÃO Nº 102/2021
PARTES: Originário do Pregão Presencial/Registro de Preços N° 050/2020/Municipio
de Nova Olimpia/MT, ADESÃO 102/2021 e Processo Administrativo nº 081.033/2021.
CONTRATANTE: Secretaria Municipal De Assistencia Social, Direitos Humanos e
da Pessoa Com Deficiência - SADHPD, neste ato representado por sua Secretária
Senhora Hellen Janayna Ferreira De Jesus. CONTRATADA: A empresa ALFAIATARIA
DE UNIFORMES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.603.476/0001-12, neste
ato representada pela Senhora Natally de Oliveira Fagotti. OBJETO: 1.1. O presente
contrato tem por objeto, “Futura e eventual aquisição de camisetas personalizadas
e jalecos para atender as campanhas especificas da rede de Proteção Social Básica
e Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (CRAS, CREAS, CCI’s, Casa
dos Conselhos, Conselhos Tutelares, Casas de abrigamento, Programa SIMININA) e
Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social Direitos Humanos e da Pessoa
com Deficiência”.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Número do Contrato;
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Número da Nota de Empenho;
Não deverá possuir rasuras.
Caso constatado alguma irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, esta será devolvida
a Contratada para as necessárias correções, sendo informados os motivos que
motivaram a sua rejeição.

ÓRGÃO

NATUREZA DA DESPESA

11

3.3.90.30

UNIDADE

FONTE

Somente após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura devidamente corrigida é que
se iniciará a contagem dos prazos fixados para pagamento à partir da data de sua
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101, 601, 602, 605,
606, 607

100

RECURSOS ORDINÁRIOS

129

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO
NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FNAS

143

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO
PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

129074

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS
(COVID-19)

PROGRAMA AÇÃO
2001, 2002, 2003, 2005, 2010, 2077, 2088, 2412, 2006, 2013, 2015, 2076, 2078,
2079, 2081, 2082, 2085, 2440, 2087, 2066, 2093, 2094, 2070
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
Cuiabá/MT, 08/10/2021.
VALOR DO CONTRATO: R$ 148.184,50 (Cento e quarenta e oito mil, cento e oitenta e
quatro reais e cinquenta centavos).
AMPARO LEGAL: A lavratura do presente contrato decorre da realização do PREGÃO
PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2020/Prefeitura Municipal de Nova
Olimpia /MT, realizado com fundamento na Regido pela Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar
Municipal nº 192 de 05 de outubro de 2009, Decreto Federal nº 5.450, de 31 de maio
de 2005, Decreto Municipal n° 5.011 de 21 de fevereiro de 2011, Decreto Municipal
5.456, de 24 de fevereiro de 2014 e subsidiariamente pela Lei Nº 8.666/93 e
alterações posteriores.

PUBLICA-SE, CUMPRA-SE.
PALÁCIO ALENCASTRO em Cuiabá, 20 de outubro de 2021.
RENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Urbano Sustentável/SMADESS

PORTARIA Nº 027/2021/SMADESS
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
SUSTENTÁVEL, do Município de Cuiabá, RENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO, no uso
de suas atribuições legais,
RESOLVE:
ARTIGO 1º: Designar os servidores EDNA DA SILVA LEVENTI, matricula nº 2000496
para Gestor, SIDNEY AMORIM DO NASCIMENTO matricula nº 4908049 para Fiscal
e ALCENIRA NUNES DA SILVA matricula nº 4043707 para Suplente do Fiscal, para
acompanhamento e fiscalização do Contrato de nº 091/2021/PMC, firmado com a
empresa OI S/A, em conformidade com a Lei 8.666/93, art. 67 parágrafo 1º.
Parágrafo Único: O Contrato nº 091/2021 tem por objeto: Contratação de empresa
para prestação de serviço telefônico fixo comutado e serviços vinculados – instalação
e assinatura, nas modalidade local, com Discagem Direta a Rama – DDR, Longa
Distância Nacional – LDN e Terminais Não Residenciais, serviços de 0800 – para
atender as unidades da Prefeitura Municipal de Cuiabá com ligações originadas de
terminais fixos a ser executado de forma continua, conforme as especificações e
condições constantes do Termo de Referência.
Artigo 2º: Esta Portaria entra em vigor a partir de 1º/10/2021.
PUBLICA-SE, CUMPRA-SE.
PALÁCIO ALENCASTRO em Cuiabá, 20 de outubro de 2021.
RENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO

EXTRATO DE ADESÃO AO CONTRATO Nº 324/2021 – ADESÃO 89/2021

Secretário Municipal de Meio Ambiente e

Originário do Pregão Eletronico/Registro de Preços N°. 016/2021/Prefeitura
Municipal de Araputanga/MT - ADESÃO 89/2021 e Processo Administrativo nº
071.333/2021. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Governo - SMG, neste
ato representado pelo seu Secretário Senhor Luis Claudio De Castro Sodré.
CONTRATADA: A empresa MARIA JOSÉ DOS REIS NETO inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 10.226.940/0001-57, neste ato representada pela Senhora Maria José dos Reis
Neto. OBJETO: 1.1 A presente contratação tem por objeto Registro de Preços para
futura e eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios, Produtos de Higiene e Limpeza,
e Gás de Cozinha, para atender as demandas da Secretaria Municipal De Governo
do Município de Cuiabá/MT. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.101; Programa Ação:
2003/1600; Natureza da Despesa: 33.90.30; Fonte: 100. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses,
contados a partir da data de sua assinatura. VALOR DO CONTRATO: R$ 367.292,44
(trezentos e sessenta e sete mil, duzentos e noventa e dois reais e quarenta e quatro
centavos). AMPARO LEGAL: A lavratura do presente contrato decorre da realização
do PREGÃO ELETRÔNICO/REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2021/PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA/MT, realizado com fundamento na
Regido pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº. 123 de
14 de dezembro de 2006, Lei Complementar Municipal nº 192 de 05 de outubro de
2009, Decreto Federal nº 5.450, de 31 de maio de 2005, Decreto Municipal n° 5.011
de 21 de fevereiro de 2011, Decreto Municipal 5.456, de 24 de fevereiro de 2014 e
subsidiariamente pela Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Desenvolvimento Urbano Sustentável/SMADESS

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Urbano

PORTARIA Nº 028/2021/SMADESS
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
SUSTENTÁVEL, do Município de Cuiabá, RENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO, no uso
de suas atribuições legais,
RESOLVE:
ARTIGO 1º: Designar os servidores EDNA DA SILVA LEVENTI, matricula nº 2000496
para Gestor, SIDNEY AMORIM DO NASCIMENTO matricula nº 4908049 para Fiscal
e ALCENIRA NUNES DA SILVA matricula nº 4043707 para Suplente do Fiscal, para
acompanhamento e fiscalização do Contrato de nº 17423588, firmado com a empresa
ECT – EMPRESA PUBLICA – SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE MATO GROSSO, em
conformidade com a Lei 8.666/93, art. 67 parágrafo 1º.
Parágrafo Único: O Contrato nº 17423588 tem por objeto: O presente instrumento tem
por objeto a contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos
CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando
contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos
diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados.
Artigo 2º: Esta Portaria entra em vigor a partir de 1º/10/2021.
PUBLICA-SE, CUMPRA-SE.
PALÁCIO ALENCASTRO em Cuiabá, 20 de outubro de 2021.

Portaria

RENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Meio Ambiente e

PORTARIA Nº 026/2021/SMADESS

Desenvolvimento Urbano Sustentável/SMADESS

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
SUSTENTÁVEL, do Município de Cuiabá, RENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO, no uso
de suas atribuições legais,
RESOLVE:
ARTIGO 1º: Designar os servidores EDNA DA SILVA LEVENTI, matricula nº 2000496
para Gestor, SIDNEY AMORIM DO NASCIMENTO matricula nº 4908049 para Fiscal
e ALCENIRA NUNES DA SILVA matricula nº 4043707 para Suplente do Fiscal, para
acompanhamento e fiscalização do Contrato de nº 222/2020, firmado com a empresa
CLARO S/A, em conformidade com a Lei 8.666/93, art. 67 parágrafo 1º.
Parágrafo Único: O Contrato nº 222/2020 tem por objeto: Contratação de empresa
prestadora de serviço de telefonia móvel pessoal, com tecnologia digital 4G e ou 3G,
mediante a disponibilização de acessos moveis, com área de registro nos estados
do Amazonas, São Paulo e o Distrito Federal com cobertura para roaming nacional,
com limite, disponibilizado na modalidade comodato aparelhos móvel celular e
serviço de telefonia móvel comutada na modalidade de longa distância nacional, para
atendimento a Prefeitura Municipal de Cuiabá, e respeitando as determinações de
regulamentação da ANATEL.
Artigo 2º: Esta Portaria entra em vigor a partir de 1º/10/2021.
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HINO NACIONAL
Letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manoel da Silva
Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heróico o brado retumbante,
E o sol da Liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da Pátria nesse instante.
Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte,
Em teu seio, ó Liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte!
Ó Pátria amada, Idolatrada, Salve! Salve!
Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
De amor e de esperança à terra desce,
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resplandece.

Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza
Terra adorada, Entre outras mil,
És tu, Brasil, Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada, Brasil!
Deitado eternamente em berço esplêndido,
Ao som do mar e à luz do céu profundo,
Fulguras, ó Brasil, florão da América,
Iluminado ao sol do Novo Mundo!

Ó Pátria amada, Idolatrada, Salve! Salve!
Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado,
E diga o verde-louro desta flâmula
Paz no futuro e glória no passado.
Mas, se ergues da justiça a clava forte,
Verás que um filho teu não foge à luta,
Nem teme, quem te adora, a própria morte!

Do que a terra mais garrida
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;
“Nossos bosques têm mais vida”,
“Nossa vida” no teu seio “mais amores”.

Terra adorada Entre outras mil,
És tu, Brasil, Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada,
Brasil!

HINO DE MATO GROSSO
Decreto Nº 208 de 05 de setembro de 1983
Letra de Dom Francisco de Aquino Corrêa e música do maestro Emílio Heine
Limitando, qual novo colosso,
O ocidente do imenso Brasil,
Eis aqui, sempre em flor,
Mato Grosso,Nosso berço glorioso e gentil!

Terra noiva do Sol! Linda terra!
A quem lá, do teu céu todo azul,
Beija, ardente, o astro louro, na serra
E abençoa o Cruzeiro do Sul!

Hévea fina, erva-mate preciosa,
Palmas mil, são teus ricos florões;
E da fauna e da flora o índio goza,
A opulência em teus virgens sertões.

Dos teus bravos a glória se expande
De Dourados até Corumbá,
O ouro deu-te renome tão grande,
Porém mais nosso amor te dará!

Eis a terra das minas faiscantes,
Eldorado como outros não há
Que o valor de imortais
bandeirantes
Conquistou ao feroz Paiaguás!

No teu verde planalto escampado,
E nos teus pantanais como o mar,
Vive solto aos milhões, o teu gado,
Em mimosas pastagens sem par!

O diamante sorri nas grupiaras
Dos teus rios que jorram, a flux.
A hulha branca das águas tão claras,
Em cascatas de força e de luz!

Ouve, pois, nossas juras solenes
De fazermos em paz e união,
Teu progresso imortal como a fênix
Que ainda timbra o teu nobre brasão!

Salve, terra de amor, terra do ouro,
Que sonhara Moreira Cabral!
Chova o céu dos seus dons o
tesouro
Sobre ti, bela terra natal!

Salve, terra de amor, terra do ouro,
Que sonhara Moreira Cabral!
Chova o céu dos seus dons o tesouro
Sobre ti, bela terra natal!

Salve, terra de amor, terra do ouro,
Que sonhara Moreira Cabral!
Chova o céu dos seus dons o tesouro
Sobre ti, bela terra natal!

Salve, terra de amor, terra de ouro,
Que sonhara Moreira Cabral!
Chova o céu dos seus dons o tesouro
Sobre ti, bela terra natal!

HINO DE CUIABÁ
O Hino foi oficializado pela Lei N.º 633, de 10 de Abril de 1962.
Letra de Prof Ezequieal P. R. Siqueira e música de Luiz Cândido da Silva
Cuiabá, és nosso encanto

Recendes qual um rosal,

Tens beleza sem rival

Teu céu da fé tem a cor

Enterneces corações,

Cultuas sempre o valor

Da aurora o lindo rubor;

Ergues a Deus orações,

Do bravo descobridor

Tens estelífero manto.

Para venceres o mal.

Pascoal Moreira Cabral.

Cuiabá, és rica de ouro;

Cuiabá, és rica de ouro;

Cuiabá, és rica de ouro;

És do Senhor Bom Jesus;

És do Senhor Bom Jesus;

És do Senhor Bom Jesus;

Do Estado, a Cidade-luz;

Do Estado, a Cidade-luz;

Do Estado, a Cidade-luz;

És, enfim, nosso tesouro.

És, enfim, nosso tesouro.

És, enfim, nosso tesouro.
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