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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 75/2021  

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 72/2021 

Processo Administrativo Licitatório Nº 373/2021 

OBJETO 

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 

DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA PARA ATENDER ÀS 

NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 

APRESENTAÇÃO 

PARA 

CREDENCIAMENTO 

DOS LICITANTES 

Data: 17 de dezembro de 2021 

Horário: das 08:00h às 08:30h (Horário de Brasília/DF) 

ABERTURA DA 

SESSÃO OFICIAL DO 

CERTAME 

Dia 17 de dezembro de 2021 às 08:30h (Horário de Brasília/DF) 

Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta 

licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro 

dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação.  

LOCAL PARA 

REALIZAÇÃO DO 

PREGÃO 

Prefeitura Municipal de Santa Carmem/MT, localizada na Av. Santos 

Dumont, nº 491 – Centro, Santa Carmem/MT, CEP: 78545-000 

O edital poderá ser retirado nos sites, www.santacarmem.mt.gov.br e 

www.portaldecompraspublicos.com.br, opção “Licitações”, bem como estará disponível no 

Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Santa Carmem, Estado de Mato Grosso, 

localizada na Av. Santos Dumont, nº 491 – Centro, Santa Carmem/MT, CEP: 78545-000, desde 

a data da publicação, nos seguintes horários: das 08h00min às 14h00min (horário de 

Brasília/DF). Os esclarecimentos de dúvidas a respeito de condições do edital e de outros 

assuntos relacionados à presente licitação serão divulgados mediante publicação de notas nas 

páginas acima citadas, ficando as empresas interessadas obrigadas a acessá-las para a 

obtenção das informações prestadas pelo Pregoeiro. 

 

 

 

http://www.santacarmem.mt.gov.br/
http://www.portaldecompraspublicos.com.br/
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 75/2021  

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 72/2021 

Processo Administrativo Licitatório Nº 373/2021 

 

1. PREÂMBULO 

1.1. O MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM, por intermédio de sua PREGOEIRA OFICIAL, 

designado pela Portaria Nº 36/2021, de 5 de janeiro de 2021, torna público para 

conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL, no SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO para FUTURA E EVENTUAL 

AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA PARA ATENDER ÀS 

NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 

conforme descrito no Anexo I – Termo de Referência, deste Edital. 

1.2. O procedimento licitatório obedecerá integralmente à legislação que se aplica a 

modalidade Pregão, sob a égide da Lei Federal nº 10.520/2002, os Decretos Federais nº 

5.450/2005, 7.892/2013, 8.250/2014 e o Decreto Municipal n° 039/2009, e subsidiariamente, 

no que couber, as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, 

bem como as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

1.3. Toda legislação mencionada encontra-se à disposição na Sala da Comissão de 

Licitações para consulta de quaisquer interessados. 

1.4. O horário de credenciamento dar-se-á das 08:00h às 08:30h (Horário de Brasília/DF) 

do dia 17 de dezembro de 2021. 

1.5. Local do Pregão: Prefeitura Municipal de Santa Carmem/MT, localizada na Av. Santos 

Dumont, nº 491 – Centro, Santa Carmem/MT, CEP: 78545-000. 

 

2. ÓRGÃO REQUISITANTE 

2.1. Gabinete do Prefeito; 

2.2. Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças; 

2.3. Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 

2.4. Secretaria Municipal de Assistência Social; 

2.5. Secretaria Municipal de Saúde; 

2.6. Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e Comércio; 

2.7. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos; 

2.8. Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e Juventude; 
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3. OBJETO 

3.1. Constitui o Objeto do Presente Edital REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E 

EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA PARA ATENDER 

ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. Conforme as especificações 

contidas no Anexo I - Termo de Referência, parte integrante deste Edital. 

 

4. CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 

4.1. A sessão deste pregão será pública e realizada em conformidade com este edital na 

data, horário e local indicado no preâmbulo. 

4.2. Poderão participar deste pregão, as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto 

licitado, que atendam todas as exigências constantes deste edital e seus anexos, correndo 

por sua conta todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas, 

não sendo devida nenhuma indenização às licitantes pela realização de tais atos às 

condições de habilitação estabelecidas no item 9 deste instrumento convocatório. 

4.3. Participarão da sessão pública do Pregão Presencial os representantes efetivamente 

credenciados. 

4.4. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas em 

quaisquer das hipóteses a seguir elencadas: 

4.4.1. Suspensa ou impedida de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Santa 

Carmem/MT, ou declarada inidônea para licitar ou contratar com Prefeitura Municipal 

de Santa Carmem/MT, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

4.4.2. Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste 

pregão; 

4.4.3. Com falência ou concordata declarada por sentença judicial, em liquidação 

judicial ou extrajudicial; 

4.4.4. Que tenha funcionário ou membro da Administração da Prefeitura Municipal de 

Santa Carmem/MT, Estado de Mato Grosso, mesmo subcontratado, como dirigente, 

acionista detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, 

controlador ou responsável técnico; 

4.4.5. Empresa inadimplente com a Prefeitura Municipal de Santa Carmem/MT ou 

cujo(s) sócio(s) ou diretor(es) tenha(m) participado de outra empresa que, também, se 

tornou inadimplente com a Prefeitura Municipal de Santa Carmem/MT; 
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4.4.6. Empresa que comprovadamente por sua culpa não tenha cumprido 

integralmente Contrato ou Ata de Registro de Preços com a Prefeitura Municipal de 

Santa Carmem/MT, independentemente do objeto contratado. 

4.4.7. Presente quaisquer dos impedimentos estabelecidos no art. 9º da Lei Federal 

8.666/1993. 

4.4.8. Que constem nos cadastros oficiais: Certidão de Licitantes Inidôneos – TCU 

(Tribunal de Contas da União); CNIA – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por 

Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNJ (Conselho Nacional de 

Justiça); CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CJU 

(Controladoria Geral da União); CNEP – Cadastro Nacional de Empresas Punidas - 

CJU (Controladoria Geral da União) e; Comissão Processante Permanente da 

Prefeitura Municipal de Santa Carmem/MT. 

4.5. A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante 

que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis. 

4.6. Será permitida a participação de consórcio de empresas, sendo exigidas: 

4.6.1. A comprovação da existência de compromisso público ou particular de 

constituição de consórcio, com indicação da empresa líder, que atenderá às condições 

de liderança estabelecidas no edital e representará as consorciadas perante o 

município; 

4.6.2. A apresentação da documentação de habilitação especificada no edital por 

empresa consorciada; 

4.6.3. A comprovação da capacidade técnica do consórcio pelo somatório dos 

quantitativos de cada empresa consorciada, na forma estabelecida no edital; 

4.6.4. A demonstração, por cada empresa consorciada, do atendimento aos índices 

contábeis definidos no edital, para fins de qualificação econômico-financeira; 

4.6.5. A responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas obrigações do 

consórcio, nas etapas da licitação e durante a vigência do contrato; 

4.6.6. A obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio formado por 

empresas brasileiras e estrangeiras, observado o disposto no inciso 4.6.1.; e 

4.6.7. A constituição e o registro do consórcio antes da celebração do contrato. 

4.7. Fica vedada a participação de empresa consorciada, na mesma licitação, por meio de 

mais de um consórcio ou isoladamente. 

4.8. Sob pena de desclassificação, os interessados em participar do presente pregão 

deverão trazer, juntamente com a documentação original, as fotocópias da mesma. Caso 
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estas não estejam autenticadas, a mesma poderá ser feita pelo pregoeiro, mediante 

comparação com as originais. 

4.9. Sob pena de inabilitação ou desclassificação, todos os documentos apresentados 

deverão referir-se ao mesmo CNPJ constante na proposta de preços.  

 

5. CREDENCIAMENTO 

5.1. Se proprietário, sócio ou assemelhado da empresa: estatuto social, contrato social 

ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-

se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura. Se empresa individual: o registro comercial, 

devidamente registrado. Os documentos deverão ser apresentados no original ou com cópia 

autenticada. 

5.2. Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da 

qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e 

desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 

acompanhada do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a" supra, que 

comprove os poderes do mandante para a outorga, com firma reconhecida, ou; 

5.3. Documento equivalente (Carta de Credenciamento – Modelo/Anexo IV) da licitante, 

com poderes para que a pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em 

qualquer fase deste Pregão, notadamente para formular proposta, lances verbais, declarar 

a intenção de recorrer ou renunciar ao direito de interpor recursos, com firma reconhecida. 

5.4. Declaração dos interessados ou seus representantes de que cumprem plenamente os 

requisitos de habilitação; a teor do art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, 

e declara em não possuí em seu quadro de pessoal servidores públicos do poder executivo 

municipal, estadual e Federal. (ANEXO VI – Declaração de Atendimento aos Requisitos 

da Habilitação, e que não possui servidores no quadro pessoal da empresa). 

5.5. Em se tratando de microempresa – ME, empresa de pequeno porte – EPP ou sociedade 

cooperativa, a comprovação desta condição será efetuada mediante apresentação de 

declaração de que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do 

art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, (Anexo V – Declaração de enquadramento 

como beneficiária da Lei Complementar 123/2006) acompanhada da certidão simplificada 

expedida pela Junta Comercial (Conforme Instrução Normativa n.º 103, art. 8º do 

Departamento Nacional de Registro do Comércio, de 30/04/2007, publicada no DOU de 
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22/05/2007). 

5.6. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

5.7. Relatório de Consulta Consolidada (TCU, CNJ, Portal da Transparência) de Pessoa 

Jurídica disponível no endereço: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/.  

5.7.1. Caso não apresentação a comissão consultara a Idoneidade não sendo 

motivo de inabilitação. 

 

6. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO 

6.1. Os documentos de Habilitação e Proposta Comercial deverão ser entregues ao 

Pregoeiro na abertura da sessão pública deste certame, em envelopes distintos, colados e 

indevassáveis, sob pena de desqualificação, contendo em sua parte externa, as seguintes 

informações: 

ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA DE PREÇO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 75/2021 – SRP 72/2021  

LICITANTE: ______________________________ 

CNPJ:  ______________________________ 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TINTAS 

E MATERIAIS PARA PINTURA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS 

SECRETARIAS MUNICIPAIS 

 

ENVELOPE Nº 2 - DOCUMENTOS HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 75/2021 – SRP 72/2021 

LICITANTE:  ______________________________ 

CNPJ:  ______________________________ 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TINTAS 

E MATERIAIS PARA PINTURA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS 

SECRETARIAS MUNICIPAIS 

 

7. PROPOSTA COMERCIAL 

7.1. A proposta indicará o nome da empresa e deverá ser apresentada em uma via, 

datilografada ou processada em computador, conforme modelo de Proposta Comercial 

constante do Anexo III – Proposta de Preço, ou em modelo próprio em que conste: 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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7.1.1. Descrição do produto, conforme especificações constantes no Anexo I – 

Termo de Referência – Especificação do Objeto; 

7.1.2. Marca ou origem do produto ofertado; 

7.1.3. Preço unitário do produto. 

7.2. É vedada a imposição de condições ou apresentação de opções, somente sendo 

admitidas propostas que ofertem apenas um preço para cada item licitado. 

7.3. Os preços devem ser expressos em moeda corrente do país, em numeral, com 2 

(duas) casas decimais. 

7.4. A Proposta Comercial terá validade no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir 

da data da sessão pública do Pregão. 

7.5. Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo 

licitante, no ato da entrega de sua proposta comercial. 

 

8. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

8.1. Será considerada habilitada a proponente que apresentar os documentos 

relacionados nos subitens abaixo, desde que atendidos os requisitos especificados nas 

observações deste item. 

8.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

8.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; ou; 

8.2.2. Ato constitutivo e alterações subsequentes, ou contrato consolidado, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de 

sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; ou 

8.2.3. Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso 

de sociedades civis, acompanhada dos nomes e endereços dos diretores em 

exercício. 

8.2.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

Obs.: Os documentos relacionados nos subitens 8.2.1. A 8.2.3 não precisarão constar do 

envelope “Documentos de Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o 

credenciamento neste Pregão.  

8.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

8.3.1. Certidão negativa de pedido de falência e de concordata, expedida pelo 
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distribuidor da sede da pessoa jurídica, em data não superior a 90 (noventa) dias da 

data de expedição do documento, se outro prazo não constar do documento. 

8.4. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

8.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

8.4.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual; 

8.4.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (incluindo INSS), 

Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma 

da lei; 

8.4.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por lei; 

8.4.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), 

emitida em data não superior a 180 dias da data de abertura do certame. 

8.5. Sendo a Empresa classificada como vencedora do certame apresentado a 

documentação exigida, no todo ou em parte, será esta desclassificada, caso seja Me ou EPP 

na regularidade fiscal será concedido o prazo de 03 dias úteis, podendo ser prorrogada a 

critério da administração por igual período para entrega de nova certidão sendo que seja 

apresentada  mesmo vencida no certame, não apresentada até a data determinada e será 

convocada então a empresa seguinte na ordem de classificação, observada as mesmas 

condições propostas pela vencedora do certame. 

8.6. A documentação, na fase pertinente, será rubricada pelo Pregoeiro, pela Equipe de 

Apoio e pelos representantes legais presentes e depois de examinada será anexada ao 

processo desta licitação, sendo inabilitados aqueles proponentes cuja documentação 

apresente irregularidades. 

8.7. DECLARAÇÕES: 

8.7.1. As proponentes deverão exibir declaração em papel da empresa, firmada pelo 

responsável legal, com indicação do nome, cargo e R.G, atestando, sob as 

penalidades cabíveis, a inexistência de fato impeditiva à sua habilitação, bem como, a 

situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do 

disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, conforme modelo 

sugerido no Anexo II – Declaração (inc. XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal. 
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OBSERVAÇÕES: 

1. O objeto constante do ato constitutivo da empresa deve ser compatível com o objeto 

licitado. 

2. Não serão aceitas certidões positivas de débito, exceto quando constar da própria 

certidão ressalva que autorize a sua aceitação. 

3. A documentação exigida Item 08 deverá ser compatível com as respectivas inscrições 

nas esferas Federal, Estadual e Municipal. 

4. A aceitação dos documentos obtidos via "Internet" ficará condicionada à confirmação de 

sua validade, também por esse meio, se dúvida houver quanto à sua autenticidade, pelo 

Pregoeiro. 

5. Para efeito da validade das certidões de regularidade de situação perante a 

Administração Pública, se outro prazo não constar da lei ou do próprio documento, será 

considerado o lapso de 180 (cento e oitenta) dias entre a data de sua expedição e a da 

abertura do certame. 

6. Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia 

reprográfica autenticada por tabelião por força de Lei ou a publicação em órgão da imprensa 

na forma da lei, exceto a proposta, para a qual se observará o disposto no Item 07. 

6.1. As autenticações poderão ser feitas pela equipe de apoio ao pregoeiro mediante 

cotejo da cópia com o original. 

6.2. Na hipótese da apresentação de documentos originais, estes serão anexados ao 

processo licitatório. 

7. Os documentos exigidos para habilitação, consoante o estabelecido no Item 08 deste 

edital, não poderão, em hipótese alguma, ser substituídos por protocolos que configurem o 

seu requerimento, ou apresentados por meio de fitas, discos magnéticos e filmes. 

8. A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em 

desacordo com o previsto no Item 08 inabilitará o licitante, sendo aplicado o disposto no 

subitem 9.4.5. 

9. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se 

original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada. 

10.  A este procedimento licitatório será concedido o tratamento previsto nos artigos 42 à 

45 da Lei 123/2006, o julgamento da licitação será realizado em duas fases, conforme 

abaixo, e obedecerá ao critério de “menor preço por item” para o objeto deste Edital. 
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9. PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO 

9.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das 

empresas licitantes, o Pregoeiro declarará aberta a sessão do Pregão, oportunidade em que 

não mais se aceitará novos licitantes, dando-se início ao recebimento dos envelopes 

contendo a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação, exclusivamente dos 

participantes devidamente credenciados. 

9.2. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

9.2.1. Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas 

verificando o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste 

Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem 

em desacordo. 

9.2.2. O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço global e aquelas 

que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta 

de menor preço, para participarem dos lances verbais. 

9.2.3. Se não houver no mínimo 3 (três) propostas comerciais nas condições 

definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas 

subsequentes, até o máximo de 3 (três), para que seus autores participem dos lances 

verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas. 

9.3. LANCES VERBAIS 

9.3.1. Aos licitantes classificados será dada a oportunidade de nova disputa, por 

meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do 

autor da proposta classificada de maior preço e os demais. 

9.3.2. Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem 

empatadas, será realizado sorteio na sessão de pregão, para definir a ordem de 

apresentação dos lances. 

9.3.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 

implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do 

último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das 

propostas. 

9.4. JULGAMENTO 

9.4.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM. 

9.4.2. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro 

examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo 

motivadamente a respeito. 
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9.4.2.1. Caso não se realize lance verbal será verificada a conformidade entre 

a proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação. 

9.4.2.2. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos 

do edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, 

esta poderá ser aceita. 

9.4.3. Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 

documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das 

suas condições habilitatórias. 

9.4.4. Constatado o atendimento pleno às exigências, será declarado o licitante 

vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto proposto. 

9.4.5. Se a proposta não for aceitável ou o licitante não atender às exigências 

habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua 

aceitabilidade e procedendo a verificação das condições de habilitação do licitante, na 

ordem de classificação, e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta 

ou lance que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele 

adjudicado o objeto deste edital. 

9.4.6. Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro deverá negociar 

para que seja obtido melhor preço. 

9.5. Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada da sessão, na qual serão registrados 

todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada 

pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos licitantes.  

9.6. Decididos os recursos ou transcorrido in albis o prazo para sua interposição, o 

Pregoeiro devolverá aos licitantes julgados desclassificados os envelopes 

“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”. 

 

10. IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 

10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o 

prazo de 2 (dois) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, 

que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos, na sala da Comissão Permanente de Licitação. 

10.2. O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do Pregão, as 

quais serão reduzidas a termo na respectiva Ata, ficando todos os demais licitantes desde 
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logo intimados para apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da 

lavratura da Ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

10.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 

direito de recurso. 

10.4. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

10.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

10.6. O resultado do recurso será divulgado mediante comunicado a todos os licitantes via 

fax ou correio eletrônico. 

 

11. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

11.1. Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante 

vencedor, competindo à autoridade superior homologar o procedimento licitatório. 

11.2. Decididos os recursos porventura interpostos, e constatados a regularidade dos atos 

procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e 

homologará o procedimento licitatório. 

 

12. DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

12.1. Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos 

proponentes quanto à interposição de recurso, o Pregoeiro opinará pela adjudicação do 

objeto licitado, o que posteriormente será submetido à autoridade competente para fins de 

homologação. 

12.2. No caso de interposição de recurso, após proferida a decisão, serão adotados os 

mesmos procedimentos já previstos neste edital para adjudicação e homologação do 

resultado da licitação  

12.3. A autoridade competente homologará o resultado da licitação, convocando o 

adjudicatário a assinar a Ata de Registro de Preços dentro do prazo de no máximo 05 (cinco) 

dias úteis, a contar da data em que o mesmo for convocado para fazê-lo junto ao Município. 

12.4. A Administração poderá, quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo 

de validade de sua proposta não apresentar situação regular ou se recusar 

injustificadamente a assinar a Ata, retomar a sessão pública e convidar os demais 

proponentes classificados, seguindo a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo 

e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, ou revogar, a licitação 

independentemente da cominação do artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 
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12.5. Decorrido o prazo do item 12.3, dentro do prazo de validade da proposta, e não 

comparecendo à Prefeitura o proponente convocado para a assinatura da Ata, será ele 

havido como desistente, ficando sujeito às seguintes sanções, aplicáveis isolada ou 

conjuntamente. 

12.5.1 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global da respectiva proposta; 

12.5.2. Impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 5 

(cinco) anos 

12.5.3. A multa de que trata o item 12.5.1 deverá ser recolhida no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, a contar da intimação da decisão administrativa que a tenha aplicado, 

garantida a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

13. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇO 

13.1. A Ata de Registro de Preços terá a validade até 12 (doze) meses, contados a partir 

da data de assinatura. 

13.2. Nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93, durante o prazo de 

validade da Ata de Registro de Preços, o Município de Santa Carmem não será obrigado à 

aquisição, exclusivamente por seu intermédio, dos materiais objeto da Ata, podendo utilizar, 

para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora. 

 

14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, 

fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da 

ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura de Municipal de Santa 

Carmem, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes 

da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 

a pena. 

14.2. A penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial do Estado e no caso 

de suspensão de licitar, o Licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem 

prejuízo das demais cominações. 

14.3. No caso de inadimplemento, a CONTRATADA estará sujeita às seguintes 

penalidades: 

14.3.1. Advertência; 
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14.3.2. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do 

objeto, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do contrato; 

14.3.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o saldo do Contrato, no caso de atraso 

superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto, com a consequente rescisão 

contratual; 

14.3.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso da 

EMPRESA, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem 

como nos demais casos de inadimplemento contratual; 

14.3.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e 

14.3.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública; 

14.3.7. A aplicação da sanção prevista no item 14.3.1., não prejudica a incidência 

cumulativa das penalidades dos itens 14.3.2., 14.3.3., 14.3.4., 14.3.5., principalmente 

sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do 

objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento, facultada a defesa prévia 

do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

14.4. As sanções previstas nos itens 14.3.1., 14.3.5., 14.3.6., poderão ser aplicadas 

conjuntamente com os itens 14.3.2., 14.3.3., 14.3.4., facultada a defesa previa do 

interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

14.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 14.3., reserva-se ao órgão contratante o 

direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de 

classificação. 

14.6. A segunda adjudicatária, ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às 

mesmas condições estabelecidas neste Edital. 

 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: 

Anexo I Termo de Referência - Especificação do Objeto 

Anexo II Modelo de Declaração (inc. XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal); e 

que não possui em seu quadro pessoal servidores públicos 

Anexo III Modelo de Proposta 

Anexo IV Modelo de Credenciamento 

Anexo V Declaração de Microempresa ou empresa de Pequeno porte 
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Anexo VI Modelo de declaração de preenchimento dos requisitos de habilitação 

Anexo VII Modelo Ata de Registro de Preço 

15.2. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 

dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer 

documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata 

desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das 

sanções administrativas, civis e penais cabíveis.  

15.3. A apresentação da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e 

atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O licitante, ainda, será 

responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Pregão 

Presencial, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e lances.  

15.4. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo 

se original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada ou tratar-se dos envelopes 

de licitantes desqualificados e envelopes “Proposta Comercial” de licitantes inabilitados. 

15.5. Na análise da documentação e no julgamento das propostas de preço, o Pregoeiro 

poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais 

especializados. 

15.6. Toda a documentação apresentada neste ato convocatório e seus anexos são 

complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um 

documento e se omita em outro será considerado especificado e válido. 

15.6.1. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões 

puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não 

contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo 

possível a promoção de diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo, conforme disposto no § 3° do art. 43 da Lei Se 

houver solicitação de documentos, estes deverão ser apresentados  em original ou em 

cópia autenticada por cartório, sendo possível,   ainda, a autenticação dos 

mesmos pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio; 

15.6.2. O não cumprimento da diligência poderá ensejar a inabilitação do licitante ou 

a desclassificação da proposta.  

15.7. As decisões do Pregoeiro serão publicadas no “Diário Oficial dos Municípios”, quando 

for o caso, podendo ser aplicado o disposto no § 1º do art. 109 da Lei n.º 8.666/93 e 

divulgadas na Internet. 

15.8. A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos 
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e condições inseridas neste instrumento convocatório, bem como das demais normas legais 

que disciplinam a matéria. 

15.9. A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo a 

Prefeitura Municipal de Santa Carmem revogá-la, no todo ou em parte, por razões de 

interesse público, derivada de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, 

de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no 

sistema para conhecimento dos participantes da licitação.  

15.10. OBSERVAÇÕES: 

a. As autenticações poderão ser feitas pela equipe de apoio ao pregoeiro 

mediante cotejo da cópia com o original. 

b. Na hipótese da apresentação de documentos originais, este serão anexados 

ao processo licitatório. 

c. Os documentos exigidos para habilitação, consoantes o estabelecido no 

Título VIII deste edital, não poderão, em hipótese alguma, ser substituídos por 

protocolos que configurem o seu requerimento, ou apresentados por meio de fitas, 

discos magnéticos e filmes. 

d. A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação 

em desacordo com o previsto no item 08 inabilitarão licitante, sendo aplicado o 

disposto no subitem 9.4.5. 

e. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, 

salvo se original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada. 

f. A este procedimento licitatório será concedido o tratamento previsto nos 

artigos 42 a 45 da Lei 123/2006, o julgamento da licitação será realizado em duas 

fases, conforme abaixo, e obedecerá ao critério de “menor preço por item” para o 

objeto deste Edital. 

15.11. A Prefeitura Municipal de Santa Carmem poderá prorrogar, a qualquer tempo, os 

prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura. 

15.12. Para atender a seus interesses, a Prefeitura Municipal de Santa Carmem, reserva-

se o direito de alterar quantitativo, sem que isto implique alteração dos preços unitários 

ofertados, obedecidos aos limites estabelecidos no § 1º do art. 65 da Lei Federal n. 8.666/93.  

15.13. Cópia deste instrumento convocatório estará disponível na Internet, no endereço 

www.portaldecompraspublicas.com.br e também podendo ser obtida junto ao Departamento 

de Licitações, no horário de 08 às 14 horas, (horário de Brasília), até o último dia que 

anteceder a data do certame. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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15.14. As empresas e/ou representantes que adquirirem o instrumento convocatório via 

internet se obrigam a acompanhar as publicações referentes ao processo no site 

www.portaldecompraspublicas.com.br e as publicações no Diário Oficial “TCE”, quando for 

o caso, com vista a possíveis alterações e avisos. 

15.15. Os pedidos de esclarecimento sobre o edital poderão ser feitos através do e-mail 

licitacao@santacarmem.mt.gov.br (66) 3562-1115 e ramal 213 

15.16. Fica eleito o foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, para solucionar 

quaisquer questões oriundas desta licitação. 

 

Santa Carmem, 03 de dezembro de 2021. 

 

 

 

MAITÊ SEHNEM 

Pregoeira - Portaria nº 36/2021 
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ANEXO I 

TERMO DE REFÊRENCIA 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 75/2021 – SRP 72/2021 

Processo Administrativo Licitatório Nº 373/2021 

 

1. DA ÁREA SOLICITANTE E DA FISCALIZAÇÃO 

1.1. Gabinete do Prefeito 

1.1.1. Fica responsável pela fiscalização e acompanhamento do presente contrato, 

nos moldes do artigo 67 da Lei nº 8.666/1993 a servidora Srª. Paula Rejane Weber 

como fiscal e Sr. Maicon Odair da Silva como suplente, bem como a Secretária 

Municipal Srª. Aline Alexandre Frantz. 

 

1.2. Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças 

1.2.1. Fica responsável pela fiscalização e acompanhamento do presente contrato, 

nos moldes do artigo 67 da Lei nº 8.666/1993 a servidora Srª. Lidia Ines Baron Saran 

como fiscal e Srª. Michele Daniane Bremide Tecchio como suplente, bem como a 

Secretária Municipal Srª. Aline Alexandre Frantz. 

 

1.3. Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

1.3.1. Fica responsável pela fiscalização e acompanhamento do presente contrato, 

nos moldes do artigo 67 da Lei nº 8.666/1993 a servidora Srª. Dirce Inês Niederle 

Menin como fiscal e Sr. Marinaldo Batista Silva como suplente, bem como a 

Secretária Municipal Srª.  Ivete Scheneider Bergamini. 

 

1.4. Secretaria Municipal de Assistência Social. 

1.4.1. Fica responsável pela fiscalização e acompanhamento do presente contrato, 

nos moldes do artigo 67 da Lei nº 8.666/1993 a servidora Srª. Marta Maria Weber 

como fiscal e Srª. Valeria Bortolas como suplente, bem como a Secretária Municipal 

Srª. Alini Mazotti Gimenes. 

 

1.5. Secretaria Municipal de Saúde 

1.5.1. Fica responsável pela fiscalização e acompanhamento do presente contrato, 

nos moldes do artigo 67 da Lei nº 8.666/1993 a servidora Srª. Giseli Aline Vazata 
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como fiscal e Sr. Arthur Mendonça Arantes como suplente, bem como a Secretária 

Municipal Srª. Fatima Aparecida Malinski. 

 

1.6. Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e Comércio 

1.6.1. Fica responsável pela fiscalização e acompanhamento do presente contrato, 

nos moldes do artigo 67 da Lei nº 8.666/1993 a servidora Srª. Nelci Maria Atuatti 

Gemellicomo fiscal e Sr. Elton Schmit Fathcomo suplente, bem como o Secretário 

Municipal Sr. Marcio Luiz Schneider. 

 

1.7. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 

1.7.1. Fica responsável pela fiscalização e acompanhamento do presente contrato, 

nos moldes do artigo 67 da Lei nº 8.666/1993 a servidora Srª. Flavia Macedo Lopes 

como fiscal e Sr. Eloi José Fellini como suplente, bem como o Secretário Municipal 

Sr. Eduardo Malinski. 

 

1.8. Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e Juventude 

1.8.1. Fica responsável pela fiscalização e acompanhamento do presente contrato, 

nos moldes do artigo 67 da Lei nº 8.666/1993 o servidor Sr. Maicon Odair da Silva 

como fiscal e Srª. Paula Rejane Weber como suplente, bem como a Secretária 

Municipal Srª. Cintia Dayane Silva Augustin. 

 

2. OBJETO 

2.1. A presente licitação tem por objetivo a seleção das propostas mais vantajosas para 

administração, visando o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL 

AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA PARA ATENDER ÀS 

NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 

 

3. JUSTIFICATIVA DO OBJETO 

A Secretaria Municipal de Administração justifica através deste que as secretarias municipais 

sofrerão pequenos reparos e manutenções e será necessária pintura dos prédios, 

considerando ainda que é obrigação do município a conservação dos patrimônios público 

utilizadas pelo Município para que possa atender as necessidades da população, 

principalmente dar uma melhor visão e conforto para os usuários das repartições públicas. 
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4. DESCRIÇÃO DO ITEM 

ITEM 
CÓDIGO 

TCE 
CÓDIGO 
SISTEMA 

DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 

VALOR ESTIMADO 

UNITÁRIO TOTAL 

1 224408-0 108.016.001 CETOL 3,6L Unid 49 R$ 350,00 R$ 17.150,00 

2 170477-0 108.007.001 MASSA ACRÍLICA 18 LITROS, À BASE DE 
RESINA ACRÍLICA, 1ª LINHA, COM ALTO TEOR 
DE SÓLIDOS, INDICADA PARA SUPERFÍCIES 
NÃO SELADAS, REBOCO, GESSO, 
FIBROCIMENTO, MASSA FINA E CONCRETO 
DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, EM 
GALÃO DE 18 LITROS 

Unid 38 R$ 134,14 R$ 5.097,32 

3 220217-4 108.016.002 RESINA INCOLOR 18 LITROS À BASE DE 
SOLVENTE. 
- MARCAS REFERENCIAIS: MAXVINIL, 
SUVINIL, SHERWIN WILLIAMS OU DE 
MELHOR QUALIDADE 

Unid 28 R$ 480,00 R$ 13.440,00 

4 184042-8 108.016.003 THINNER GALÃO DE 18 LITROS  Unid 51 R$ 319,00 R$ 16.269,00 

5 00033982 108.016.004 TINTA ACRÍLICA PRIMEIRA LINHA SEMI-
BRILHO PREMIUM COR VERDE CLARO 
(PADRÃO PREFEITURA) 18 LITROS, DE ALTA 
RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, 
SUPERLAVÁVEL E SEM CHEIRO, COM 
RENDIMENTO MÍNIMO DE 200M² POR 
DEMÃO POR LATA DE 18 LITROS, 
OBRIGATORIAMENTE, E FECHANDO COM 
DUAS DEMÃOS, CONFORME NORMAS 
TÉCNICAS VIGENTES NO BRASIL - LATA COM 
18 LITROS.   
- MARCAS REFERENCIAIS: MAXVINIL, 
SUVINIL, SHERWIN WILLIAMS OU DE 
MELHOR QUALIDADE 

Unid 82 R$ 450,00 R$ 36.900,00 

6 00033982 108.016.030 TINTA ACRÍLICA PRIMEIRA LINHA SEMI-
BRILHO PREMIUM COR VERDE FORTE 
(PADRÃO PREFEITURA) 18 LITROS, DE ALTA 
RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, 
SUPERLAVÁVEL E SEM CHEIRO, COM 
RENDIMENTO MÍNIMO DE 200M² POR 
DEMÃO POR LATA DE 18 LITROS, 
OBRIGATORIAMENTE, E FECHANDO COM 
DUAS DEMÃOS, CONFORME NORMAS 
TÉCNICAS VIGENTES NO BRASIL - LATA COM 
18 LITROS.   
- MARCAS REFERENCIAIS: MAXVINIL, 
SUVINIL, SHERWIN WILLIAMS OU DE 
MELHOR QUALIDADE 

Unid 76 R$ 449,00 R$ 34.124,00 



 

 

 

 

21 

7 00033982 108.016.005 TINTA ACRÍLICA PRIMEIRA LINHA SEMI-
BRILHO PREMIUM COR BRANCO GELO 18 
LITROS, DE ALTA RESISTÊNCIA E 
DURABILIDADE, SUPERLAVÁVEL E SEM 
CHEIRO, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE 
200M² POR DEMÃO POR LATA DE 18 LITROS, 
OBRIGATORIAMENTE, E FECHANDO COM 
DUAS DEMÃOS, CONFORME NORMAS 
TÉCNICAS VIGENTES NO BRASIL - LATA COM 
18 LITROS.   
- MARCAS REFERENCIAIS: MAXVINIL, 
SUVINIL, SHERWIN WILLIAMS OU DE 
MELHOR QUALIDADE 

Unid 67 R$ 450,00 R$ 30.150,00 

8 00033981 108.016.006 TINTA ACRILICA, ACABAMENTO FOSCO, 
RENDIMENTO MINIMO DE 200,00M² POR 
DEMÃO POR LATA 18L, OBRIGATORIAMENTE 
E FECHAMENTO COM DUAS TRES DEMÃOS, 
COR AMARELO (PADRAO FREFEITURA), 
LINHA PREMIUM, CONFORME NORMAS 
TÉCNICAS VIGENTES NO BRASIL - LATA COM 
16 LITROS BASE + PIGMENTAÇÃO 
- MARCAS REFERENCIAIS: MAXVINIL, 
SUVINIL, SHERWIN WILLIAMS OU DE 
MELHOR QUALIDADE  

Unid 29 R$ 273,20 R$ 7.922,80 

9 00033981 108.016.007 TINTA ACRILICA, ACABAMENTO FOSCO, 
RENDIMENTO MINIMO DE 200,00M² POR 
DEMÃO POR LATA 18L, OBRIGATORIAMENTE 
E FECHAMENTO COM DUAS TRES DEMÃOS, 
COR AZUL (PADRAO FREFEITURA), LINHA 
PREMIUM, CONFORME NORMAS TÉCNICAS 
VIGENTES NO BRASIL - LATA COM 16 LITROS 
BASE + PIGMENTAÇÃO 
- MARCAS REFERENCIAIS: MAXVINIL, 
SUVINIL, SHERWIN WILLIAMS OU DE 
MELHOR QUALIDADE  

Unid 28 R$ 269,00 R$ 7.532,00 

10 00033981 108.016.031 TINTA ACRILICA, ACABAMENTO FOSCO, 
RENDIMENTO MINIMO DE 200,00M² POR 
DEMÃO POR LATA 18L, OBRIGATORIAMENTE 
E FECHAMENTO COM DUAS TRES DEMÃOS, 
COR BRANCO GELO, LINHA PREMIUM, 
CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES 
NO BRASIL - LATA COM 16 LITROS BASE + 
PIGMENTAÇÃO 
- MARCAS REFERENCIAIS: MAXVINIL, 
SUVINIL, SHERWIN WILLIAMS OU DE 
MELHOR QUALIDADE  

Unid 3 R$ 369,00 R$ 1.107,00 
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11 00015467 108.016.045 TINTA ACRILICA, ACABAMENTO FOSCO, 
RENDIMENTO MINIMO DE 200,00M² POR 
DEMÃO POR LATA 18L, OBRIGATORIAMENTE 
E FECHAMENTO COM DUAS TRES DEMÃOS, 
COR CINZA , LINHA PREMIUM, CONFORME 
NORMAS TÉCNICAS VIGENTES NO BRASIL - 
LATA COM 16 LITROS BASE + PIGMENTAÇÃO 
- MARCAS REFERENCIAIS: MAXVINIL, 
SUVINIL, SHERWIN WILLIAMS OU DE 
MELHOR QUALIDADE 

Unid 6 R$ 339,00 R$ 2.034,00 

12 184812-7 108.016.008 TINTA ESMALTE SINTETICO 900 ML AMARELO Unid 19 R$ 32,00 R$ 608,00 

13 195107-6 108.016.009 TINTA ESMALTE SINTETICO 900 ML BRANCO  Unid 27 R$ 32,00 R$ 864,00 

14 155090-0 108.016.010 TINTA ESMALTE SINTETICO 900 ML 
DOURADO 

Unid 19 R$ 32,00 R$ 608,00 

15 150163-1 108.016.011 TINTA ESMALTE SINTETICO 900 ML LARANJA Unid 19 R$ 30,00 R$ 570,00 

16 149983-1 108.016.012 TINTA ESMALTE SINTETICO 900 ML PRATA Unid 14 R$ 39,00 R$ 546,00 

17 194217-4 108.016.013 TINTA ESMALTE SINTETICO 900 ML PRETO Unid 19 R$ 32,00 R$ 608,00 

18 296245-4 108.016.014 TINTA ESMALTE SINTETICO 900 ML ROSA Unid 19 R$ 49,00 R$ 931,00 

19 168745-0 108.016.015 TINTA ESMALTE SINTETICO 900 ML VERDE Unid 29 R$ 32,00 R$ 928,00 

20 401137-6 108.016.016 TINTA ESMALTE SINTETICO 900 ML 
VERMELHO 

Unid 19 R$ 32,00 R$ 608,00 

21 161489-4 108.016.017 TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO SPRAY 350 
ML AMARELO 

Unid 23 R$ 20,00 R$ 460,00 

22 198003-3 108.016.018 TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO SPRAY 350 
ML BRANCO   

Unid 27 R$ 20,00 R$ 540,00 

23 275847-4 108.016.019 TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO SPRAY 350 
ML DOURADO 

Unid 23 R$ 20,00 R$ 460,00 

24 197836-5 108.016.020 TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO SPRAY 350 
ML LARANJA 

Unid 23 R$ 16,50 R$ 379,50 

25 179431-0 108.016.021 TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO SPRAY 350 
ML PRATA 

Unid 18 R$ 20,00 R$ 360,00 

26 9913 108.016.022 TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO SPRAY 350 
ML PRETO  

Unid 23 R$ 20,00 R$ 460,00 

27 384380-7 108.016.023 TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO SPRAY 350 
ML ROSA 

Unid 23 R$ 20,00 R$ 460,00 

28 235274-5 108.016.024 TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO SPRAY 350 
ML VERDE   

Unid 23 R$ 20,00 R$ 460,00 

29 157791-3 108.016.025 TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO SPRAY 350 
ML VERMELHO 

Unid 23 R$ 20,00 R$ 460,00 

30 168745-0 108.016.026 TINTA ESMALTE SINTÉTICO A BASE DE 
SOLVENTE, PARA MADEIRAS E METAIS, 
ACABAMENTO BRILHANTE, RENDIMENTO 
MINIMO DE 40M² POR DEMÃO, POR GALÃO 
18L, COR VERDE FORTE (PADRÃO 
PREFEITURA), 1º LINHA COMPROVADO POR 
CERTIFICADO EMITIDO PELOS FABRICANTES, 
GALÃO COM 18LITROS 

Unid 37 R$ 459,00 R$ 16.983,00 
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- MARCAS REFERENCIAIS: MAXVINIL, 
SUVINIL, SHERWIN WILLIAMS OU DE 
MELHOR QUALIDADE  

31 195107-6 108.016.027 TINTA ESMALTE SINTÉTICO A BASE DE 
SOLVENTE, PARA MADEIRAS E METAIS, 
ACABAMENTO BRILHANTE, RENDIMENTO 
MINIMO DE 40M² POR DEMÃO, POR GALÃO 
18L, COR BRANCO GELO, 1º LINHA 
COMPROVADO POR CERTIFICADO EMITIDO 
PELOS FABRICANTES, GALÃO COM 18LITROS 
- MARCAS REFERENCIAIS: MAXVINIL, 
SUVINIL, SHERWIN WILLIAMS OU DE 
MELHOR QUALIDADE  

Unid 49 R$ 459,00 R$ 22.491,00 

32 140344-3 108.016.034 TINTA ESMALTE SINTÉTICO A BASE DE 
SOLVENTE, PARA MADEIRAS E METAIS, 
ACABAMENTO FOSCO, RENDIMENTO 
MINIMO DE 40M² POR DEMÃO, POR GALÃO 
18L, COR CINZA, 1º LINHA COMPROVADO 
POR CERTIFICADO EMITIDO PELOS 
FABRICANTES, GALÃO COM 18LITROS 
- MARCAS REFERENCIAIS: MAXVINIL, 
SUVINIL, SHERWIN WILLIAMS OU DE 
MELHOR QUALIDADE 

Unid 5 R$ 459,00 R$ 2.295,00 

33 123714-4 108.016.028 TINTA ACRILICA PARA PISO, PARA CALÇADA 
INTERNO E EXTERNO, REDIMENTO MÍNIMO 
DE 100,00M² POR DEMÃO POR LATA 18L, 
OBRIGATORIAMENTE E FECHAMENTO COM 
DUAS DEMÃOS, COR CINZA, LINHA 
PREMIUM, CONFORME NORMAS TÉCNICAS 
VIGENTES NO BRASIL - LATA DE 18 LITROS 
- MARCAS REFERENCIAIS: MAXVINIL, 
SUVINIL, SHERWIN WILLIAMS OU DE 
MELHOR QUALIDADE  

Unid 54 R$ 269,00 R$ 14.526,00 

34 00054718 108.016.035 TINTA ACRILICA PARA PISO, QUADRA 
ESPORTIVA, REDIMENTO MÍNIMO DE 
100,00M² POR DEMÃO POR LATA 18L, 
OBRIGATORIAMENTE E FECHAMENTO COM 
DUAS DEMÃOS, COR LARANJA, LINHA 
PREMIUM, CONFORME NORMAS TÉCNICAS 
VIGENTES NO BRASIL - LATA DE 18 LITROS 
- MARCAS REFERENCIAIS: MAXVINIL, 
SUVINIL, SHERWIN WILLIAMS OU DE 
MELHOR QUALIDADE 

Unid 5 R$ 450,00 R$ 2.250,00 
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35 122526-0 108.016.036 TINTA ACRILICA PARA PISO, QUADRA 
ESPORTIVA,  REDIMENTO MÍNIMO DE 
100,00M² POR DEMÃO POR LATA 18L, 
OBRIGATORIAMENTE E FECHAMENTO COM 
DUAS DEMÃOS, COR VERDE, LINHA 
PREMIUM, CONFORME NORMAS TÉCNICAS 
VIGENTES NO BRASIL - LATA DE 18 LITROS 
- MARCAS REFERENCIAIS: MAXVINIL, 
SUVINIL, SHERWIN WILLIAMS OU DE 
MELHOR QUALIDADE 

Unid 6 R$ 269,00 R$ 1.614,00 

36 275362-6 108.016.037 TINTA ACRILICA PARA PISO, QUADRA 
ESPORTIVA,  REDIMENTO DE 70M², LATA  3,6 
L, COR VERMELHA, LINHA PREMIUM, 
CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES 
NO BRASIL - LATA DE 18 LITROS 
- MARCAS REFERENCIAIS: MAXVINIL, 
SUVINIL, SHERWIN WILLIAMS OU DE 
MELHOR QUALIDADE 

Unid 2 R$ 269,00 R$ 538,00 

37 122921-4 108.016.038 TINTA ACRILICA PARA PISO, QUADRA 
ESPORTIVA,  REDIMENTO DE 70M², LATA  3,6 
L, COR AZUL, LINHA PREMIUM, CONFORME 
NORMAS TÉCNICAS VIGENTES NO BRASIL - 
LATA DE 18 LITROS 
- MARCAS REFERENCIAIS: MAXVINIL, 
SUVINIL, SHERWIN WILLIAMS OU DE 
MELHOR QUALIDADE 

Unid 2 R$ 269,00 R$ 538,00 

38 420143-4 108.016.039 TINTA ACRILICA PARA PISO, QUADRA 
ESPORTIVA,  REDIMENTO DE 70M², LATA  3,6 
L, COR BRANCA, LINHA PREMIUM, 
CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES 
NO BRASIL - LATA DE 18 LITROS 
- MARCAS REFERENCIAIS: MAXVINIL, 
SUVINIL, SHERWIN WILLIAMS OU DE 
MELHOR QUALIDADE 

Unid 4 R$ 308,57 R$ 1.234,28 

39 00038965 108.016.033 TEXTURA ACRILICA - Conteúdo da 
Embalagem: 25 kg Rendimento minimo de 
30 m², uso interno e externo 

Unid 90 R$ 137,10 R$ 12.339,00 

40 22844 108.016.029 VERNIZ SINTÉTICO, ACABAMENTO 
BRILHANTE, RENDIMENTO MINIMO DE 30M² 
POR DEMÃO, POR GALÃO 18L, INCOLOR, 1º 
LINHA COMPROVADO POR CERTIFICADO 
EMITIDO PELOS FABRICANTES, GALÃO COM 
18 LITROS  

Unid 29 R$ 553,74 R$ 16.058,46 

41 244746-0 108.016.040 TINTA EPOXI CINZA 2,88 L Unid 15 R$ 331,00 R$ 4.965,00 

42 400875-8 108.016.041 ENDURECEDOR PARA EPÓXI 900ML Unid 15 R$ 75,00 R$ 1.125,00 

43 433625-9 108.016.042 DILUENTE PARA EPÓXI 900 ML Unid 20 R$ 41,03 R$ 820,60 

44 123476-5 108.016.043 PRIMER EPÓXI 2,88 L Unid 15 R$ 255,00 R$ 3.825,00 
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45 400875-8 108.016.044 ENDURECEDOR PARA PRIMER EPÓXI 720 ML Unid 15 R$ 60,00 R$ 900,00 

46 98576-7 108.016.032 WASH PRIMER FUNDO FOSFALIZANTE COM 
CATALIZADOR  

Unid 14 R$ 72,88 R$ 1.020,32 

47 34848 108.017.001 CABO EXTENSOR  03 METROS PARA PINTURA  Unid 33 R$ 54,50 R$ 1.798,50 

48 395733-0 108.018.001 FITA CREPE 48mm X 50m - BRANCA Unid 170 R$ 13,75 R$ 2.337,50 

49 151979-4 108.018.002 LIXA MASSA Nº 100 Unid 40 R$ 2,55 R$ 102,00 

50 30864-1 108.017.005 ROLO DE PINTURA DE LÃ PELE CARNEIRO 
23cm 

Unid 73 R$ 35,45 R$ 2.587,85 

51 237560-5 108.017.006 ROLO DE PINTURA DE LÃ PELE CARNEIRO 
18cm 

Unid 61 R$ 24,72 R$ 1.507,92 

52 168909-6 108.017.002 TRINCHA 1 ½  Unid 44 R$ 6,17 R$ 271,48 

53 168908-8 108.017.004 TRINCHA 2 Unid 44 R$ 8,14 R$ 358,16 

54 396504-0 108.017.003 TRINCHA 2 ½  Unid 44 R$ 11,04 R$ 485,76 

 

VALOR TOTAL ESTIMADO DA LICITAÇÃO: R$ 295.008,45 (duzentos e noventa e cinco 

mil, oito reais e quarenta e cinco centavos) 

 

OBS.: As quantidades estimadas acima são para entrega parcelada até 12 meses, poderá 

ser solicitada quantidade inferior, conforme demanda (interesse) do Município. 

 

5. DA APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DAS AMOSTRAS 

5.1. Os itens informados, conforme planilha de demanda deverão ser apresentadas as 

amostras pelo licitante, para avaliação na sessão pública. 

5.2. Os itens serão avaliados por servidores que trabalham diretamente com os produtos, 

atestando sua aceitabilidade, de acordo com a prática e vinculo ao instrumento convocatório. 

5.3. As marcas costadas como referenciais são dispensadas de apresentação de 

amostras. 

 

6. DA JUSTIFICATIVA DAS MARCAS REFERENCIAIS 

6.1. Para a estimativa do custo de aquisição de tintas, indicados no item 4, foram utilizadas, 

como referência para aquisição, marcas amplamente reconhecidas no mercado pela 

qualidade e rendimento dos produtos que oferecem, razão pela qual são aptas a atender de 

forma satisfatória as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Carmem e de suas 

Secretarias, e priorizam a observância ao Princípio da Economicidade, que rege as 

contratações da Administração Pública. 

 

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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7.1. Fornecer o objeto nas especificações e com a qualidade exigida; 

7.2. Pagar todos os tributos, despesas e custos que incidam ou venham a incidir, direta ou 

indiretamente, sobre os produtos fornecidos; 

7.3. Manter, durante a validade da Ata, as mesmas condições de habilitação; 

7.4. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários no quantitativo do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

contratado; 

7.5. Fornecer o objeto, no preço, prazo e forma estipulada na proposta. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto desta Ata, conforme 

ajuste representado pela nota de empenho; 

8.2. Aplicar à detentora da Ata penalidades, quando for o caso; 

8.3. Prestar à detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária 

à perfeita execução da nota de empenho; 

8.4. Efetuar o pagamento à detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da nota 

fiscal, devidamente atestada, no setor competente; 

8.5. Notificar, por escrito, à detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção. 

 

9. RECURSO A SER UTILIZADO 

9.1. As despesas decorrentes da futura e eventual contratação, objeto deste instrumento, 

correrão pelas seguintes secretarias:  

Secretaria Nome 

02 Gabinete do Prefeito 

03 Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento 

04 Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

05 Secretaria Municipal de Assistência Social 

06 Secretaria Municipal de Saúde 

07 Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e Comércio 

08 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 

09 Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo 

 

10. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
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10.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias contados da entrega da nota 

fiscal: 

10.2. A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em 

total conformidade com as especificações exigidas pelo MUNICÍPIO. 

10.3. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas 

simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à 

aplicação da penalidade. 

10.4. As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país, em 02 (duas) vias. 

10.5. O CNPJ da detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo 

da documentação apresentada no procedimento licitatório. 

10.6. Nenhum pagamento será efetuado a detentora da Ata enquanto pendente de 

liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de 

penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços 

ou correção monetária. 

 

11. DO PRAZO DE ENTREGA 

11.1. O prazo de entrega será de no máximo 05 (cinco) dias uteis, a partir da solicitação 

da secretaria. 

11.1.1. A empresa fornecedora deverá constar na nota fiscal a data em que a entrega 

dos produtos foi feita, além da identificação de quem procedeu o recebimento dos 

produtos. 

11.2. A entrega será recebida no endereço indicado, a quem caberá conferi-lo. 

11.3. Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, o funcionário não 

o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade 

superior, sob pena de responsabilidade. 

11.4. Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor 

no prazo de 02 (dois) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no 

prazo máximo de 02 (dois) dias. 

11.5. A Secretaria terá o prazo máximo de 03 (três) dias úteis para processar a conferência 

do que foi entregue, lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a detentora 

da ata para substituição do objeto entregue em desacordo com as especificações. 

11.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da detentora da 

ata pela perfeita execução do empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou 
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em parte, o objeto do empenho, se a qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções. 

 

12. VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU CONTRATO 

12.1. O prazo de validade do Registro de Preços e/ou contrato é de 12 (doze) meses, 

contados da data de assinatura. 

 

13. SANÇÕES CONTRATUAIS 

13.1. Conforme disposto no Edital de Licitação, Minuta de Ata de Registro de Preços e/ou 

contrato, Termo de Referência e demais anexos. 

 

14. TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Declaro, que serei responsável pelas informações prestadas confirmando a veracidade das 

informações. 

 

 

ALINE ALEXANDRE FRANTZ 

Secretária Municipal de Administração, 

Planejamento e Finanças.  

 

 

IVETE SCHNEIDER BERGAMINI 

Secretária Municipal de Educação e 

Cultura  

 

 

ALINI MAZOTTI GIMENES 

Secretária Municipal de Assistência Social 

 

 

FATIMA APARECIDA MALINSKI 

Secretária Municipal de Saúde 

 

 

MARCIO LUIZ SCHNEIDER 

Secretário Municipal de Agricultura, Meio 

Ambiente, Indústria e Comércio. 

 

 

EDUARDO MALINSKI  

Secretário Municipal de Obras e Serviços 

Públicos 

 

 

CINTIA DAYANE SILVA AUGUSTIN 

Secretária Municipal de Esporte, Lazer, 

Turismo e Juventude 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 75/2021 – SRP 72/2021 

Processo Administrativo Licitatório Nº 373/2021 

 

Ilmo. Sr. Pregoeiro e demais membros da equipe de apoio 

Prefeitura Municipal de Santa Carmem 

 

Prezados Senhores, 

 

___ (nome da empresa)__, CNPJ/MF nº __, sediada em ____(endereço 

completo)______, por intermédio de seu representante legal Sr(a) _________, portador(a) 

da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF/MF nº ____, DECLARA: 

 

• Não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos 

do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei 8666/1993, com 

redação determinada pela Lei nº 9.854/1999. 

 

• Não possuem em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo 

Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada 

de decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei 8666/93 e inciso X do artigo 144 da Lei Complementar 

nº 04/90). 

 

Local e data. 

 

______________________________________________ 

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa) 

Nome/Cargo e Carimbo CNPJ 

Papel timbrado da empresa 

 



 

 

 

 

30 

ANEXO III 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 75/2021 – SRP 72/2021 

Processo Administrativo Licitatório Nº 373/2021 

Nome de Fantasia: 

Razão Social: 

CNPJ: Optante pelo SIMPLES? (Sim/Não) 

Endereço: 

Bairro: Cidade: CEP: 

Telefone: Fax: E-mail: 

Banco: Agência: Conta: 

Responsável pelos recebimentos das 

solicitações compras: 

E-mail para as solicitações de compras: 

 

ITEM UNID QTD. DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

       

       

       

       

 

Valor total por extenso: (....................) 

 

 Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições 

contidas no Edital deste Pregão, bem como verificamos todas as especificações nele 

contidas, não havendo qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos 

que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer 

forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa relativa à realização integral de 

seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, erros ou omissões 

existentes nesta proposta. 
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 Declaramos, ainda, que estão incluídos nos preços propostos todas as despesas 

relacionadas com o objeto da licitação, como impostos, fretes, seguros, taxas, encargos 

trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, gastos com transportes, prêmios 

de seguros e outras despesas decorrentes de exigência legal. 

 Declaramos, por fim, que a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi 

elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, 

direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante 

potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa. 

 Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

 

Local e data. 

 

______________________________________________ 

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa) 

Nome/Cargo e Carimbo CNPJ 

Papel timbrado da empresa 
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ANEXO IV 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

Santa Carmem, ___ de _____ de 2021. 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM 

SANTA CARMEM – MT 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 75/2021 – SRP 72/2021 

Processo Administrativo Licitatório Nº 373/2021 

 

Prezados Senhores, 

 

Na oportunidade, credenciamos junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 

CARMEM,  A Sr ________________ portador de Cédula de identidade RG Nº 

________________ e do CPF Nº ________________, residente e domiciliado na 

________________, nº ________________ centro na  cidade de ________________ 

Estado ________________ , ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para 

interpor recursos, quanto cabíveis, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais 

atos no presente processo licitatório.  

          Declaramos, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato impeditivo de 

habilitação e termos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em 

causa. 

        Declaramos, ainda mais, nossa plena concordância com as condições constante no 

presente edital e seus anexos. 

Atenciosamente, 

 

______________________________________________ 

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa) 

Nome/Cargo e Carimbo CNPJ 

Papel timbrado da empresa 

Autenticada 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 75/2021 – SRP 72/2021 

Processo Administrativo Licitatório Nº 373/2021 

 

 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM – MT 

 

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no 

edital, que a empresa ____________(denominação da Pessoa Jurídica), inscrita no CNPJ 

sob o nº _______________________, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos 

termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006, cujos termos declaramos conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o 

direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório Pregão 

Presencial Nº 75/2021 – SRP 72/2021,  realizado pelo Município de Santa Carmem – MT. 

 

Local e data. 

 

______________________________________________ 

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa) 

Nome/Cargo e Carimbo CNPJ 

Papel timbrado da empresa 
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO E QUE NÃO POSSUI SERVIDORES NO 

QUADRO PESSOAL DA EMPRESA 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 75/2021 – SRP 72/2021 

Processo Administrativo Licitatório Nº 373/2021 

 

A empresa ____________________, cadastrada no CNPJ/MF nº 

_______________________, situada a _________________________, por intermédio do 

seu representante legal (ou procurador). 

 

DECLARA ao Município de Santa Carmem/MT, que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação, a teor do art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2004, 

exigidos no processo licitatório nº _____________. 

 

DECLARA, Declara em não possuí em seu quadro de pessoal servidores 

públicos do poder executivo municipal, Estadual e Federal, exercendo funções técnicas, 

comerciais, de gerencia, administração ou tomada de decisões (inciso III, art 9º da Lei 

8.666/93 e inciso X da Lei Complementar nº 04/90). 

 

 Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por 

eventual falsidade. 

 

Local e data. 

 

______________________________________________ 

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa) 

Nome/Cargo e Carimbo CNPJ 

Papel timbrado da empresa 
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ANEXO VII 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 75/2021 – SRP 72/2021 

Processo Administrativo Licitatório Nº 373/2021 

 

A Prefeitura Municipal de Santa Carmem, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 

CNPJ/MF sob o número 37.465.283/0001-57, com sede à Avenida Santos Dumont, nº 491, 

nesta cidade, Estado de Mato Grosso, neste ato representada pelo Prefeito Municipal 

senhor, RODRIGO AUDREY FRANTZ, brasileiro, casado, comerciante, residente e 

domiciliado à Rua _________, Centro, na cidade de Santa Carmem – Estado de Mato 

Grosso, portador da C.I. RG. nº _________ e CPF/MF nº _________, neste ato denominada 

“MUNICÍPIO”, e a empresa _________, pessoa jurídica de Direito _________, inscrita no 

CNPJ/MF sob o número _________, com sede na _________, na cidade de _________ – 

Estado _________, telefone _________, e-mail _________, neste ato representada pelo(a) 

sócio(a) proprietário(a) senhor(a), _________, brasileiro(a), _________ residente e 

domiciliado(a) na _________, na cidade de _________ – Estado _________, portador da 

C.I. RG. nº _________ e CPF/MF nº _________, doravante denominada “PROMITENTE 

FORNECEDORA”, conforme quantidades estimadas e valores constantes da presente 

ARP, atendendo as condições previstas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 75/2021 – 

SRP 72/2021, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei Federal nº 10.520/2002, 

pelos Decretos Federais nº 5.450/2005, 7.892/2013, 8.250/2014 e Decreto Municipal nº 

039/2009, e, ainda, pela Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993, bem como as demais normas 

legais aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. Através da presente Ata de Registro de Preços ficam registrados os seguintes 

preços, para FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA 

PINTURA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. Os 

produtos deverão ser fornecidos, conforme especificações constantes no Anexo I – Termo 

de Referência do Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 75/2021 – SRP 72/2021. 

1.2. Os preços a serem pagos a FORNECEDORA são os aqui registrados, conforme 

especificações dos itens abaixo: 
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1.3. A detentora da Ata de Registro, quando da solicitação pela Secretaria deverá atender 

às seguintes exigências: 

1.3.1. Entregar os produtos no endereço das secretarias participantes. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados a 

partir da data de assinatura. Vigorando de ______ à ______. 

2.2. Nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93, durante o prazo de validade 

desta Ata de Registro de Preços, o Município de Santa Carmem não será obrigado a 

aquisição, exclusivamente por seu intermédio, os materiais referidos na cláusula primeira, 

podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, 

caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora. 

2.3. Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as 

cláusulas e condições constantes do edital PREGÃO PRESENCIAL Nº 75/2021 – SRP 

72/2021 que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente 

de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes. 

2.4. As despesas decorrentes da futura e eventual contratação, objeto deste instrumento, 

correrão pelas seguintes secretarias:  

Secretaria Nome 

02 Gabinete do Prefeito 

03 Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento 

04 Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

05 Secretaria Municipal de Assistência Social 

06 Secretaria Municipal de Saúde 

07 Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e Comércio 

08 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 

09 Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

3.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias contados da entrega da nota 

fiscal: 

BANCO: AGÊNCIA: CONTA: 

3.2. A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em total 

conformidade com as especificações exigidas pelo MUNICÍPIO. 

3.3. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas 

simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à 

aplicação da penalidade. 

3.4. As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país, em 02 (duas) vias. 

3.5. O CNPJ da detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da 

documentação apresentada no procedimento licitatório. 

3.6. Nenhum pagamento será efetuado a detentora da Ata enquanto pendente de liquidação 

quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou 

inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção 

monetária. 

3.7. Antes de qualquer pagamento será observada a comprovação por parte da Contratada 

do recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social), correspondentes ao 

mês da última competência vencida, referentes a todos os trabalhadores envolvidos na obra. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA ENTREGA E DO PRAZO 

4.1. O prazo de entrega será de no máximo 05 (cinco) dias uteis, a partir da solicitação 

da secretaria. 

4.1.1. A empresa fornecedora deverá constar na nota fiscal a data em que a entrega 

dos produtos foi feita, além da identificação de quem procedeu o recebimento dos 

produtos. 

4.2. A entrega será recebida no endereço indicado, a quem caberá conferi-lo. 

4.3. Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, o funcionário não 

o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade 

superior, sob pena de responsabilidade. 

4.4. Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor 

no prazo de 02 (dois) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no 

prazo máximo de 02 (dois) dias. 
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4.5. A Secretaria terá o prazo máximo de 03 (três) dias úteis para processar a conferência 

do que foi entregue, lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a detentora 

da ata para substituição do objeto entregue em desacordo com as especificações. 

4.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da detentora da ata 

pela perfeita execução do empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em 

parte, o objeto do empenho, se a qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções. 

 

 CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES 

5.1. CONTRATANTE - DO MUNICÍPIO: 

5.1.1. Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto desta Ata, 

conforme ajuste representado pela nota de empenho; 

5.1.2. Aplicar à detentora da Ata penalidades, quando for o caso; 

5.1.3. Prestar à detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, 

necessária à perfeita execução da nota de empenho; 

5.1.4. Efetuar o pagamento à detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da 

nota fiscal, devidamente atestada, no setor competente; 

5.1.5. Notificar, por escrito, à detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção. 

 

5.2. CONTRATADA - DA DETENTORA DA ATA: 

5.2.1. Fornecer o objeto nas especificações e com a qualidade exigida; 

5.2.2. Pagar todos os tributos, despesas e custos que incidam ou venham a incidir, 

direta ou indiretamente, sobre os produtos fornecidos; 

5.2.3. Manter, durante a validade da Ata, as mesmas condições de habilitação; 

5.2.4. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários no quantitativo do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor contratado; 

5.2.5. Fornecer o objeto, no preço, prazo e forma estipulada na proposta. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1. Os contratos de aquisição decorrente da presente Ata de Registro de Preços serão 

formalizados pela retirada da nota de empenho pela detentora. 
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6.2. A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os 

pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes 

estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 

6.3. Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual 

deverá ser feita através de nota de empenho. 

6.4. A empresa fornecedora, quando do recebimento da nota de empenho, deverá colocar, 

na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além 

da identificação de quem procedeu ao recebimento. 

6.5. A cópia da nota de empenho, referida no item anterior deverá ser devolvida, a fim de 

ser anexada ao processo de administração da ata. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

7.1. Os casos de inexecução total ou parcial, erro de execução, execução imperfeita, atraso 

injustificado e inadimplemento de cada ajuste representado pela nota de empenho, sujeitará 

a detentora da Ata às penalidades previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, das 

quais destacam-se: 

a) advertência; 

b) multa de 5% (cinco por cento) do valor da nota de empenho, por dia de atraso 

injustificado na execução da mesma observada o prazo máximo de 05 (cinco) dias 

úteis; 

c) multa de 10% (dez por cento) do valor da nota de empenho, pela recusa injustificada 

do adjudicatário em executá-la; 

d) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar 

com o Município, no prazo de até 05 (cinco) anos; 

e) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que 

seja promovida a reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração da 

decisão da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao 

processo. 

7.2. Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados 

dos pagamentos devidos pela Administração.  

7.3. Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a", "d" e "e", do item 7.1, caberá recurso 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no 

mesmo local. 

7.4. O recurso ou o pedido de reconsideração relativa às penalidades acima dispostas será 
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dirigido ao Secretário da unidade requisitante, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 

(cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

8.1. Conforme determina o artigo 17,18 e 19 do decreto 7892/2013 de 23 de janeiro de 2013. 

Art. 17. Os preços registrados poderão ser revistos em 

decorrência de eventual redução dos preços praticados no 

mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens 

registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as 

negociações junto aos fornecedores, observadas as 

disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 

65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

Art. 18. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço 

praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão 

gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a 

redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

§ 1º Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços 

aos valores praticados pelo mercado serão liberados do 

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

§ 2º A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem 

reduzir seus preços aos valores de mercado observará a 

classificação original. 

Art. 19. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos 

preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 

compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a 

comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem 

aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos 

motivos e comprovantes apresentados; e 

II - convocar os demais fornecedores para assegurar igual 

oportunidade de negociação. 

Parágrafo único. Não havendo êxito nas negociações, o órgão 

gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de 
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preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 

contratação mais vantajosa. 

 

CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

9.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela 

administração, quando: 

9.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata; 

9.1.2. A detentora não retirar qualquer nota de empenho, no prazo estabelecido e a 

Administração não aceitar sua justificativa; 

9.1.3. A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de 

registro de preços, a critério do MUNICÍPIO; observada a legislação em vigor; 

9.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 

decorrente de registro de preços, se assim for decidido pelo MUNICÍPIO, com 

observância das disposições legais; 

9.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, 

e a detentora não acatar a revisão dos mesmos;  

9.1.6. Por razões de interesse públicas devidamente demonstradas e justificadas 

pela Administração. 

9.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, 

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao 

processo de administração da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, 

incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no 

Diário Oficial do Município, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço e 

registrado a partir da última publicação. 

9.3. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do 

MUNICÍPIO, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 

78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal nº 8.666/93. 

9.3.1. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá 

ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração a 

aplicação das penalidades previstas na cláusula sétima, caso não aceitas as razões 

do pedido. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 
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10.1. A aquisição dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, 

em cada caso, pelo ordenador de despesa correspondente, sendo obrigatório informar à 

Comissão Municipal de Licitação, os quantitativos das aquisições. 

10.1.1. A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou 

parcial serão, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem está 

delegar a competência para tanto. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

11.1. Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preços órgãos ou entidades da 

Administração que não tenham participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão 

gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, 

as condições e as regras estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/1993, 10.520/2002 e no 

Decreto Municipal n° 039/2009. 

11.2. Caberá ao fornecedor detentor do registro na Ata de Registro de Preços, observadas 

as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que 

não seja prejudicial às obrigações anteriormente assumidas. 

11.3. Os órgãos ou entidades não participantes poderão utilizar até 50% dos quantitativos 

registrados na Ata de Registro de Preços decorrente deste certame. 

11.4. Os quantitativos decorrentes das adesões à Ata de Registro de Preços efetuadas por 

órgãos não participantes, não poderão exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de 

cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e para os órgãos 

participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.  

11.5. A execução da Ata de Registro de Preços será acompanhada e fiscalizada pelo 

representante da Contratante, designado(a) por meio de portaria, doravante denominado 

Gestor da Ata. 

11.6. O Município de Santa Carmem/MT será o órgão responsável pelos atos de controle e 

administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO 

12.1. A fiscalização e o acompanhamento da ata de registro de preços, contratos e ordens 

de compra caberão ao fiscal do contrato designado através de portaria.  

12.1.1. De acordo com a indicação do Gabinete do Prefeito, ficam nomeados Srª. 

Paula Rejane Weber como fiscal e Sr. Maicon Odair da Silva como suplente, para 
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acompanhamento desta Ata. 

12.1.2. De acordo com a indicação da Secretaria Municipal de Administração, 

Planejamento e Finanças, ficam nomeados Srª. Lidia Ines Baron Saran como fiscal 

e Srª. Michele Daniane Bremide Tecchio como suplente, para acompanhamento 

desta Ata. 

12.1.3. De acordo com a indicação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 

ficam nomeados Srª. Dirce Ines Niederle Menin como fiscal e Sr. Marinaldo Batista 

Silva como suplente, para acompanhamento desta Ata. 

12.1.4. De acordo com a indicação da Secretaria Municipal de Assistência Social, 

ficam nomeados Srª. Marta Maria Weber como fiscal e Srª. Valeria Bortolas como 

suplente, para acompanhamento desta Ata. 

12.1.5. De acordo com a indicação da Secretaria Municipal de Saúde, ficam nomeados 

Srª. Giseli Aline Vazata como fiscal e Sr. Arthur Mendonça Arantes como suplente, 

para acompanhamento desta Ata. 

12.1.6. De acordo com a indicação da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio 

Ambiente, Indústria e Comércio, ficam nomeados Srª. Nelci Maria Atuatti 

Gemellicomo fiscal e Sr. Elton Schmit Fath como suplente, para acompanhamento 

desta Ata. 

12.1.7. De acordo com a indicação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Públicos, ficam nomeados Srª. Flavia Macedo Lopes como fiscal e Sr. Eloi José 

Fellini como suplente, para acompanhamento desta Ata. 

12.1.8. De acordo com a indicação da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo 

e Juventude, ficam nomeados Sr. Maicon Odair da Silva como fiscal e Sr. Paula 

Rejane Weber como suplente, para acompanhamento desta Ata. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS COMUNICAÇÕES 

13.1.  As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle 

da presente Ata, serão feitas sempre por escrito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1. Integram esta Ata, o edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 75/2021 – SRP 72/2021 e a 

proposta da empresa _______________ classificada em 1º lugar no certame 

supranumerado. 

14.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/1993, pelo 
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Decreto Municipal n° 039/2009 no que não colidir com a primeira e nas demais normas 

aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

15.1. As partes elegem o foro da Comarca de Sinop/MT, como único competente para dirimir 

quaisquer ações oriundas desta Ata com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja. 

 

E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das 

testemunhas abaixo. 

Prefeitura Municipal de Santa Carmem, ____ de ________ de 2021. 

   

 

RODRIGO AUDREY FRANTZ 

Prefeito Municipal 

Município 

 

 

EMPRESA DETENTORA DO PREÇO REGISTRADO 

Fornecedor 

 

 

ADRIANO BULHÕES DOS SANTOS 

Procurador Jurídico 

Testemunhas: 

a)                                                               b)  

     CPF:                                                  CPF:  


