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OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de 
água mineral, gás de cozinha e vasilhames de acondicionamento, em atendimento à demanda dos 
órgãos/entidades do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, conforme especificações e condições 
técnicas constantes neste edital e em seus anexos. 
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3.2.2. Caberá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

3.3. Até a data e horário previstos no item 1.3 os interessados poderão se cadastrar, credenciar, preencher sua 
proposta de preços e/ou substituir propostas comerciais no sistema eletrônico, após esse prazo as propostas não 
poderão ser alteradas ou retiradas pelos participantes. 

3.4. O início da sessão ocorrerá às 14hOOm do dia 28/03/2018 - Horário local (Cuiabá/MT). 

4.1. A Sessão deste PREGÃO ELETRÔNICO será pública e realizada em conformidade com este Edital na data, horário 
e local indicado no Preâmbulo. 

4.2. Poderão participar deste certame pessoas jurídicas que explorem ramo de atividade compatível e pertinente com o 
objeto desta licitação e atendam as exigências 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. 

4.3. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

I - que se encontrem sob falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 
" - reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 
111 - estrangeiras que não funcionem no País. 

V - empresas que tenham sido declaradas inidôneas, por qualquer órgão da Administração Pública, direta ou indireta, 
de qualquer esfera governamental, bem como as que estejam punidas com suspensão do direito de contratar ou licitar 
com o órgão ou entidade promotora da licitação; 
VI - que tenham servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor, bem como, à empresa da qual o 
servidor seja gerente, administrador, sócio, dirigente ou responsável técnico. 

4.4. A participação no LOTE expressamente reservado à microempresas (MEl e à empresas de pegueno porte 
(EPPI, para licitante que não se enquadra na definição legal reservada a essas categorias, configura fraude ao 
certame, sujeitando a mesma à aplicação de penalidade de impedimento de licitar e contratar com a 
Administração Pública, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

4.5. Sob pena de inabilitação ou desclassificação, todos os documentos apresentados pelas licitantes deverão 
referir-se ao mesmo CNPJ descrito por estas na proposta de preços, salvo aqueles documentos permitidos por 
lei. 

4.6. As'. licitantes: se> responsabilizá!'í" p~ía > f(t:leli~~ae, e> iegIHmidade':'das,> l!')fQrl"llaçõ~s:~ ,dos'> dôcunlÉultos 
apresentados em qllalquer ,fase da licitação,. assumindo todos os ônus pela preparação da. proppsta assím 
.como da hábilitação, não,cabendo quaisquertipós de'ressarcímentqs, indepei1d~mterrient~ do.·resultado,do; 
'certame. ' > >. \> . .' .,'''" .,_ .,_8, > . . . ' 

4.7. Conforme instituído pelo artigo 48, 111, da Lei Complementar 123/2006, na redação dada pela Lei Complementar 
147/2014, fica reservada uma cota do objeto, referente a 25% (vinte e cinco por cento), assegurando a participação de 
microempresas e empresas de pequeno porte. 

4.8. Para a participação do(s) lote(s) da Cota Principal, as licitantes enquadradas na condição de microempresa ou 
empresa de pequeno porte, que pretenderem utilizar as prerrogativas asseguradas pela Lei Complementar nO 123/2006, 
deverão assinalar em campo próprio do Sistema, no momento do credenciamento, que atende aos requisitos do artigo 
3° da Lei mencionada. 

4.8.1. A ausência da informação prevista no item anterior não impedirá a participação da microempresa ou 
empresa de pequeno porte na Cota Principal do processo licitatório, porém terá seus direitos precluídos com relação ao 
exercício das referidas prerrogativas. 

4.9. Para a participação do(s) lote(s) de Cota Reservada, a Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP 
deverá assinalar, em campo próprio do Sistema, no momento do credenciamento, a condição para o exercício do 
benefício à referida cota. 
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c) Em seguida, deverá optar pela declaração de enquadramento ou não, de microempresa ou empresa de 
pequeno porte: 

c1) A não identificação no sistema acarretará preclusão consumativa do tratamento diferenciado e 
favorecido, concedido pela Lei Complementar nO 123/06 - em especial quanto ao seu artigo 3°. 

c2) A licitante que se declarar microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá ainda selecionar o campo 
respectivo, caso possua alguma restrição quanto à documentação referente à regularidade fiscal. 
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6.3. Realizadas as devidas marcações, a licitante procederá à confirmação no botão "CREDENCIAMENTO", e então, 
poderá aceitar ou recusar os conteúdos do Termo de Credenciamento e Declaração de Habilitação, bem como imprimir 
referidos Termos, se assim preferir. 

6.3.1. Recusando os termos, a licitante não participará do certame; 

6.3.2. Aceitando os termos, a licitante declara automaticamente que cumpre todos os requisitos exigidos neste 
Edita!. 

6.4. A solicitação de credenciamento do responsável para representar os interesses da licitante junto ao sistema 
eletrônico implica na responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização 
das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

6.5. O login e a senha criados pela licitante poderão ser utilizados em qualquer Pregão Eletrônico administrado por esta 
Superintendência de Aquisições Governamentais. 

6.6. É vedado a qualquer credenciado representar mais de uma empresa proponente, salvo, nos casos de 
representação para itens distintos. 

6.7. A quebra de sigilo ou perda da senha poderá ser regularizada através de acesso ao menu superior 
"FORNECEDORES" => Informações e Serviços aos Fornecedores => "Alterar Cadastro" ou "Esqueci minha Senha", 
desde que o e-mail da licitante cadastrado esteja atualizado no Cadastro de Usuários. 

6.8. Dúvidas e informações pertinentes ao cadastramento poderão ser esclarecidas no Manual "COMO LANÇAR 
PROPOSTA NO PREGÃO ELETRÔNICO", cujo download do arquivo encontra-se disponível no menu superior 
"FORNECEDORES", ou ainda pela equipe de suporte ao Sistema de Aquisições Governamentais - SIAG, através do 
telefone (65) 3613-3606, 

file_18.jpg



7.1. Efetuado o Credenciamento, a licitante deverá PREENCHER sua proposta de preços e incluir os demais 
documentos solicitados na Sessão 8 deste Edital, até a data e horário previstos no subitem 1.3, quando então encerrar- 
se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas, 

7.1.1. Ao apresentar sua proposta, a licitante aceita plenamente e concorda especificamente com as condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos; 

7.1.2. A licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada, desde que durante o prazo 
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8.1.1. A licitante deverá anexar uma proposta, conforme modelo do ANEXO 11, para cada lote que deseja 
participar, com as informações apenas do lote pretendido. 

8.1.2. O não cumprimento do disposto no item 8.1. e 8.1.1. implicará na DESCLASSIFICAÇÃO da proposta da 
licitante para o lote. 

8.1.3. É terminantemente VEDADO às licitantes que participarem de mais de 01 (um) lote, anexar proposta(s) 
de f?rma escrita de outro(s) lote(s), não ~orrespo~dente(s) ao lote em que está cadastrando a proposta 
eletrônica: sob pena de DESCLASSIFICAÇAO SUMARIA no lote e se estende também para os lotes referentes 
àquelas propostas anexadas indevidamente, por configurar identificação indevida da licitante no decorrer da 
disputa de lances. 

8.1.4. Não será necessário o envio dos documentos de habilitação pelo Sistema, eis que estes serão solicitados 
pelo(a) pregoeiro(a), após a fase de lances e o envio se dará por e-rnail, conforme disposto no item 12.1. 

8.2. Para formular a Proposta de Preço, a licitante deverá observar com atenção o Termo de Referência, que consta 
no Anexo 111, parte integrante do presente Edital, principalmente nos itens que venham a fazer parte da formação do 
preço. 

8.3. A PROPOSTA DE PREÇOS DEFQRMA ESCRITA deve ser elaborada observando o Formulário Padrão de 
Proposta - ANEXO 11 e Especificação - ANEXO I,e conter obrigatoriamente: 

8.3.1. Descrição do objeto conforme especificação consignada no Anexo I e Termo de Referência - Anexo 111 
deste Edital; 

8.3.2. Uma única Marca/Fabricante/Modelo; 

8.3.3. VALOR UNITÁRIO e VALOR TOTAL DO LOTE; 

8.3.4. O prazo de eficácia da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 
data da sessão pública; 

8.3.5. Declaração expressa de que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessários ao 
cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação; 

8.3.6. CNPJ/MF, endereço completo, telefone, fax para contato, inclusive endereço eletrônico (e-rnail), n? da 
conta corrente, agência e respectivo Banco, e ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA. 

8.4. O sistema eletrônico somente permitirá a visualização da Proposta de Preços de Forma Escrita ANEXADA (uma 
proposta para cada lote que deseja participar), após o término da etapa de lances. 

8.5. A empresa licitante deverá entregar os produtos dentro das quantidades e das especificações constantes do 
ANEXO I do Edital. 

8.6. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências do presente Edital e de 
seus Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

8.7. As propostas apresentadas pelas licitantes deverão incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e 
indiretos, tributos incidentes, taxas, materiais, equipamentos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, 
fretes, seguros, treinamento, deslocamentos de pessoal, transporte, garantia, lucro e quaisquer outros que incidam ou 
venham a incidir sobre o valor do objeto licitado, constante da proposta, conforme exigências editalícias e contratuais, 
não sendo admitido pleito posterior em decorrências da exclusão de quaisquer despesas incorridas. 

8.7.1. As empresas após a apresentação das propostas não poderão alegar preço inexequível ou cotação 
incorreta e deverão fornecer os produtos sem ônus adicionais. 

8.7.2. Nos casos em que as empresas se negarem a fornecer os produtos estas estarão sujeitas às sanções 
administrativas previstas neste edital. 

8.8. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas 
neste Edital e seus Anexos. 

8.9. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 
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~:1 	deverá ser arredondado para menor. 
10.6. A cada lance ofertado, o participante conectado será imediatamente informado de seu recebimento com seu 
It J 	respectivo horário de registro e valor. O lance vencedor será identificado pela cor verde. 
, I 
10.7. Quando houver uma licitante ou uma única proposta válida, caberá ao(à) pregoeiro(a) verificar a aceitabilidade do 
valor ofertado. 
10.8. Na hipótese de haver propostas lançadas inicialmente com valores iguais, o sistema registrará por ordem de 
inserção, e o desempate será efetivado através dos lances franqueados. 
10.8.1. Caso, não haja lances, será aplicada a regra prevista no art. 45, § 2°, da Lei 8.666/1993. 
10.9. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação dos 
mesmos. 
10.10. Durante o transcurso da sessão de lances, os participantes serão informados em tempo real, do valor do menor 
lance ofertado. 
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10.11. O sistema não identificará os autores dos lances ao(à) pregoeiro(a) e demais participantes. 
1 0.12. Por iniciativa do(a) pregoeiro(a), o sistema eletrônico emitirá aviso de que terá início do tempo aleatório 
(randômico) que ficará caracterizado no sistema pela palavra DOU-LHE 1, DOU-LHE 2, DOU-LHE 3 e logo em 
seguida a mensagem "inicio do tempo randômico". Findado este tempo, estará automaticamente encerrada a 
recepção de lances. O tempo randômico vai de O (zero) até 30 (trinta) minutos. Nesta fase o sistema poderá encerrar a 
disputa a qualquer momento desse intervalo, sem a possibilidade de intervenção do(a) pregoeiro(a) respeitando o limite 
máximo. 
10.13. Encerrada a etapa de lances, o(a) pregoeiro(a) poderá negociar com a licitante que tenha apresentado o lance de 
menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação. 
10.14. Em face da impossibilidade de determinação da finalização do tempo aleatório/randômico recomendam-se às 
licitantes estabelecer o valor mínimo de lance antes de seu acionamento, evitando assim frustração por falta de tempo 
hábil para calculá-to e apresentá-Io durante o tempo aleatório. 
10.15. O sistema informará a proposta de menor valor imediatamente após o encerramento da etapa de lances, 
devendo as licitantes consultarem regularmente o sistema eletrônico para verificar o resultado da licitação. 
10.16. No caso de desconexão do(a) pregoeiro(a) no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer 
acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos sem prejuízo dos atos realizados. 
10.17. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 30 (trinta) minutos, o pregão será suspenso e terá reinício 
somente após COMUNICADO expresso aos participantes por meio do Sistema de Aquisições Governamentais no 
mesmo local de disponibilização deste Edita!. Ficando a licitante responsável pelo acompanhamento. 
10.17.1. Ocorrendo a situação a que se refere o item anterior, o(a) pregoeiro(a) comunicará por meio de Aviso no 
Diário Oficial do Estado - DOE/MT. 
10.18. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o sistema verificará e classificará a licitante que se 
enquadrar como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3° da Lei Complementar nO 123, de 
14 de dezembro de 2006 e suas alterações. 
10.19. Erros relativos a operações matemáticas poderão ser corrigidos na etapa de negociação no caso de valores 
inferiores ao já ofertado. 
10.20. Caso não se realizem lances, serão verificados a conformidade entre a proposta de menor valor e o valor 
estimado da licitação. 
10.21. Todos os avisos de suspensão em decorrência de horário de expediente ou fatos supervenientes serão 
disponibilizados no sistema utilizado, sendo de inteira responsabilidade o acompanhamento por parte da licitante. 
10.22. Todos e quaisquer avisos pertinentes ao certame serão postados no chat e/ou anexados no campo 
"DOCUMENTOS" no sistema. Não podendo a licitante alegar desconhecimento da informação, sob pena de preclusão. 
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12.5. Todas as declarações exigidas na proposta de preços deverão estar devidamente assinadas pelo responsável 
legal da empresa, ou por seu representante legal, desde que detenha tais poderes expressos em instrumento de 
mandato, sob pena de desclassificação do certame. 
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13.1. Encerrada a etapa de lance, o(a) pregoeiro(a) avaliará a necessidade de suspender a sessão para análise da 
documentação de habilitação. Havendo necessidade, será publicada em Diário Oficial do Estado e no Sistema de 
Informação para Aquisições Governamentais - SIAG, a futura data de reabertura da sessão para divulgação do 
resultado da fase de habilitação e prosseguimento do processo licitatório. 
13.2. Os documentos de habilitação que deverão ser apresentados, de forma numerada, sequencial, são os seguintes: 
13.2.1. Relativos à Habilitação Jurídica: 
a) Cédula de Identidade ou documento equivalente (com foto), do representante legal; 
b) Requerimento de empresário, no caso de empresa individual; 

c) Ato constitutivo (estatuto ou contrato social) em vigor devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores; 

c1) Os documentos em apreço deverão estar acompanhados da última alteração ou da consolidação 
respectiva. 
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício; 

e) 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. 
13.2.2. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
b) Certidão Conjunta de Tributos Federais, Dívida Ativa da União e Previdenciária, a mesma poderá ser 
retirada no site: www.receitaJazenda.gov.br/Grup02/Certidoes.htm;

c) . Certidão Negativa'· de Débito' Fiscal' Estadual' (CNO) espeélflca pará partiCipar de licitações, onde a 
mesma poderá ser retirada no síte: www:sefaz.mt.gov.br, para empresas sediadas no Estado de Mato 
Grosso, e para ;as empresas sediadas em outras Uniqades da Federação trazer.a certidão do respectivo 
	órgão expedidor; . 	'. 
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d) Certidão Negativa de Débitos da Divida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado do 
respectivo domicílio tributário ou sede; 
d1) Poderão ser apresentadas as respectivas Certidões descritas nas alíneas 'c" e "d", de forma 
consolidada, de acordo com a legislação do domicílio tributário da licitante, caso no qual será 
necessária a comprovação da possibilidade legal de emissão conjunta, podendo ser, caso necessário 
diligenciado pelo(a) pregoeiro(a) a confirmação da existência da legislação. 

e)	Certidão Negativa de Débitos Fiscais Municipal, expedida pela Prefeitura do respectivo domicilio 
tributário ou sede; 
f) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a mesma pode ser 
retirada no site: www.caixa.gov.br;

g) Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT) emitida pela Justiça do Trabalho no site do 
Superior Tribunal do Trabalho - www.tst.jus.br. que comprove a inexistência de débitos 
inadimplidos, conforme disposto no art. 29, V da lei nO 8.666/1993. 

13.2.2.1. Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativas, nos termos da lei de 
regência, para fins de comprovações fiscais e trabalhistas. 
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b1) Junto com o balanço patrimonial poderá ser apresentado o demonstrativo de cálculo dos índices 
acima, assinados pelo profissional contábil responsável pela empresa. 
b2) No caso de empresas cadastradas no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Mato 
Grosso, a licitante poderá anexar a Certidão de índices, atualizada, emitida pelo site do portal de 
aquisições da SEGES por meio da pagina eletrônica: aguisicoes.gestao.mt.gov.br,
c) Considerando os riscos para a administração, e que a presente licitação objetiva o registro de preço, 
sem obrigatoriedade de contratação, as licitantes que apresentarem resultado menor que 1 (um) em 
qualquer dos índices referidos no item anterior, deverão comprovar patrimônio líquido de no mínimo 
10% do valor total de sua proposta de preço (após a fase de lance), e com relação a cada lote em 
que for classificada em primeiro ou segundo lugar, conforme o artigo 31, §§ 2° e 3°, da Lei n'' 8.666/1993, 
sob pena inabilitação; 
d) Todas as formas societárias deverão apresentar Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial 
ou extrajudicial, no CNPJ da matriz, expedida pelo distribuidor da sede da mesma. 
d1) Caso a certidão acima mencionada seja emitida na forma POSITIVA, deverá ° licitante comprovar 
por meio de certidão emitida pela instância judicial competente, que o plano de recuperação foi 
acolhido na esfera judicial na forma do art. 58 da Lei 11.101, de 2005, e que está cumprido 
regulamente o plano de recuperação, estando apta econômica e financeiramente a participar de 
procedimento licitatório nos termos da Lei 8.666/1,993. 
13.2.4. Documentação Complementar 
a) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art. 32, § 2°, 
da Lei 8.666/1993 (conforme modelo anexo IV). 
b) Declaração que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 anos, em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII, do artigo r da Constituição Federal, inciso 
V, artigo 27 da Lei 8666/1993 (conforme modelo anexo IV). 
c) Declaração da própria empresa de que não possui em seu quadro de pessoal, servidor público do 
Poder Executivo Estadual, exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou 
tomada de decisão (inciso 111, do art. 9 da Lei 8666/1993 e inciso X, art. 144 da Lei Complementar 
Estadual nO 04/1990 (conforme modelo anexo IV). 
13.2.4.1. Documentação Complementar, exigível nos termos da LC 123/2006: 
a)	Declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do § 4°, art. 3°, da Lei 
Complementar Federal 123/2006. (conforme modelo anexo V); 
b) Certidão de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte emitida pela Junta Comercial; 
c) Quando optante pelo SIMPLES NACIONAL a licitante deverá apresentar Comprovante de opção 
pelo SIMPLES obtido no sítio da Secretaria da Receita Federal; 
d)	Quando não optante pelo SIMPLES NACIONAL a licitante deverá apresentar Declaração de 
imposto de renda ou balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício - ORE, 
comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e 11 do art. 3° 
da LC 123/2006. 
13.2.5. Relativos à Qualificação Técnica: 
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13.14. Somente serão solicitados os documentos de habilitação da licitante vencedora, no entanto, o(a) pregoeiro(a) 
poderá solicitar os documentos de habilitação das demais licitantes quando estes se manifestarem sobre a intenção de 
Interpor recursos administrativos ou desde que estes estejam implicados na questão. 

13.15. Constatado o atendimento das exigências de habilitação fixadas neste edital, a licitante classificada em primeiro 
lugar, será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

13.16. Se a licitante detentora da melhor proposta desatender às exigências editalicias, o(a) pregoeiro(a) examinará a 
proposta subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade; e, após negociação, os documentos 
de habilitação. 

13.17. O(A) pregoeiro(a) poderá habilitar mais de 01 (uma) licitante por lote, desde que devidamente classificada na 
etapa de lances, mantendo a ordem classificatória do menor lance vencedor em diante, na forma do artigo 36, do 
Decreto Estadual n° 840 de 10 de fevereiro de 2017. 
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14.1. Para o(s) lote(s) da cota principal e/ou da cota reservada, a microempresa e empresa de pequeno porte que 
quiser usufruir dos benefícios concedidos pela LC 123/2006 deverá optar, no sistema, ser: <microempresa ou empresas 
de pequeno porte>, antes do envio da proposta; e no momento da Habilitação deverá comprovar tal situação 
apresentando todos os documentos solicitados na seção 13 deste edital, bem como aqueles previstos na legislação 
vigente. 

14.1.1. A falta de identificação no sistema, antes de envio da proposta, conforme estabelecido no item 
14.1., acarretará em preclusão dos benefícios da lei Complementar 123/2006. 

14.1.1.1. Para participação do lote de cota reservada é obrigatório a identificação no sistema da condição 
de microempresa ou empresa de pequeno porte. 

14.1.2. Será inabilitada a microempresa ou empresa de pequeno porte que se identificar como tal e não 
apresentar os documentos mencionados conforme item 14.1. 

14.2. Nos termos do artigo 43 da LC 123/2006, as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar 
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, conforme subitem 13.2.2. deste Edital, 
mesmo que esta apresente alguma restrição. 

14.2.1. Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal: 

14.2.1.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá assinalar no respectivo campo do SIAG. 
no momento do credenciamento, conforme item 6.2, alínea "c2" deste Edital. 

14.2.1.2. Será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 
em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Eventual 
interposição de recurso contra a decisão que declara o vencedor do certame não suspenderá o prazo 
supracitado. 

14.3. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 14.2.1.2, implicará na preclusão do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 e 87 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo 
facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

14.4. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas 
de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta melhor 
classificada e desde que a melhor oferta inicial não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte. 

14.5. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

14.5.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para apresentar 
novo lance no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão; 

14.5.1.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte que ofertar nova proposta de preço inferior 
àquela considerada vencedora do certame terá adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

14.5.2. Na hipótese de não contratação nos termos previstos no item 14.4, o procedimento licitatório prosseguirá 
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16.1.1. As petições de recurso (razões e contrarrazões) deverão ser enviadas, devidamente instruídas 
(assinatura, endereço, razão social, nO do processo, nO do pregão e telefone para contato), para o 
endereço eletrônico pregao@gestao.mt.gov.br e encaminhados os documentos oriqinais à 
Superintendência de Aquisições Governamentais/SEGES, sito Rua C, Bloco 111, Centro Político 
Administrativo, CEPo 78.049-005 - Cuiabá/MT, respeitando o prazo de 03 (três) dias úteis indicado no item 16.1 
desta seção. 

1') 

~ 


, 

~~ 
, 

'" 

 
SEGES 
"';'(·~:H.~HI.'mF 
Ikll."rj,'n:i 
tr:;j;~,6 
 
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES 
GOVERNAM ENT AIS 
 
S EG ES ,I ~ lAftii:'l\li:6f 
Fls.: 
Ass.: --+-~~~'i""I' 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21479,0);(0,0);(0,21496);(21479,21496)posrelh0posrelv0pibfile_54.jpg


16.1.1.1. Após postagem pelos correios enviar via email o comprovante de postagem para 
comprovação de cumprimento do prazo estabelecido neste Edital. 
16.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso e a 
adjudicação do objeto da licitação pelo(a) pregoeiro(a) ao vencedor. 
16.3 O provimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
16.4. Caberá ao (à) pregoeiro(a) proceder ao juízo de admissibilidade das intenções de recurso manifestadas pelas 
licitantes na sessão pública, buscando verificar tão somente a presença dos pressupostos recursais, ou seja, 
H'o' 	sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação, abstendo-se de analisar, de antemão, o mérito do 
recurso, nos termos do art. 4°, inciso XVIII, da Lei n? 10.520/2002, c/c art. 11, inciso XVII, do Decreto n" 3.555/2000 
(pregão presencial), e do art. 26, caput, do Decreto nO 5.450/2005 (pregão eletrônico). 
16.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará e 
homologará o certame. 
16.6. Durante os prazos de recursos os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na 
sede da Superintendência de Aquisições Governamentais da Secretaria de Estado de Gestão. 
16.7. As Razões, Contrarrazões e Decisões serão disponibilizadas no Sistema de Informações para Aquisições 
Governamentais - SIAG, na área publica, junto ao Edital. 
16.8. Na ocorrência de manifestação ou interposição de recurso de caráter meramente protelatório, ensejando assim o 
retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, 
aplicar a pena estabelecida no artigo 7° da Lei nO 10.520102 e legislação vigente. 
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17.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada vencedora do certame, 
sendo-lhe adjudicado o objeto pelo(a) pregoeiro(a), exceto se: 
I - houver recurso; 
11 - houver apenas uma proposta válida por lote. 
111 - o valor final ofertado ficar acima do valor estimado pela Administração. 
17.2 Em havendo recurso, e mantida a decisão do(a) pregoeiro(a), a autoridade competente da Secretaria de Estado de 
Gestão - SEGES/MT, após deliberar sobre o mesmo e constatada a regularidade dos atos procedimentais, poderá 
adjudicar o objeto à licitante vencedora, homologando o processo licitatório. 
17.3. Nas hipóteses dos incisos II e 111 do item 17.1, o(a) pregoeiro(a) encaminhará os autos do processo para a 
autoridade competente, para possível adjudicação à licitante vencedora e homologação do procedimento licitatório. 
17.4. Não havendo interposição de recurso, o(a) pregoeiro(a) encaminhará os autos do processo para a autoridade 
competente, para possível homologação do procedimento licitatório. 
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18.1.1 A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada pelo representante legal da adjudicatária, mediante 
apresentação do contrato social, documento que comprove os poderes expressos para assinatura da Ata de 
Registro Preços, e cédula de identidade do representante, caso estes documentos não constem dos autos do 
processo licitatório: 
18.1.2. A critério da administração, o prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado, 
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juntada ao processo administrativo da Ata de Registro de Preços. 
18.13. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por 
publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação. 
~ 8.14. A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser acei ta pelo 
Orgão/Entidade, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas em Edital. 
18.15. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR relativas ao 
fornecimento de itens, permanecendo mantido o compromisso da garantia e assistência técnica dos equipamentos 
entregues, anteriormente ao cancelamento. 
18.16. Caso a SEGES não se utilize da prerrogativa de cancelar a Ata de Registro de Preços, a seu exclusivo critério, 
poderá suspender a sua execução, até que o Fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida. 
18.17. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a 
ata de registro de preços. 
18.18. É vedado caucionar ou utilizar a ata decorrente do registro de preços para qualquer operação financeira sem a 
prévia e expressa autorização da Secretaria de Estado de Gestão. 
18.19. O cancelamento do registro de preços será comunicado aos órgãos e entidades que o utilizam. 
18.20. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da Ata de Registro de Preços, admitida 
a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento a partir de determinação 
da Administração Pública, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado. 
18.21. Para as adesões, serão priorizados os lotes reservados às microempresas e às empresas de pequeno porte, 
conforme art. 8°, § 4°, Decreto 8538/2015. 
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19.1. Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de 
sua convocação formal pelo órgão/entidade Contratante, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edita!. 
19.1.1. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada 
da Adjudicatária e aceita pela Administração. 
19.2. O prazo da contratação será de até 12 (doze) meses, adstrito à vigência dos respectivos créditos orçamentários. 
19.3. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do contrato. 
19.4. A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contado da 
data assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato. 
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20.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos 6RGÃOS/ENTIDADES 
adesos ao registro de preços. 
21.1. A licitante que for convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração e será descredenciada do cadastro de fornecedores, 
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, em conformidade com o art. r da Lei 10.520/2002. 
21.1.1. Quem impedir, perturbar ou fraudar, a realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em 
pena de detenção, de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da Lei 8.666/1993, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
21.2. Na ocorrência de impugnação ou recurso de caráter meramente protelatório, ensejando assim o retardamento da 
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO - Superintendência de Aquisições Governamentais 
Centro Político Administrativo, R: C - Bloco 111 - CEP: 78049-005 - Cuiabá-MT - Telefone: (65) 3613-3674 
Portal de Aquisições: http://aguisicoes.gestao.mt.gov.br/- email: pregao@gestao.m!.gov.br
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22.8. Conforme Instrução Normativa nO 002/2008, de 02/04/2008, publicada no Diário Oficial de 04/04/2008, deverá ser 
efetuado o pagamento das cópias de processos licitatórios por meio de depósito bancário na conta do FUNDESP, 
agência 3834-2, C.C 3040301-4, Banco do Brasil. O comprovante de depósito será apresentado junto a esta 
Superintendência, como condição para retirar os documentos. Sendo que o valor da cópia simples é R$ 0,20 (vinte 
centavos) e R$ 0,25 (vinte cinco centavos) cópia autenticada. 
22.9. O Órgão contratante deverá observar e fazer cumprir a legislação estadual sobre o ICMS. 

22.10. A homologação do resultado desta licitação não gera direito à contratação, mas mera expectativa de direito. 
22.11. Órgãos/Entidades participantes que responderam a pesquisa de quantitativo nO 299, acostada ao processo 
administrativo e encerrada no dia 01/09/2017, Sendo os seguintes: AGER, CASA CIVIL,CASA MILITAR, 
CEPROMAT,CGE, DETRAN, FAPEMAT,FUNAC, FUNDECON, GABGOV, GADR, GAE,GCOM, GTCC, INDEA, IPEM- 
MT, JUCEMAT, METAMAT, MTPAR, PGE, SEC, SECID, SECITEC, SEDEC, SEDUC, SEFAZ, SEGES, SEJUDH, 
SEMA, SEPLAN, SESP, SETAS, SINFRA, UNEMAT e VICEGOV. 

22.12. Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei 10.520/2002, da Lei 8.666/1.993 e do Decreto 
nQ 840/2017. 

22.13. Havendo alterações no instrumento convocatório, as mesmas serão aplicadas também às minutas de 
contrato e ata de Registro. 

22.14. São partes integrantes deste Edital: 

a)	ANEXO I - Especificação; 
b)	ANEXO 11- Modelo de Proposta de Preços; 
c)	ANEXO 111- Termo de Referência 
d)	ANEXO IV - Modelo de Declaração; 
e)	ANEXO V - Modelo de Declaração de ME e EPP; 
f)	ANEXO VI - Minuta da Ata de Registro de Preços 
g)	ANEXO VII - Minuta do Contrato 

Cuiabá - MT, 15 de março de 2018. 

Ruy Carlos C. da Fonseca 
Secretário de Estado de Gestão 
(em substituição legal) 
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L~c~tação: N° 008/2018/SEGES Modalidade: PREGÃO ELETRÕNICO. Tipo: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR LOTE 
	LICitante: 		C.N.P.J.: 
	TelFax: l__j 	E-mail: 	Tel Celula-r:--,(--)------ 
Endereço: 
ContaCorr=e~li~ie~:----·------~A~g~ê~n~c~ia-:------------~B~a-n-c-0-:------------------- 

(COTA PRINCIPAL) 
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VALOR TOTAL UNIT ÁRlq DO ITEM - R$ (VALOR POR EXTEt~SO) 
	VALOR TC?TÁ~ LOTe'~$ ~VA':_OR POR EXTENSO)	 ---------------------1 

(epTA RFSERVADA pARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE) 
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(reproduzir especificação constante no ANEXO I) 

2 

VALOR TOTAL UNITÁRIO DO ITEM - R$ (VALOR POR EXTENSO) 

VALOR TOTAL LOTE R$ (VALOR POR EXTENSO) 

Esfamos de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os valores 
acima, sendo: 

1.	O prazo de eficácia da proposta, 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de sessão pública; 
2.	Declaro expressamente que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessários ao 
cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação. 
3.	Para formulação desta Proposta de Preço, foram observados o Termo de Referência - Anexo 111 do Edital, 
principalmente os itens que influenciam na formação do preço; 
	4.	Pagamento através do banco: 		_ 
	Agência N.o 	_ 
	C/C N.o 		_ 
	Cidade: 		_ 

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE 
LEGAL DA EMPRESA 
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SEGES 
Ademais, p~oporciona também economia processual, na medida em que torna prioritária a racionalização de processos 
e de. reduça~ do~ cus~os operacionais, ou seja, ao realizar um só processo, despende-se o tempo uma única vez, e o 
serviço estaria disponível sempre que necessário, para atender a todos os órgãos interessados, que por sua vez, se 
empenhanam nas contratações específicas de sua competências. 

A Ii,citação ser~ re~lizada pela Secretaria de Estado de Gestão, por se tratar de órgão central a quem compete gerir a 
polltica de aqursrçoes de bens e contratações de serviços, no âmbito do Poder Executivo Estadual, e ainda realizar as 
licitações por registro de preços, nos termos do previsto nos artigos 54 do Decreto Estadual n" 840/2017 e 78, 111 do 
Decreto nO 806/2017. 
A estimativa dos materiais/serviços a serem adquiridos e sua provável utilização foi baseada em função da média dos 
anos anteriores, conforme pesquisa de demanda realizada junto aos Órgãos/Entidades (anexo), acrescido de um 
percentual de 10% (dez por cento), como reserva técnica para quaisquer eventualidades. 
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4. DA PARTICIPAÇÃO 

4.1. Conforme instituído pelo artigo 48, 111, da Lei Complementar 123/06, na redação dada pela Lei Complementar 
147/14, fica reservada uma cota do objeto, conforme LOTES 2, 5, 7, 9, 11 referente a 25% (vinte e cinco por cento), 
assegurando a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 

E em obediência ao inciso I do art. 48 da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei 
Complementar n° 147/2014, os LOTES 3 e 12 são de participação EXCLUSIVA às Microempresas, Empresas de 
Pequeno Porte definidas no art. 3° da referida Lei. (Atenção aos lotes já homologados, conforme explicitado no Anexo I 
do Edital). 
4.2. Condições de Participação _ das Cooperativas e dos Consórcios 

4.2.1. Será admitida nesta licitação a participação de Cooperativas de Trabalho, conforme previsão disposta na Lei nO 
12.690/2012 combinado com disposição contida no art. 34 da Lei nO 11.488/2007. 

4.2.2. Não será permitida a participação de consórcios, pois não se trata de objeto complexo e de grandes dimensões. 
E, dadas as características do mercado, as empresas podem, de forma isolada, participar da licitação, atender às 
condições e os requisitos de habilitação previstos neste Termo de Referência, e posteriormente fornecer o objeto. A 
vedação à participação de consórcio, nesta situação, não acarretará prejuízo à competitividade do certame, e facilitará a 
análise dos documentos de habilitação, que certamente são mais complexos em se tratando de empresas reunidas em 
consórcio. 
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Ao contrário, permitir o consorciamento traria potencial risco de restrição à competição, conforme ensina o i. doutrinador 
Marçal Justen Filho: 

u •.. em regra o consórcio não é favorecido ou incentivado pelo nosso Direito. Na tentativa de reduzir a 
dominação de mercado e assegurar a livre concorrência, o Estado prefere evitar a formação de 
consórcios. A formação de consórcios acarreta risco da dominação do mercado, através de pactos de 
eliminação de competição entre empresários. No campo de licitações, a formação de consórcios reduz o 
universo da disputa. O consórcio significa que eventuais interessados, ao invés de estabelecerem disputa 
entre si, formalizam acordo que elimina a competição. " 
http:www.mp.sp.gov.br/portal/page/portal/cao- 
	(Extraído 	do 	site 
cidadania/iniciais_ acpliniacp _licitacaol/icit172. htm) 

Ademais, os Acórdãos n? 1.305/2013 - TCU - Plenário, nO 1.636/2007 - TCU - Plenário e nO 566/2006 - TCU - Plenário, 
são no sentido de que a permissão de empresas participarem da licitação pública reunidas em consórcio recai na 
discricionariedade da Administração. 
Nesse sentido, merece destaque o posicionamento de Jessé Torres Pereira Junior, o qual, fazendo menção ao 
entendimento do Tribunal de Contas da União sobre a matéria, assim se manifesta: 
"(. .. ) 
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Averbe-se a orientação do Tribunal de Contas da União: 

Ademais, a participação de consórcios em tomeios licitatórios não garante aumento de competitividade, consoante 
arestos do relatório e voto que impulsionaram o Acórdão n° 2.813/2004-1a Câmara, que reproduzo: "O art. 33 da Lei de 
Licitações expressamente atribui a Administração a prerrogativa de admitir a participação de consórcios. Está, portanto, 
no âmbito da discricionariedade da Administração. Isto porque a formação de consórcios tanto pode se prestar para 
fomentar a concorrência (consórcio de empresas menores que, de outra forma, não participariam do certame), quanto 
cerceá-Ia (associação de empresas que, em caso contrário, concorreriam entre si) (. .. ) vemos que é praticamente 
comum a não aceitação de consórcios (. .. )" (Comentários à Lei de Licitações e Contratações da Administração Pública". 
7° edição. Ed. Renovar. 2007. Páginas 442 a 443.) 
5. DO JULGAMENTO E COMPOSiÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
5.1. O Julgamento visará o MENOR PREÇO UNITÁRIO POR LOTE. 
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO - Superintendência de Aquisições Governamentais 
Centro Político Administrativo, R: C - Bloco 111 - CEP: 78049-005 - Cuiabá-MT - Telefone: (65) 3613-3674 
Portal de Aquisições: http://aquisicoes.gestao.mt.gov.br/- email: pregao@gestao.mt.gov.br
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	b) Não devem apresentar risco à saúde do consumidor e devem estar em conformidade com as c 	ctensticas
microbiológicas descritas na Resolução RDC nO 173, de 13 de setembro de 2006; 
~) Nã? de~em cont~r concentrações acima dos limites máximos permitidos das substâncias químicas que representam 
riSCO a saude, descritas na Resolução RDC n° 274, de 22 de setembro de 2005; 
d) Não deve constar qualquer expressão que atribua ao produto propriedades medicamentosas e ou terapêuticas. 
7.6. Os garrafões disponibilizados pela CONTRATADA deverão ser próprios para o acondicionamento de água mineral, 
em POLlCARBONATO, liso, transparente, ter capacidade de acondicionamento para 20 litros de água mineral, 
resistentes, em excelente estado de conservação, sem ranhuras e/ou amassados, vir com tampa protetora e lacre de 
segurança, para evitar contaminações externas. 
7.6.1. No processo de fabricação, os garrafões deverão satisfazer as normas técnicas da ABNT NBR 14222 e NBR 
14328. 
7.6.2. O rótulo a ser utilizado no envasamento de água mineral deverá ser aprovado pelo Departamento Nacional de 
Produção Mineral- DNPM conforme disposto na Portaria n.? 470/99 com os seguintes elementos informativos: 
I - nome da fonte; 
II - local da fonte, Município e Estado; 
III - classificação da água; 
IV - composição química, expressa em miligramas por litro, contendo, no mínimo, os oito elementos predominantes, sob 
a forma iônica; 
V - características físico-químicas na surgência; 
VI - nome do laboratório, número e data da análise da água; 
VII - volume expresso em litros ou mililitros; 
VIII- número e data da concessão de lavra, e número do processo seguido do nome "DNPM"; 
IX - nome da empresa concessionária e/ou arrendatária, se for o caso, com o número de inscrição no Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica - CNPJ, do Ministério da Fazenda; 
X - duração, em meses, do produto, destacando-se a data de envasamento por meio de impressão indelével na 
embalagem, no rótulo, ou na tampa; 
XI - se à água for adicionado gás carbônico, as expressões "gaseificada artificialmente"; 
XII - as expressões "Indústria Brasileira"; 
Parágrafo único. Os elementos de informação referidos nos incisos I, 11, e IV a XII deste artigo deverão constar do rótulo 
de forma legível, em destaque, devendo ocupar, no mínimo, um quarto da área total do mesmo, sendo os elementos 
indicados nos incisos I e X impressos em caracteres destacados dos demais. 
7.6.3 Os garrafões devem trazer impresso por meio de impressão indelével a data de fabricação e de validade que terá 
como limite 03 (três) anos de vida útil, conforme estabelece a Portaria N° 387, de 19 de Setembro de 2008. 
7.6.4 Os garrafões entregues deverão ter sido produzidos em até 12 (doze) meses antes da data do recebimento 
provisório. 
7.6.5 Quando a Contratante possuir garrafões vazios, os mesmos poderão ser utilizados pela CONTRATADA, 
obrigando-se a mesma, mediante Termo de Responsabilidade, a devolver os mesmos em perfeitas condições de uso, 
quando findo o contrato de fornecimento. 
7.7 A Contratada, para fornecimento dos lotes 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12, deverá preencher todos os requisitos da 
Portaria ANP N° 297/2003, que normatiza à autorização para o exercício da atividade de revenda de gás liquefeito de 
petróleo (GLP), além de satisfazer plenamente todas obrigações constantes na Portaria para o Revendedor de GLP e 
nas cartilhas expedidas pela ANP; (Atenção aos lotes já homologados, conforme explicitado no Anexo I do Edital). 
7.7.1 Os recipientes de gás de cozinha quando transportados cheios devem conter lacre e rótulo da marca comercial 
que identifique o distribuidor que envasilhou o produto, telefone do distribuidor e instruções de uso; 
7.7.2 Os postos de revenda de GLP para uso doméstico deverá dispor de balança decimal, em perfeito estado de 
conservação e funcionamento, certificada pelo INMETRO para aferição, pela Contratante, do peso do recipiente 
transportável cheio de GLP, conforme estabelecido na Portaria ANP N° 297/2003; 
7.7.3 Existência nos recipientes da data de validade impressa numa espécie de "ferradura" colocada em torno da 
válvula e, essa data deve corresponder ao ano atual ou posterior; 
7.7.4 Caso o(s) recipiente(s) não possuam a "ferradura", o ano de fabricação deve constar na parte de cima do botijão e 
a idade dele não pode ser superior a 15 (quinze) anos; 
7.7.5 Não será aceito botijão danificado, amassado ou enferrujado. 
7.8 Para melhor segurança tanto da Contratada como do Contratante é necessário que a Contratada indique o endereço 
do Depósito que guarnece a Água e o Gás, caso haja necessidade de uma visita prévia e também posterior da 
FISCALIZAÇÃO. 
7.9 A troca da marca da Água ou Gás a serem fornecidos só poderá ser alterada com prévia autorização da 
Contratante; 
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8. 	DOS PRAZOS, FORMA E LOCAIS DE ENTREGA 
8.1. DO PRAZO E HORÁRIOS 
8.1.1. O prazo para entrega dos produtos será de até 02 (dois) días, contados a partir da emissão da ordem de 
fornecimento. 
8.1.2. Os produtos serão entregues de segunda a sextas-feiras, tendo, por regra, o horário das 08:00 às 12:00 horas e 
das 14:00 às 18:00 horas. Todavia, deve-se observar o horário de funcionamento dos Órgãos/Entidades solicitantes, 
que será estipulado na Ordem de Fornecimento. 
8.1.2.1. Não serão recebidos produtos em horários diferentes ao determinado nem em feriados e recesso. 
8.1.3. Havendo causa impeditiva para o cumprimento dos prazos, a CONTRATADA deverá apresentar justificativa por 
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	10.5. 	DA GARANTIA CONTRATUAL 

10.5.1. A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contado 
da data assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor do 
contrato, mediante a opção por uma das seguintes modalidades: 

a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, sendo estes emitidos sob a forma escritural, mediante registro em 
sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus 
credores econômicos, definido pelo Ministério da Fazenda, conforme orientação técnica n. 040/2010/AGE; 
a1) A garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuada no Banco do Brasil, em conta específica, com 
correção monetária, em favor do Órgão/unidade CONTRATANTE. 
b)	Seguro-garantia, modalidade "Seguro-garantia do Construtor, do Fornecedor e do Prestador de Serviço"; ou 
c)	Fiança bancária. 
10.5.2. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,2% (dois 
décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco por cento). 
10.5.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a retenção dos pagamentos 
devidos à CONTRATADA, até o limite de 2% (dois por cento) do valor total do contrato, a título de garantia. 
10.5.2.2. A retenção efetuada com base no item 10.5.2.1 não gera direito a nenhum tipo de compensação financeira à 
CONTRATADA 

10.5.3. A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir a retenção efetuada com base no item 10.5.2.1 desta 
cláusula por quaisquer das modalidades de garantia, caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia 
ou fiança bancária. 
10.5.4. A garantia contratual deverá ter validade durante toda a vigência do CONTRATO. 
10.5.5. Caso o valor ou o prazo da garantia seja insuficiente para garantir o contrato, a contratada providenciará, 
compulsoriamente, tantos aditamentos quantos forem necessários até o término da vigência do contrato. 
10.5.6. A garantia prestada pela contratada só será liberada ou restituída após o término da vigência do contrato, ou 
ainda na ocorrência de outras hipóteses de extinção contratual previstas em Lei. 

11. DA GARANTIA DOS PRODUTOS E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

11.1. O(s) produtos(s) deverão ter garantia total pelo prazo mínimo de 12 meses, contados a partir da data do 
recebimento do objeto, de forma definitiva, pela Administração, conforme indicado neste termo de referência, 
observadas as condições estabelecidas; 
11.2. Caso seja detectado defeitos ou falhas sistemáticas em determinados materiais entregues pela CONTRATADA ou 
ainda em testes realizados seja considerado em desacordo com as especificações técnicas requeridas, a 
CONTRATANTE pode exigir a substituição, total ou parcial, dos referidos materiais; 
11.3. Todas as despesas que ocorrerem no período de garantia, tais como conserto, substituição de peças, transporte, 
mão-de-obra e manutenção dos materiais, no caso de apresentar imperfeição (ões), correrão por conta da 
CONTRATADA, não cabendo a CONTRATANTE quaisquer ônus. 
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12. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

12.1. O(s) produto(s) contratado(s) deverá(ão) ser entregue(s) de acordo com a necessidade da CONTRATANTE; 
12.2. O fornecimento deverá ser executado de forma a garantir os melhores resultados, cabendo à Contratada 
otimizar a gestão de seus recursos humanos, com vistas à qualidade do fornecimento e à satisfação do Contratante; 

12.3. Prestar o fornecimento dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com a observância às recomendações 
aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

12.4. Entregar o(s) produto(s) adjudicado(s), nos termos, prazos, quantidades, qualidade e condições estabelecidas 
neste Termo de Referência e Edital, aderidos da Ata de Registro de Preços; 

12.5. Retirar a nota de empenho específica em prazo não superior a 02 (dois) dias úteis, contados da convocação 
oficial; 

12.6. A contratada deverá entregar o(s) produto(s) utilizando-se dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 
próprios; 
12.7. Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega inclusive o descarregamento dos materiais; 
12.8. Os produtos deverão ser acondicionados adequadamente, devendo garantir proteção durante transporte e 
estocagem, bem como constar identificação do produto e demais informações exigidas na especificação e legislação em 
vigor; 

12.9. Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências dos Órgãos/entidades 
CONTRATANTE; 
12.10. Nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-Io na execução do contrato; 

12.11. Prover todos os meios necessários à execução do contrato, inclusive considerados os casos de greve ou 
paralisação de qualquer natureza; 
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SEGES 
Fls.: 
13.2. Fornecer ao contratado todos os elementos e dados necessários à perfeita execução do objeto deste ermo 
Referência e do Contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da contratada em 
suas dependências, desde que observadas às normas de segurança. 

13.3. Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais informações que achar 
pertinentes para o bom cumprimento do objeto. 
13.4. Disponibilizar local adequado para a realização da entrega. 

13.5. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela 
Contratada. 

13.6. Notificar a CONTRATADA e a SEGES de qualquer alteração ou irregularidade encontrada na execução do 
contrato. 
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13.7. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste termo de referência e em edita!. 
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	14. 	DAS CONDiÇÕES DE PAGAMENTO 

14.1. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE em favor da CONTRATADA mediante ordem bancária a ser 
depositada em conta corrente, no valor correspondente e data fixada de acordo com a legislação para pagamento 
vigente no âmbito do Estado do Mato Grosso, após a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo 
fiscal do CONTRATANTE; 

14.2. A CONTRATADA deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/Fatura, o número do contrato, o número e nome do 
banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária; 

14.3. Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais/Faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as 
necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data 
da sua reapresentação; 

14.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações, nem 
implicará aceitação definitiva do fornecimento; 

14.5. O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os 
que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "factoring"; 

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

14.7. Para as operações de vendas destinadas a Órgão Público da Administração Federal, Estadual e Municipal, 
deverão ser acobertadas por Nota Fiscal Eletrônica, conforme Protocolo ICMS42/2009, recepcionado pelo Artigo 198-A- 
5-2 do RICMS. Informações através do site www.sefaz.mt.gov.br/nfe. 

14.8. O pagamento será efetuado após a Nota Fiscal estar devidamente atestada pela Gerência responsável e/ou pela 
fiscalização do Contrato (nomeada pela autoridade competente) e acompanhada dos certificados de Regularidade 
Fiscal descritos nos Decretos Estaduais nOs 840/2017, 8199/2006 e 8426/2006, obedecendo aos prazos estabelecidos 
no Decreto Orçamentário vigente; 

14.9. O pagamento será efetuado a contratada até o 30° (trigésimo) dia da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, 
devidamente atestada pelo seu recebimento; 

14.10. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações, em 
virtude de penalidades impostas à CONTRATADA, ou inadimplência contratua!. 
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15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.4.1. A Contratada inadimplente total ou parcialmente estará sujeita à aplicação das sanções previstas nos arts. 86, 
87 e 88 da Lei Federal n° 8.666/93 combinada com o art. 7° da Lei 10.520/2002, a saber: 
15.1.1. Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o fornecimento; 

15.1.2. Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso injustificado na 
providência necessária e 1 % (um por cento) por dia após o 30° dia de atraso acumulada com as multas cominatórias 
abaixo: 

15.1.2.1. multa de 5% (cinco por cento) do valor do total do contrato por faltas médias, assim entendidas aquelas que 
acarretam transtornos significativos e, na sua reincidência, esse percentual será de 10% (dez por cento); 

15.1.2.2. multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, nas hipóteses de inexecução total, com ou sem 
prejuízo para o ente público contratante; 

15.1.3. suspensão temporária do direito de participar em licitação ou impedimento de contratar com a entidade licitante 
e descredenciamento no sistema de cadastro de fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, entre outros 
comportamentos e em especial quando: 
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	Resolução - RDC nO 274/2005 - Aprova o "REGULAMENTO TÉCNICO PARA ÁGUAS ENVASADAS E GELu..,."' 	--l 

Resolução - RDC n° 275/2005 - Aprova o "REGULAMENTO TÉCNICO DE CARACTERíSTICAS MICROBIOLÓGICAS 
PARA AGUA MINERAL NATURAL E AGUA NATURAL"; 

Resoluções da ANVISA nO 105/1999 e n? 51/2010 - Regulamentos Técnicos e Migração para Embalagens e 
Equipamentos Plásticos destinados a entrar em contato com Alimentos, 
file_102.jpg


19. DISPOSiÇÕES FINAIS 

19.1. É vedado caucionar ou utilizar a ata decorrente do registro de preços para qualquer operação financeira sem a 
prévia e expressa autorização da Secretaria de Estado de Gestão. 
Cuiabá, 13 de setembro de 2017, 
Elaborado por: 
Yuri de Almeida Amorim 
Estagiário 
Bruna Danielly David Do Prado 
Gerente de Planejamento de Aquisições 
De acordo: 
Tatielli Cecillia Jasper Neris 
Coordenadora de Informação para Aquisições 
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Paulino Shigueo Yoshida 
Superintendente de Aquisições Governamentais 
TERMO DE ANÁLISE, APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO. 
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Oata: 	/2017, 
Ruy Carlos C. da Fonseca 
Secretário Adiunto Administrativo - SEGES 
1. DA ANALISE E APROVAÇAO: 

1,1 Analisamos e aprovamos o Termo de Referência nO 019/2017/CIAlSAG/SEGES, PLANILHA e PROCESSO INICIAL, 
sendo constatada a regularidade legal da proposta, 
2 - DA AUTORIZAÇÃO: 

2.1 Analisado e aprovado o Termo de Referência n" 019/2017/CIAlSAG/SEGES inerente e face aos processos e 
documentos vinculantes, AUTORIZO os procedimentos legais para realização do Certame Licitatório na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO para fins de Registro de Preços, cujos atos procedimentais e contratação devem obediência às 
condições e termos previstos no presente Termo de Referência supracitado, processo administrativo inerente e 
legislação vigente, 
I 
I 
~ 
, 
I 
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Modelo da Declaração para ME e EPP (Empregador Pessoa Jurídica) 

(Papel timbrado da empresa) 

A 
SEGES 

Ref: EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO 
N°. 008/2018/SEGES TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR LOTE 

	(Nome da Empresa) -----------------------------------, CNPJ N° ------------------------, sediada na Rua 	_ 

---, n? -----------, bairro, -----------------------, CEP-------------- Município -------------------------, por seu representante legal 
abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de Pregão N°. 008/2018/SEGES, DECLARA, sob as penas da 
lei, que não se encontra em nenhuma das situações previstas no § 4° do art. 3° da Lei Complementar 123/2006. 

Local, __ , __ , __ 

Assinatura do representante legal sob carimbo 
RG: 
CPF: 
CNPJ da empresa 
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quantitativo informado na pesquisa de demanda, conforme relatório de pesquisa anexo ao edital. 

2,4,1,. E~cepcio~almente a SEGES poderá remanejar entre os participantes da Ata de Registro de Preços, os 
quantitativos reqistrados, desde que devidamente justificado pelo órgão adeso, conforme o artigo 77, VII do Decreto 
Estadual n? 840/2017, 
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3. DA F'ôRMA DE EXECUÇÃO 

3.1. A empresa detentora do registro deverá realizar a entrega dos produtos e/ou executar os serviços para atender as 
necessidaaes dos órgãos adesos conforme especificado no edital e seus anexos, no termo de referência e na proposta 
de preços, 
52. Após a publicação desta Ata no Diário Oficial do Estado, as empresas registradas ficam obrigadas a atender todos 
os pedidos feitos pelos órgãos participantes. 
4. DAS AeESÕES DOS ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES - ADESÃO CARONA 

4,1, Esta Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão/entidade da 
administração pública, não participante do registro, que manifeste o interesse junto ao Órgão Gerenciador - 
	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO desde ue 	uintes I"fv"ii,..."" •• , 
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a)	termo de referência ou plano de trabalho aprovado pela autoridade competente; 
b)	planilha de bens ou serviços, com a indicação do lote, item, valores e quantidades a serem utilizados; 
c)	comprovação de vantajosidade da adesão carona, nos termos da Orientação Técnica nO 463/2012 da Controladoria 
Geral do Estado de M~to/, G~QS§O" 9?(ll verificação do preço de mercado, inclusive o praticado para a Administração 
Pública !?!p (JQndiç6p)" ~ti(Jili~I~M~s:. ",' 
d) comprovante d~' resBrVí3 orçámentáría, através de pedido de empenho ou equivalente assinado pelo ordenador de 
	despe~a~; , ,;' ' i" 	,-" 	" 

, e) declaração da empresa registrada de que aceita o pedido e de que o atendimento à adesão carona não prejudicará o 
" fomecimehto de materiais ou prestação do sérviço aos órgãos participantes; 

, f) parecer jurfdico conclusivo favorável à contrafação, aprovado pelo Secretário da Pasta ou autoridade equivalente, 
4,,2, O órgão ou' entidade não participªn,e,~:'interessado na adesão carona, deverá encaminhar a solicitação à 

, SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO, por: Oficio assinado pelo seu representante, com todos os documentos 
	mdicados.no item anterior. 	'>;: ''.',' 

4,3" Caber~ ao fornecedor beneficiáríq-desta Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, 
optar.pela aceitação ou não do forneCimento, desde que não prejudique as obrigações assumidas com os participantes 
desfá Ata; 
4.4. C'umprid.9 as exigências para a adesão carona, a SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO emitirá a respectiva 
	autorização, '.' 	, 
4,5, A autorização de adesão carona terá validade de 90 (noventa) dias, findo o qual será necessária nova autorização, 
	atendidas.todas as condições exigidas anteriormente, 	f 
4,6, Caso o órgão ou entidade não possua mais interesse na adesão autorizada, deverá enviar à SECRETARIA DE 
ESTADO DE GESTÃO cópia da autorização e do pedido de cancelamento, com indicação do número autorizado, 

4,7, É de exclusiva responsabilidade do órgão ou entidade carona o controle sobre a execução e fiscalização contratual, 
inclusive quanto ao pagamento e aplicação de sanções, observada a legislação aplicável, a ampla defesa e o 
contraditório, informando à SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO as eventuais sanções aplicadas, 
4,8, As contratações decorrentes de adesão carona a esta Ata de Registro de Preços não poderão exceder, por órgão 
ou entidade, a 100% (cem por cento) do quantitativo do item registrado. 
" 
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5. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

5,1 O gerenciamento desta Ata caberá à SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO, por meio da Coordenadoria de 
Autorizações e Registro de Preços, no seu aspecto operacional e à Coordenadoria Jurídica de Licitações, nas questões 
legais, competindo-Ihes, ainda: 
I - conduzir eventuais renegociações dos preços registrados; 
11 - coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento da ata de acordo com as condições ajustadas no edital e 

anexos; 
111 - aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as sanções decorrentes de descumprimento da Ata de Registro 
de Preços; ,/, 	' 
IV - autorizar a adesão de órgãos e entidades não participantes deste Registro de Preços; 
V _ promov~r ~ publicação desta Ata, após assinatura das empresas vencedoras da li~it~çãO, de acordo com a ordem 
de classi~~<:t~º,:e da autoridade competente da SEC~E:ARI.A: DE EST.A:DO DE G~STAO~ , 
VI - ar~I9i~~<!r a. Ata de Registro de Preços em pasta propna ~ ,dlspon~blllza-~a em meio e.letronl~o: 	, 
5.2, Todas às eventuais alterações que se fizerem necessanas serao reqistradas por intermédio de lavratura de termo 
aditivo à ata de registro de preços, 
6. DA VIGÊNCIA 	' 	D " 	Ofi ' I d 
6,1, O prazo de vigência desta Ata será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de circulação do lano 	ICla o 
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO - Superintendência de Aquisições Governamentais 
Centro Politico Administrativo, R: C - Bloco 111 - CEP: 78049-005 - Cuiabá-MT - Telefone: (65) 3613-3674 
Portal de Aquisições: http://aquisicoes,gestao,mtgov,br/- email: pregao@gestao.mtgov.br
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SEGES 
11.2. Quanto ao atraso para assinatura do contrato: 
a) Atraso de até 02 (dois) dias úteis, multa de 2 % (dois por cento), sobre o valor da nota de empenho se for entrega 
parcelada e sobre o valor do contrato se for entrega única; 

b) A partir do 3° (terceiro) dia útil até o limite do 5° (quinto) dia útil, multa de 4% (quatro por cento), sobre o valor da nota 
de empenho se for entrega parcelada e sobre o valor do contrato se for entrega única, caracterizando-se a inexecução 
total da obrigação a partir do 6° (sexto) dia útil de atraso. 
11.3. Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços, poderão ser 
aplicadas também, garantida a prévia defesa, as seguintes sanções: 
I - advertência: 

".- multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor registrado, e corrigido monetariamente, recolhida no prazo de 15 
(quinze) dias corridos, contados da comunicaçãc oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura 
causados à Administração; 
111 - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a Administração, bem 
como o cancelamento de seu certificado de registro cadastra] pelo prazo não superior a 02 (dois) anos; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 
deterrnjnantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e 
depois.de decorrido o prazo da sanção aplicada, 

11 A, As multas aplicadas deverão ser pagas no prazo de dez dias úteis a contar da notificação, e não sendo recolhidas 
nesse prazo, além de nova penalização, serão descontadas dos créditos da empresa CONTRATADA ou cobradas 
administrativa ou judicialmente; 
11.5. As penalidades previstas acima têm caráter de sanção administrativa, consequenternente: 
I - a sua aplicação não exime a empresa da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar à 
Administração; 
li - não exclui a responsabilização judicial por atos ilícitos; 
111 - as penalidades são independentes e a aplicaçâo de UITl<3 não exclui as demais, quando cabíveis. 

11,6. O descumprimento da Ata de Registro t;!ó Preços será apurado pela SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO, 
sem prejuízo da apuração do descumprimento dos contratos decorrentes, que deverá ser realizada pelos órgãos e 
entidades aderentes, 
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12. DAS VEDAÇÕES 

12.1. É vedado caucionar ou utilizar a ata decorrente do registro de preços para qualquer operação financeira sem a 
prévia e expressa autorização da Secretaria de Estado de Gestão. 
12.2, , É vedada a prorrogação da Ata de RegistrO. de Preços além do limite de vigéi1éia legalmente estabelecido, 
,/ 
13. DAS DISPOSiÇÕES FINAIS, 	' 
13.1, Mediante decisão escrita e devidamente f,,;~damentada, esta Ata de Re!ijistto de Preços será anulada se ocorrer 
ilegalidade em seu processamento ou nas fa~>ds que lhe deu origem, suspensa ou revogada por razões de interesse 
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 
13,1.1, A anulação do procedimento licitatório afetará a Ata de Registro de Pí~\:OS e o Contrato decorrente. 

13.2. As cláusulas desta Ata de Registro de Preços somam-se às obríaeções das partes previstas no Edital do 
PREGÃO ELETRÔNICO nO 008/2018 e seus anexos, bem como àquelas previstas na minuta do contrato, que está 
disponível no site da SECRETARIA DE ESTACO pE GESTÃO, Portal de Aquisições, no mesmo link onde é retirado o 
~~. 	~ 
13,3, Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei Federal n. 10.520/2002, da Lei 8.666/1.993 e do 
Decreto Estadual nO 840/2017; 
14. DO FORO 	_' 

14,1. As partes contratantes elegem o foro de Cuiabá-MT corno competente para dirimir quaisquer questões oriundas da 
presente Ata de Registro de Preço, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, 
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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3.5 DO FORNECIMENTO 

3.5.1 A Contratada para os Lotes 01, 02, 04 e 05 deverá fornecer água mineral natural obtida diretamente de fontes 
naturais ou por extração de águas subterrâneas, devidamente registradas na Agência Nacional de Vigilância Sanitária _ 
ANVISA, satisfazer as exigências estabelecidas pela ANVISA por meio da Resolução (RDC) nO 274 de 22 de setembro 
de 2005. 

3.5.1.1 As etapas de produção a serem submetidas a água mineral natural e a água natural não devem causar, 
desenvolver e ou agregar substâncias físicas, químicas ou biológicas que coloquem em risco a saúde do consumidor e 
ou alterem a composição original, devendo ser obedecida a legislação vigente de Boas Práticas de Fabricação. 
3.5.2 A água deverá ser entregue em vasilhames de acordo com a especificação do lote, plenamente preenchidos, 
munidos de lacre de inviolabilidade intactos. 

3.5.3. O prazo de validade da água a ser entregue, deverá ser igualou superior a 06 (seis) meses, devidamente 
comprovado pelas anotações de data de fabricação e validade, constantes da embalagem. Exceto nos lotes 04 e 05 do 
ANEXO I do Edital de Pregão Eletrônico 008/2018/SEGES. 

3.5.4. Para o transporte, a Contratada deverá obedecer a Resolução da ANVISA - RDC n", 173 DE 13 de setembro de 
2006 que regulamenta o transporte, distribuição, armazenamento e comércio de água mineral. 

3.5.5 A ÁGUA MINERAL SEM GÁS deverá ser de primeira qualidade, com as seguintes características: 

a) Ser classificada como água mineral, como FLUORET ADA, segundo código de águas minerais dentro dos padrões 
estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM e Agência Nacional de Vigilância Sanitária - 
ANVISA; 
b) Não devem apresentar risco à saúde do consumidor e devem estar em conformidade com as características 
microbiológicas descritas na Resolução RDC nO 173, de 13 de setembro de 2006; 

c) Não devem conter concentrações acima dos limites máximos permitidos das substâncias químicas que representam 
risco à saúde, descritas na Resolução RDC nO 274, de 22 de setembro de 2005; 

d) Não deve constar qualquer expressão que atribua ao produto propriedades medicamentosas e ou terapêuticas. 

3.5.6. Os garrafões disponibilizados pela CONTRATADA deverão ser próprios para o acondicionamento de água 
mineral, em POLlCARBONATO, liso, transparente, ter capacidade de acondicionamento para 20 litros de água mineral, 
resistentes, em excelente estado de conservação, sem ranhuras e/ou amassados, vir com tampa protetora e lacre de 
segurança, para evitar contaminações externas. 
3.5.6.1. No processo de fabricação, os garrafões deverão satisfazer as normas técnicas da ABNT NBR 14222 e NBR 
14328. 

3.5.6.2. O rótulo a ser utilizado no envasamento de água mineral deverá ser aprovado pelo Departamento Nacional de 
Produção Mineral- DNPM conforme disposto na Portaria n.? 470/99 com os seguintes elementos informativos: 
I - nome da fonte; 
II - local da fonte, Município e Estado; 
111 - classificação da água; 

IV - composição química, expressa em miligramas por litro, contendo, no mínimo, os oito elementos predominantes, sob 
a forma iônica; 

V - características físico-químicas na surgência; 

VI - nome do laboratório, número e data da análise da água; 
VII - volume expresso em litros ou mililitros; 

VIII - número e data da concessão de lavra, e número do processo seguido do nome "DNPM"; 

IX - nome da empresa concessionária e/ou arrendatária, se for o caso, com o número de inscrição no Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica - CNPJ, do Ministério da Fazenda; 

X - duração, em meses, do produto, destacando-se a data de envasamento por meio de impressão indelével na 
embalagem, no rótulo, ou na tampa; 
XI - se à água for adicionado gás carbônico, as expressões "gaseificada artificialmente"; 
XII - as expressões "Indústria Brasileira"; 

Parágrafo único. Os elementos de informação referidos nos incisos I, 11, e IV a XII deste artigo deverão constar do rótulo 
de forma legível, em destaque, devendo ocupar, no mínimo, um quarto da área total do mesmo, sendo os elementos 
indicados nos incisos I e X impressos em caracteres destacados dos demais. 

3.5.6.3 Os garrafões devem trazer impresso por meio de impressão indelével a data de fabricação e de validade que 
terá como limite 03 (três) anos de vida útil, conforme estabelece a Portaria N° 387, de 19 de Setembro de 2008. 

3.5.6.4 Os garrafões entregues deverão ter sido produzidos em até 12 (doze) meses antes da data do recebimento 
provisório. 

3.5.6.5 Quando a Contratante possuir garrafões vazios, os mesmos poderão ser utilizados pela CONTRATADA, 
obrigando-se a mesma, mediante Termo de Responsabilidade, a devolver os mesmos em perfeitas condições de uso, 
quando findo o contrato de fornecimento. 	. . 
3.5.7 A Contratada, para fornecimento dos lotes 06,07,08,09,10,11 e 12, deverá preencher todos os requisitos da 
Portaria ANP N° 297/2003, que normatiza à autorização para o exercício da atividade de revenda de gás liquefeito de 
petróleo (GLP), além de satisfazer plenamente todas obrigações constantes na Portaria para o Revendedor de GLP e 
nas cartilhas expedidas pela ANP; 

3.5.7.1 Os recipientes de gás de cozinha quando transportados cheios devem conter lacre e rótulo da marca comercial 
que identifique o distribuidor que envasilhou o produto, telefone do distribuidor e instruções de uso; 

3.5.7.2 Os postos de revenda de GLP para uso doméstico deverá dispor de balança decimal, em perfeito estado de 
conservação e funcionamento, certificada pelo INMETRO para aferição, pela Contratante, do peso do recipiente 
transportável cheio de GLP, conforme estabelecido na Portaria ANP N° 297/2003; 	. 

3.5.7.3 Existência nos recipientes da data de validade impressa numa espécie de "ferradura" colocada em torno da 
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO - Superintendência de Aquisições Governamentais 
Centro Político Administrativo, R: C - Bloco 111 - CEP: 78049-005 - Cuiabá-MT - Telefone: (65) 3613-3674 
Portal de Aquisições: http://aguisicoes.gestao.mt.gov.br/- email: pregao@gestao.mt.gov.br
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4.13 Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigaç 
implicará aceitação definitiva do fornecimento; 

4.14 O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os 
que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "factoring"; 

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

4.16 Para as operações de vendas destinadas a Órgão Público da Administração Federal, Estadual e Municipal, 
deverão ser acobertadas por Nota Fiscal Eletrônica, conforme Protocolo ICMS42/2009, recepcionado pelo Artigo 198-A- 
5-2 do RICMS. Informações através do site www.sefaz.rnt.qov.br/nfe. 

4.17 O pagamento será efetuado após a Nota Fiscal estar devidamente atestada pela Gerência responsável e/ou pela 
fiscalização do Contrato (nomeada pela autoridade competente) e acompanhada dos certificados de Regularidade 
Fiscal descritos nos Decretos Estaduais rr's 840/2017,8199/2006 e 8426/2006, obedecendo aos prazos estabelecidos 
no Decreto Orçamentário vigente; 
4.18 O pagamento será efetuado a contratada até o 30° (trigésimo) dia da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, 
devidamente atestada pelo seu recebimento; 
4.19 Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações, em virtude 
de penalidades impostas à CONTRATADA, ou inadimplência contratual. 

4.20 O pagamento será efetuado a contratada até o 30° (trigésimo) dia da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, 
devidamente atestada pelo seu recebimento, obedecendo ao cronograma de desembolso previsto no art.39 do Decreto 
Estadual nO 835/2017. ; 
4.21 Não serão efetuados pagamentos referentes à nota fiscal que esteja com pendência decorrente de falha total ou 
parcial na execução do objeto contratual; 

4.22 Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SL TI/MPOG n° 02, de 30/04/2008, será efetuada a retenção 
ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate 
que a Contratada: 
4.22.1 Não produziu os resultados acordados; 
4.22.2 Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade minima exigida; 
4.22.3 Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com 
qualidade ou quantidade inferior à demandada, 
4.23 A CONTRATANTE efetuará retenção na fonte de todos os tributos inerentes ao contrato em questão. 
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CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
5.1 Os recursos para pagamento dos produtos do referido objeto será (ao) da(s) seguinte(s) dotação (ões) 
	orçamentar'r~ia~s~:=-~~~~~ 	r- __ ~~ 	~~ 	-'r- __ ~~ __ ~=- 	_ 
	Projeto Atividade 	Natureza de Despesa 	Fonte de Recurso 
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CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA CONTRATUAL 

6.1 A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contado da 
data assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, 
mediante a opção por uma das seguintes modalidades: 

d) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, sendo estes emitidos sob a forma escritural, mediante registro em 
sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus 
credores econômicos, definido pelo Ministério da Fazenda, conforme orientação técnica n. 040/201 O/AGE; 

a1) A garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuada no Banco do Brasil, em conta específica, com 
correção monetária, em favor do Órgão/unidade CONTRATANTE. 
e) Seguro-garantia, modalidade "Seguro-garantia do Construtor, do Fornecedor e do Prestador de Serviço"; ou 
f) Fiança bancária. 
6.2 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,2% (dois 
décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco por cento). 
6.2.1 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a retenção dos pagamentos 
devidos à CONTRATADA, até o limite de 2% (dois por cento) do valor total do contrato, a título de garantia. 
6.2.2 A retenção efetuada com base no item 6.2.1 não gera direito a nenhum tipo de compensação financeira à 
CONTRATADA 

6.3 A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir a retenção efetuada com base no item 6.2.1 desta cláusula 
por quaisquer das modalidades de garantia, caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança 
bancária. 
6.4 A garantia contratual deverá ter validade durante toda a vigência do CONTRATO. 

6.5 Caso o valor ou o prazo da garantia seja insuficiente para garantir o contrato, a contratada providenciará, 
compulsoriamente, tantos aditamentos quantos forem necessários até o término da vigência do contrato. 
6.6 A garantia prestada pela contratada só será liberada ou restituída após o término da vigência do contrato, ou ainda 
na ocorrência de outras hi 	de 	contratual 	stas em Lei. 
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7,31 Demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei n°. 8.666/93 e alterações, na Lei nO.10 . 
....•..•.•••..•• ~..::-....-J 
Decreto Estadual nO 840/2017 e alterações. 

7.32 A inobservância das regras previstas neste contrato acarreta descumprimento contratual absoluto, implicando a 
possibilidade de rescisão por iniciativa da Administração Pública. 

7.33 Demais obrigações e responsabilidades previstas na lei n°. 8.666/93 e suas alterações, na Lei n° 10.520/2002 e 
Decreto Estadual 840/2017. 
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CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

8.1 Aderir ao registro de preços e determinar a execução do objeto quando houver garantia real da disponibilidade 
financeira para a quitação de seus débitos frente à Contratada, sob pena de ilegalidade dos atos. 

8,2 Designar, servidor gestor do contrato, ao qual caberá a responsabilidade de acompanhar, fiscalizar e avaliar a 
execução do contrato, conforme legislação vigente. 
8.3 Fornecer ao contratado todos cs elementos e dados necessários à perfeita execução do objeto deste Contrato e 
Edital, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da contratada em suas 
dependências, desde que observadas às normas de segurança. 
]i 	8.4 Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais informações que achar 
pertinentes para o bom cumprimento do objeto. 

8.5 Disponibilizar local adequado para a realização da entrega. 

8.6 Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela Contratada. 
8.7 Notificar a CONTRATADA e a SEGES de qualquer alteração ou irregularidade encontrada na execução do 
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CLÁUSULÀ NON~,,~ qQ ~EÇ!!BfIVlENT() DOS MATERIAIS 
9.1 Os prpdu~~s serão recebídos conforme a segyir: 
, fi) Pfgv.i~9..ri~níente: p recebimento provísório.dar-se-á por servidor indicado pelo órgão/entidade contratante, no ato da 
,~Il!reg~fdO($) prbdutp(s)' e, encontrando irregularidade, fixará prazo para correção. ou, se aprovado, emitirá recibo; 
:~) :d.efihitiv~!"ente: têpós recebimento, provisório, será verificada a inteqridade do(s) produto(s), incluindo qualidade e 
qU'fl.ldflde, '!3 sendo aprovados, ser~ efetivado o recebimento definitivo, córn aposição de assinatura nas vias do 
Documento Auxiliar da NF-e (Dén,feto!J na Nota Fiscal. 
9.1.1 O bem poderá ser rejeitado~.nQ;todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste 
Termo de Referência e na Propostíl' da contratada, devendo ser substituldos no prazo máximo de 48 (quarenta e oito 
. horas~, a· contaç.,~~ n6tificaçã~.:1~P fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação das 
	penalidades.,. 	. " 	..... i 
9.2 Na hipótese de irregularidâde"ná,o sanada pela CONTRATADA, o Fiscal do contrato do CONTRATANTE reduzirá a 
termo os' fatos ocorridos e encaminhará à autoridade superior, para procedimentos inerentes à aplicação de 
	penalidades. " " ,; ~.' :' 	. 
9.3 O)i~éite/aprovàção do(s) produto(s) pelo CONTRATANTE não ex'dlJi a responsabilidade civil da CONTRATADA por 
vícios"dé 'qúantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades COm as especificações estabelecidas, verificadas, 
posteriormente, garantindo-se ao Orgão/entidade CONTRATANTE as faculdades previstas no art. 18 da Lei n.? 
8.078/90. 
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10. CLÁUSULA DÉCIMA DA GARANTIA DOS PRODUTOS E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
10.1 O(s) produtos(s) deverão ter garantia total pelo prazo mínimo de 12 meses, contados a partir da data do 
recebimento do objeto, de forma definitiva, pela Administração, conforme indicado neste contrato, observadas as 
condições estabelecidas; 
10.2 Caso seja detectado defeitos ou falhas sistemáticas em determinados materiais entregues pela CONTRATADA ou 
ainda em testes realizados seja considerado em desacordo com as especificações técnicas requeridas, a 
CONTRATANTE pode exigir a substituição, total ou parcial, dos referidos materiais: 
10.3 Todas as despesas que ocorrerem no período de garantia, tais como conserto, substituição de peças, transporte, 
mão-de-obra e manutenção dos materiais, no caso de apresentar imperfeição (ões) , correrão por conta da 
CONTRATADA, não cabendo a CONTRATANTE quaisquer ônus. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
	11.1 O contrato poderá ser alterado nas hipóteses do art. 65 da Lei n. 8.666/1993. 	_ 
11.2 Durante a vigência do contrato a contratada poderá solicitar a.rsvísão dos preços par~ ~anter ~ eq~~çao 
econômico-financeira obtida na licitação, mediante a comprovação dos fatos previstos no art. 65, mcrso li, alínea d, da 
Lei n. 8.666/1993, inclusive com demonstração em planilhas de custos. 
11.3 Conforme o art. 3° da Lei n. 10.192/2001, poderá ser concedido o reajuste do preço, a requerimento da 
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO - Superintendência de Aquisições Governamentais 
Centro Político Administrativo, R: C - Bloco 111 - CEP: 78049-005 - Cuiabá-MT - Telefone: (65) 3613-367/1f 
Portal de Aquisições: http://aguisicoes.gestao.mt.gov.br/- email: pregao@gestao.mt.gov.br
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 
15.1 A fiscalização será exercida por servidor designado pelo Contratante, ao qual competirá dirimir as dúvidas que 
surgirem no curso da execução do presente contrato, conforme art. 67 da Lei n° 8.666/93. 
15.2 Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução do contrato, a contratante, reserva- 
se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e 
completa fiscalização sobre o fornecimento, podendo para isso: 
a) Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado do contratado que estiver sem uniforme 
ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar 
inconveniente; 
b) Supervisionar as entregas realizadas pela Contratada, observando as normas técnicas e legais aplicáveis aos 
produtos, emitindo mensalmente relatório analítico, que deve ser anexado à Nota Fiscal. 
15.3 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante 
terceiros, por qualquer irregularidade, resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de 
seus agentes e prepostos, conforme preceitua art. 70 da Lei n. 8.666/93. 
15.4 Será de responsabilidade do Fiscal do Contrato de cada 6rgão/Entidade Contratante, a salva guarda de 
documentos relacionado à liberação e fornecimento objeto do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS 
16.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nO 8666/93, na 
Lei 10.520/2002 e demais normas estaduais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as 
disposições contidas na Lei nO 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos 
contratos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA CLAUSULA ANTICORRUPÇÃO 
17.1 Para a execução deste contrato, 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 contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, o que deve ser 
observado, ainda, pelos prepostos e colaboradores. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS DISPOSiÇÕES GERAIS 
18.1 Este Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes de acordo com as cláusulas avençadas e as normas 
previstas na Lei n° 8.666/1993, respondendo elas pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 
18.2 O Contratante poderá revogar este Contrato, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-Io por ilegalidade, de ofício 
ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
18.3 A declaração de nulidade deste Contrato opera retroativamente, impedindo efeitos jurídicos que nele, 
ordinariamente, deverá produzir, além de desconstituir os que porventura já tenha produzido. 
18.4 A declaração de nulidade não exonera o CONTRATANTE do dever de indenizar a CONTRATADA pelo que esta 
houver executado, e por outros prejuízos regularmente comprovados contanto que não lhe seja imputável, promovendo 
a responsabilidade de quem lhe deu causa. 
18.5 Incumbirá ao Contratante, providenciar a publicação do extrato deste contrato, em conformidade com o disposto no 
art. 61, Parágrafo Único, da Lei nO 8.666/1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 
19.1 Fica eleito o foro de Cuiabà, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões 
decorrentes da execução deste contrato. 

E, por se acharem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento na presença das testemunhas 
abaixo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos legais. 

	Cuiabá - MT, _de, 	de 2018. 


CONTRATANTE 

TESTEMUNHA 1 
 
CONTRATADA 

TESTEMUNHA 2 
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