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ANEXO II  

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS  

 

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP – Nº XX/202X. 

(Processo Administrativo n° xxxxxxxxx) 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:  

Razão Social: _________________________________  
CNPJ/MF: ____________________  
Endereço:_______________________________Cidade:_________UF:__ CEP:_________  
Telefone: ___________ Fax: _____________  
E-mail: ______________________________  
Banco: __________Agência ________ C/C____________  
 
2. CONDIÇÕES DA PROPOSTA:  

Prazo de validade da proposta: ______dias. (prazo mínimo: 60 dias)  

 
3. DECLARAÇÃO:  

Declaramos, para os devidos fins, que nesta proposta estão inclusos todos os impostos, taxas, 
seguros e encargos sociais e trabalhistas que incidem ou que venham a incidir no objeto licitado.  
 
4. OBJETO:  

LOTE: XXXX 

Item  Descrição  

Unidad

e de 

medida  

Quantidad

e  

Valor 

unitário 

(R$)  

Valor Total (R$)  

(...)  (...)  (...)  (...)      

            

            

            

 Total Global da Proposta  R$ (...)  

  

5. VALOR POR EXTENSO:  

 

____________________________      ____________________________________  
 Local e data          Nome e assinatura do representante legal 
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ANEXO III  

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº. XX/202X  

PROCESSO Nº. xxxxxxxxx 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. ____/____  

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES  

 

 

Aos (___) dias do mês de _____ de 20XX, o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – CAMPUS CÁCERES PROF. OLEGÁRIO BALDO, com sede 
na Avenida Europa, 3.000, caixa postal 244, Vila Real/Distrito Industrial, Cáceres-MT, CEP 78201-
382, inscrito no CNPJ nº 10.784.782.0003/12, representado pelo Diretor Geral, 
Sr.........................................................., no pleno exercício de suas atribuições legais conferida pela 
Portaria nº .... , de .. de ......... de 20XX, publicada no DOU de .. de .......... de 20XX, nos termos da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, do Decreto nº 7.892/2013 e demais normas 
aplicáveis, do Edital do Pregão Eletrônico – SRP nº …. e seus anexos, em face da classificação das 
propostas apresentadas no Pregão Eletrônico no Sistema de Registro de Preços nº. ..., RESOLVEM 
registrar o preço dos materiais para atendimento ao IFMT Campus Cáceres Prof. Olegário Baldo, 
que passam a fazer parte integrante desta, oferecido(s) pela(s) empresa(s) abaixo relacionada(s).  
  

1 DO OBJETO  

1.1 A presente ata tem por objeto o registro de preços para eventual Aquisição de Materiais: 

Gêneros Alimentícios, Hortifrutigranjeiros, carne bovina, gás - GLP, materiais de limpeza, utensílios 

de refeitório (copa e cozinha), aquisição de pães, salgados, sucos para eventos oficiais e outros, 

para o Setor de Alimentação e Nutrição – SAN do Refeitório e demais setores do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT – Campus Cáceres Prof. Olegário 

Baldo, por um período de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.  

 

2 DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

 

2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais 

condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

 

Ite
m 
do 
TR 

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 
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X 
Especific
ação 

Marca  
(se exigida 
no edital) 

Modelo 
(se exigido 
no edital) 

Unidade Quantida
de 

Valor 
Un 

Prazo garantia 
ou validade 

        

  

 
3 DO ÓRGÃO GERENCIADOR  

  

3.1 Órgão gerenciador da Ata de Registros de Preços: IFMT-Campus Cáceres Profº Olegário Baldo. 

 

3.2 Não há participantes nesta licitação. 

  

4. DA ADESÃO A ATA 

 

4.1 Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 

  

5 DA VALIDADE DA ATA  

5.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura, não podendo 

ser prorrogada.  
 
5.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT – Campus Cáceres Prof. Olegário Baldo, não será 
obrigado a firmar as contratações que dela poderá advir, facultando-se a realização de licitação 
específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário de Registro de Preços 
preferência de fornecimento em igualdade de condições.  
  

6 REVISÃO E DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 
6.1 A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores 
a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 
 
6.2 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração 
promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 
 
6.3 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos 
preços aos valores praticados pelo mercado. 
 
6.4 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado 
do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
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6.4.1 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 
mercado observará a classificação original. 
 
6.5 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
 
6.5.1 liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido 
de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e 
comprovantes apresentados; e 
 
6.5.2 convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
 
6.6 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta 
ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 
 
6.7 O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 
6.7.1 descumprir as condições da ata de registro de preços; 
 
6.7.2 não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 
 
6.7.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; ou 
 
6.7.4 sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, 
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 
 
6.7.5 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será 
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
6.8 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de 
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados: 
 
6.8.1 por razão de interesse público; ou 
 
6.8.2 a pedido do fornecedor. 
 
7 DAS PENALIDADES 
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7.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades 
estabelecidas no Edital. 
 
7.2 É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 
7.892/2013). 
 
8 CONDIÇÕES GERAIS 

 
8.1 As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, 
as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do 
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 
 
8.2 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive 
o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto 
nº 7.892/13. 
  
8.3 A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que 
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será 
anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014. 
 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que, 
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais 
órgãos participantes (se houver).  
 
 

Cáceres – MT, ___ de __________ de 20XX. 

 

  

Nome:  

 

 

 Diretor(a) Geral 
IFMT – Campus Cáceres Prof. Olegário Baldo 

Órgão Gerenciador  
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