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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2018 

EDITAL DE PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONVITE Nº 005/2018 

 
 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA-MT, através do presidente da 

Comissão Permanente de Licitações, torna público que realizará ÀS 09:00 HORAS DO DIA 20 

DE JULHO 2.018 na Prefeitura Municipal de JUSCIMEIRA - MT, situada a Avenida Joaquim 

Miguel dos Santos, nº 210 – Cajus – JUSCIMEIRA – MT, licitação na modalidade CONVITE, do 

tipo MENOR PREÇO GLOBAL, tendo por finalidade prestação de serviços de locação de Palco, 

Salas Camarim, Fechamento, Grades de Contenção, Sistema de Sonorização, Sistema de 

Iluminação, Grupo Gerador, Camarote Vip e Tablado, para uso em eventos a serem realizados no 

Município de Juscimeira/MT, de acordo com o que se encontra definido neste Edital e seus anexos, 

cuja direção e julgamento serão realizados pela Comissão Permanente de Licitação, instituída 

pela Portaria nº 119/2018 de 12/06/2018, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 

8.666/93, de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais legislações pertinentes, mediante as 

condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.  DO EDITAL 

1.1 – São partes integrantes deste Edital os seguintes: 

I – Minutas Da Carta De Credenciamento; 

II – Termo De Referencia Com Valor Estimado; 

III – Minuta Da Declaração De Fato Impeditivo De Habilitação; 

IV – Minuta Carta Proposta; 

V – Minuta Declaração De Idoneidade 

VI – Minuta Declaração EPP ou ME 

VII – Minuta Declaração Que Não Emprega Menor. 

VIII – Minuta Declaração De Responsabilidade 

IX – Minta Do Contrato 

1.2 – O Edital e seus anexos poderão ser retirados na Prefeitura Municipal de 

JUSCIMEIRA - MT, situada à Avenida Joaquim Miguel dos Santos, nº 210 – Cajus – 

JUSCIMEIRA – MTde segunda a sexta-feira, das 08:00 as 13:00, nos dias úteis, a partir do dia 20 

de Julho 2018. 

 

2.  DO OBJETO 
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2.1 – A presente licitação tem por finalidade a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃOPALCO, SALAS CAMARIM, FECHAMENTO, GRADES 

DE CONTENÇÃO, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, GRUPO 

GERADOR, CAMAROTE VIP E TABLADO, EM ATENDIMENTO A FESTA DA PAMONHA 

E AMOSTRA DOS PRODUTOS DE ARTESANATO E DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA/MT” conforme especificações descritas no Termo de Referência 

anexo deste Edital. 

 

3. DA DATA, HORA E LOCAL DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 

3.1 – Os envelopes contendo aDOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (envelope nº 

01) e PROPOSTA DE PREÇOS (envelope nº 02) deverão ser entregues atéÀS 09:00 HORAS DO 

DIA 20 DE JULHO 2.018,na Prefeitura Municipal de JUSCIMEIRA - MT, à Comissão 

Permanente de Licitações, situada a Avenida Joaquim Miguel dos Santos, nº 210 – Cajus – 

JUSCIMEIRA – MT. 

3.2 – Não havendo expediente na data marcada, a entrega dos referidos envelopes dar-

se-á no primeiro dia útil subsequente, à hora já estabelecida. 

3.3 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA/MT não se responsabilizará 

por documentação e proposta que por ventura não cheguem em hora e local determinados no item 

3.1 deste Edital. 

3.4 – Não serão aceitos e considerados documentos apresentados em desconformidade às 

condições definidas neste Edital. 

 

4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

4.1. Poderão participar deste certame às empresas interessadas, que atenderem a todas 

as exigências deste edital e de seus anexos, que tenham ramo de atividade pertinente ao objeto 

licitado. 

4.2.Sob pena de desclassificação, os licitantes deverão apresentar a documentação 

através de cópia autenticada em cartório competente, cópia autenticada por funcionário designado 

pela Prefeitura Municipal de JUSCIMEIRA ou acompanhado pelo original para conferencia pela 

Comissão Permanente de Licitação; 

4.2.1. Os documentos expedidos pela INTERNET poderão ser apresentados em forma 

original ou, cópia reprográfica sem autenticação. Entretanto, estarão sujeitos as verificações de sua 

autenticidade através de consulta realizada na internet pela Comissão Permanente de Licitação. 

4.3. No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 

123/2006, possuir alguma restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser 

mencionada, como ressalva, na declaração anexo deste Edital. 

4.4. O representante de uma empresa não poderá representar outra empresa participante 

deste processo licitatório; 
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4.5. Não será admitida nesta licitação a participação de: 

4.5.1. Empresas que estejam em recuperação extrajudicial ou judicial, em processo de 

falência, dissolução ou liquidação; 

4.5.1.2. No caso de empresas que estejam em recuperação judicial, será possível a 

participação das mesmas, desde que apresentem certidão emitida pela instância judicial competente, 

certificando de que a empresa licitante está apta econômica e financeiramente a participar do 

procedimento licitatório nos Termos da Lei nº 8.666/93. 

4.5.2. Empresa que por quaisquer motivos tenham sido declaradas inidôneas ou punidas 

com suspensão, por órgãos da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas: Federal, 

Estadual ou Municipal, desde que o ato tenha sido publicado na imprensa oficial ou registrado no 

SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição; 

4.5.3. Empresa que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou 

subsidiárias entre si ou, ainda, quaisquer que seja sua forma de constituição; 

4.5.4. Enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal nº. 8.666/93; 

4.6. A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os 

termos, cláusulas e condições deste Edital e de seus anexos, ressalvado o disposto no parágrafo 3º 

do Art. 41, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

4.6.1. As licitantes deverão ter pleno conhecimento deste Edital e de seus anexos, das 

condições gerais e particulares do objeto da licitação, não podendo invocar nenhum 

desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta, não sendo aceitas 

reivindicações posteriores fundamentadas em quaisquer destes fatos ou alegações. 
 

 

5. DO REPRESENTANTE LEGAL 

5.1 – Cada licitante far-se-á representar perante a Comissão Permanente de Licitação por 

apenas uma pessoa. 

5.1.1.Fazendo-se representar a empresa licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou 

proprietário, deverá apresentar a seguinte documentação: 

 

a) Cópia Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

b) Cópia Documento de Identificação (RG); 

c) Requerimento de Empresário, 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 e eleição e de seus administradores; 

d)Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do       Art. 

32, § 2º, da Lei 8.666/93 nos termos do anexo deste Edital; 

 

5.1.2.Fazendo-se representar a empresa licitante por procurador, deverá apresentar 

a seguinte documentação: 

 

a) Cópia Cadastro de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

b) Cópia Documento de Identificação do Procurador (RG);  
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c) Outorga por instrumento público ou particular, neste último caso, com firma reconhecida em 

Cartório, com menção expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para formular 

ofertas e lances de preços, para recebimento de intimações e notificações, desistência ou não 

de recursos, bem como demais atos pertinentes ao certame, nos termos do anexo deste Edital; 

d) Requerimento de Empresário, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, 

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

ações, acompanhado de documentos da eleição de seus administradores; 

e) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art. 

32, § 2º, da Lei 8.666/93, nos termos do anexo deste Edital; 

 

5.2. Os documentos exigidos acima deverão ser apresentados através de cópia 

autenticada em cartório competente, cópia autenticada por funcionário designado pela Prefeitura 

Municipal de JUSCIMEIRA ou acompanhado pelo original para conferencia pela Comissão 

Permanente de Licitação; 

5.3. Iniciada a Sessão, será vedada a substituição do representante da empresa 

devidamente credenciado, ainda que esteja munido de instrumento procuratório com poderes 

específicos, salvo por caso fortuito ou força maior; 

5.4. Os documentos exigidos nos itens 5.1.1. e 5.1.2. que credenciam o representante 

deverão ser entregues ao PregoeiroFORA DOS ENVELOPES. 

 

6. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

6.1.1 - Os interessados, no dia, horário e local fixados no subitem 3.1 deste Edital, 

deverão entregar os envelopes nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e nº 02 - PROPOSTA 

DE PREÇO fechados, indevassáveis, comassinatura do licitante, com a seguinte identificação na 

parte frontal: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA - MT – CPL 

CONVITE Nº 005/2018 

ENVELOPE nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

NOME DO LICITANTE:_______________________________________ 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA - MT – CPL 

CONVITE Nº 005/2018 

ENVELOPE nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

NOME DO LICITANTE:_______________________________________ 

 

6.1.1. DO ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
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6.1. Os documentos de habilitação que deverão ser apresentados na sessão pública, 

inseridos no envelope nº 01, são os seguintes: 

 

6.1.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Prova De Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

b) Cópia do Documento de Identificação dos Responsáveis Legais da Empresa; 

c) Cópia 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, Cópia do Registro Comercial ou Requerimento 

de Empresário, no caso de empresa individual; 

d) 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. 

 

6.1.2. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) 01 (um) atestado de capacidade técnica compatível ao objeto da licitação, podendo ser 

emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado (caso o atestado seja emitido por 

pessoa jurídica de direito privado, deverá obrigatoriamente ser apresentado com firma 

reconhecida em cartório). 

b) Alvará de localização e funcionamento; 

 

6.1.3. DA REGULARIDADE FISCAL 
a) Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União e Receita Federal; 

b) Certidão de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 

emitida pela Caixa Econômica Federal; 

c) Certidão Negativa de Débito Municipal, expedida pela prefeitura do respectivo domicílio 

tributário; 

d) Certidão Negativa Trabalhista 

e) Certidão Negativa de Debito Fiscal Estadual, do respectivo domicilio tributário. 

 

f)No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 123/2006, 

possuir alguma restrição, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na declaração, nos termos 

do anexo deste Edital. 

f1)As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames 

licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

f2) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 

de até 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for 

declarada vencedora 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 

f3) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará a 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades legalmente estabelecidas no 

art. 81 da Lei n 8.666, de 21/06/1993 bem como que no art. 7º da Lei nº 10.520, de 
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17/07/2002, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem 

de classificação, para a assinatura do Contrato. 

 

6.1.4. CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA C.F. E ART. 

27 INCISO V DA LEI 8.666/93. 

a) Declaração de cumprimento do disposto do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, 

para fins do disposto no inciso V, do art. artigo 27, bem como atende os preceitos constantes 

no inciso III, do artigo 9°, todos da Lei nº 8.666/93, nos termos do anexo deste Edital; 

 

6.2. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
6.2.1. Os documentos para a participação neste certame, deverão ser entregues 

preferencialmente numerados e em seqüência, a fim de permitir celeridade na conferência e exame 

correspondentes. 

6.2.2. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 

deverão estar em nome da licitante, salientando que: 

a) se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou; 

b) se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 

nome da matriz; 

6.2.3. Os documentos apresentados no envelope de habilitação, sem disposição expressa 

do órgão expedidor, quanto a sua validade, terão o prazo de vencimento de 90 (noventa) dias 

contados a partir da data de sua emissão.  

6.2.4.Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 

substituição aos documentos requeridos neste Edital e seus anexos, salvo os casos previstos na LC 

123/2006; 

 

7 - DO ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

7.1.2.1. – A proposta de preços deverá ser apresentada individualmente, assinada pelo 

licitante, sem erros, rasuras ou entrelinhas. 

7.1.2.2. – Validade da proposta: 60 (sessenta) dias; 

7.1.2.3. – Prazo da locação: 12 (Doze) meses. 

7.1.2.4. – Serão desclassificadas as proposta que: 

I – Não atenderem às exigências deste Edital; 

II – Apresentarem preços manifestamente inexequíveis ou valor superior ao estabelecido 

no Termo de Referência anexo deste Edital. 

7.1.2.5. – O valor adjudicado será ajustado a cada 12 (doze) meses com base na variação 

do IGPM – FGV, tomando-se como base o mês anterior ao da assinatura do contrato. Não haverá 

correção monetária. 

 

8. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui�ao.htm#art7xxxiii
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8.1 – Envelopes de nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

8.1.1 – No dia, local e hora designados neste edital, na presença dos licitantes ou seus 

representantes legais que comparecerem e demais pessoas que quiserem assistir ao ato, a Comissão 

Permanente de Licitação iniciará os trabalhos, onde os envelopes de nº 01 “Documentação de 

Habilitação” e de nº 02 “Proposta de Preços” serão rubricados pelos membros da comissão e 

licitantes ou seus representantes, procedendo a seguir a abertura dos envelopes n° 01 – 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. 

8.1.2 – Os documentos contidos nos envelopes nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO – serão examinados para verificar se estão em conformidade com o edital e vista 

dos pelos membros da Comissão e colocados a disposição dos licitantes para análise e visto. 

8.1.3 – Os envelopes nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS – dos licitantes inabilitados 

ficarão à disposição pelo prazo de 15 (quinze) dias, após a publicação do resultado, junto à 

Comissão Permanente de Licitação. 

8.2 – Envelopes de nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

8.2.1 – Os envelopes n° 02 – PROPOSTA DE PREÇOS – dos licitantes habilitados 

serão abertos em momento subsequente à habilitação no mesmo local de abertura dos envelopes nº 

01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – pela Comissão Permanente de Licitação, desde 

que haja renúncia expressa de todos os proponentes de interposição de recursos de que trata o artigo 

109, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93. 

8.2.1.1 – Havendo interposição de recurso, a nova data de abertura dos envelopes nº 02 

– PROPOSTA DE PREÇOS – será comunicada às proponentes por meio de publicação no Mural da 

Prefeitura após julgado o recurso interposto ou decorrido o prazo sem interposição. 

8.2.2 – As propostas contidas nos envelopes nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS – serão 

examinadas para verificar se estão em conformidades com o edital e vista das pelos membros da 

Comissão de Licitação e colocados a disposição dos licitantes para análise e visto. 

8.2.3 – Após a análise das propostas os valores serão lançados para classificação dos 

licitantes. 

8.2.4 – Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas desclassificadas, a 

Administração poderá refazer a proposta de preço. 

8.2.5 – No caso de empate entre duas ou mais propostas, obedecido ao disposto no § 2º 

do art. 3º da Lei 8.666/93 e modificada pela Lei 8.883/94, o desempate se fará, obrigatoriamente, 

por sorteio, na reunião de abertura das propostas ou em ato público. 

8.2.6 – As propostas que atenderem em sua essência aos requisitos do Edital, mas 

possuírem erro de forma ou inconsistências serão verificadas quanto aos seguintes erros, os quais 

serão corrigidos pela Comissão, na forma indicada: 

a) discrepâncias entre os preços em algarismos e por extenso prevalecerá o valor por 

extenso; 
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b) erro de multiplicação do preço mensal pela quantidade de meses: será retificado, 

mantendo-se como referência o preço mensal, corrigindo-se; 

c) erro de adição: será retificado, conservando-se as parcelas e corrigindo-se o resultado; 

8.2.7 – Caso sejam feitas correções pela CPL nos casos indicados no item anterior o 

licitante terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para apresentar a proposta devidamente corrigida. 

8.2.8 – Com exceção das alterações, entrelinhas ou rasuras feitas pela Comissão, 

necessárias para corrigir erros cometidos pelos licitantes, não serão aceitas propostas contendo 

borrões, emendas ou rasuras. 

 

9. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

9.1. No julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de MENOR 

PREÇO GLOBAL, observados os prazos e as especificações definidos neste Edital e seus anexos. 

 

10. DOS RECURSOS 

10.1 – Das decisões tomadas pela Comissão Permanente de Licitação caberão recursos 

previstos no artigo 109, da Lei nº 8.666/93, interpostos no prazo de 2 (dois) dias úteis, mediante 

petição devidamente arrazoada. 

10.2 – Os recursos serão dirigidos à autoridade competente da Prefeitura Municipal de 

JUSCIMEIRA/MT, por intermédio do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, que 

poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 2 (dois) dias úteis. 

10.3 – Os recursos deverão ser protocolados na Prefeitura Municipal de JUSCIMEIRA - 

MT, sito à Avenida Joaquim Miguel dos Santos, nº 210 – Cajus – JUSCIMEIRA – MT, no horário 

das08:00 às 13:00 horas, não sendo aceitos recursos intempestivos. 

 

11. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

11.1O pagamento do preço pactuado será efetuado de acordo com os serviços 

executados, devendo a CONTRATADA emitir as respectivas faturas/notas fiscais 

que, devidamente, comprovadas e atestadas pela Unidade Solicitante do objeto desta 

licitação, deverão ser pagas em 30 (trinta) dias. Para que o pagamento ocorra na 

forma proposta, as Notas Fiscais/Faturas deverão estar acompanhadas dos 

comprovantes de regularidade fiscais exigidos noEdital. 

 

11.2 Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvidoà 

CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento 

será contado a partir da data de apresentação do novo documento fiscal 

devidamentecorrigido. 
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11.3A Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Cultura, poderá deduzir do 

pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidas pela Contratada, em 

decorrência de inadimplemento contratual. 

 

11.4 O pagamento da fatura somente será feito junto à Tesouraria, sendo expressamente 

vedada à CONTRATADA a cobrança ou o desconto de duplicatas através da rede 

bancária ou deterceiros. 

 

11.5 Se o objeto não for entregue conforme condições deste termo, o pagamento ficará 

suspenso até seu recebimentoregular. 

 

11.6 Para efetivação do pagamento, a Contratada deverá apresentar os seguintes 

documentos, devidamente atualizados: 

11.6.1 Certidão Negativa De Debito Estadual 

11.6.2 Certidão Negativa De Debito Municipal 

11.6.3 Certidão Negativa De Debito FGTS 

11.6.4 Certidão Negativa Trabalhista, emitida pelo Tribunal Superior do 

Trabalho, conforme Lei nº 12.440/2011 

11.6.5 Certidão Negativa de Debito Tributos Federais e Divida Ativa Da 

União. 

11.7 O documentos acima referidos, deverão ser anexados à Nota Fiscal e entregue ao 

Contratante para o devido pagamento. 

 

12. DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR 

12.1.  Entregar e montar os equipamentos no local indicado pelo Setor Requisitante e 

estar em perfeito funcionamento para vistoria do Corpo de Bombeiros, com antecedência mínima de 

vinte quatro horas do inicio do envento. 

12.2. Adotar as medidas de segurança e proteção que se fizerem necessárias para 

completa execução dos serviços, inclusive quanto ao seu pessoal, materiais e equipamentos 

fornecido durante o período em que estiver em cumprimento de suas atividades. 

12.3. Responsabilizar-se civil ou criminalmente pelos danos causados, ao evento ou a 

terceiros, pelos funcionários, durante a execução dos serviços deste contrato 

12.4.  Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da prestação de serviços, tais 

como: encargos trabalhistas, previdenciários, despesas com alimentação, hospedagem, transporte e 

quaisquer outras que por ventura venham a ocorrer em relação aos seus contratados; 

12.5. A Contratada deverá arcar com todas as despesas de transporte dos seus 

contratados, do seu local de origem até o local da realização do evento, sendo de sua inteira 

responsabilidade o retorno dos mesmos. 
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12.6. Só será emitido Atestado de Prestação de Serviços ou será atestado a própria Nota 

Fiscal a execução dos serviços se atendida às determinações deste edital e seus anexos. 

12.7. Quanto a entrega dos itens, os mesmos deverão estar acompanhados de um 

comprovante de entrega o qual constará a assinatura do recebedor, em duas vias (sendo 01 para o 

Contratante e a outra para o Setor Requisitante) devem ser conferidos de acordo com a “Ordem de 

Serviço”, quantidade, qualidade, especificação, data e local de entrega, e caso estejam em desacordo 

com as especificações constantes do Termo de Referencia, os mesmos deverão ser devolvidos 

juntamente com o comprovante de entrega não assinado. 

12.8. As irregularidades deverão ser sanadas de imediato para que não haja prejuízos a 

realização do evento, sob pena de aplicação das penalidades legais. 

12.9.A contratada ficará obrigada a assinar o contrato, nas mesmas condições deste 

edital, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser resultantes 

de acordo entre as partes. 

12.4. Outras obrigações constantes ao anexo deste Edital Termo de Referencia. 

 

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

13.1. Emitir ordem de serviço para o inicio da locação. 

13.2. Receber os serviços adjudicado, nos termos, prazos, quantidade e condições 

estabelecidas neste edital e seus anexos. 

13.3. Rejeitar os serviços entregue em desacordo com as obrigações assumidas pelo 

vencedor. 

13.4. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO, nas condições estabelecidas no edital. 

13.5. Outras obrigações constantes do anexo Termo de Referência. 

 

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1 Ao licitante que retardar a execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar a execução do contrato, prestar informações inverídicas, garantido o direito prévio da ampla 

defesa, será aplicada as penalidades a seguir relacionadas, sem prejuízo das demais previstas no art. 

87 da Lei n.º 8.666/93. 

14.2. Em caso de inadimplemento contratual ou não veracidade das informações 

prestadas, a CONTRATADA está sujeita às seguintes penalidades, garantida prévia defesa: 

a) advertência; 
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b) multa de 0,5 % (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do contrato, por dia de 

atraso injustificado ou justificado e não aceito, na prestação do fornecimento solicitado. 

Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, o contrato poderá ser rescindido; 

c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inadimplemento absoluto, e de 10 % (dez por cento), no caso de inexecução parcial das obrigações; 

d) suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração por prazo de até 2 

(dois) anos; 

e) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato por infração de qualquer outra 

cláusula contratual, dobrável na reincidência. 

14.3. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o termo de contrato no prazo de 

2 (dois) dias úteis após a convocação, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas. 

14.4. No caso do não recolhimento do valor da multa, dentro de 5 (cinco) dias úteis, a 

contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou 

ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei n. 8.666/93, acrescida de juros 

moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

14.5. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, sem efeito suspensivo. 

 

15. DA HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 

15.1 – Após decorrido o prazo recursal previsto em lei, a presente licitação será 

homologada pelo Prefeito Municipal e o objeto adjudicado ao licitante vencedor. 

 

16. FONTE DE RECURSOS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

16.1. – As despesas decorrentes para a locação com base no presente processo licitatório 

correrão à conta da seguinte dotação orçamentária, consignada no Orçamento da Prefeitura 

Municipal de Juscimeira - Mt: 

02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA 

02.07.01 – SECRETARIA EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E CULTURA 

02.07.13.392.0010.2092.0000 – REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 

3.3.90.39.00 – Outros Serviços De Terceiros Pessoa Juridica 

315 - Ficha 
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17. DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO 

17.1 A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz 

a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, 

na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e 

prepostos. 

17.2 O órgão competente para receber, autorizar, supervisionar, conferir e fiscalizar o 

objeto deste licitação será a Secretária Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Cultura, observado 

o disposto no artigo 67, da Lei Federal 8.666/93. 

17.3 A Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Cultura, estabelecerá o 

critério de fiscalização do cumprimento da obrigação resultante, por intermédio de servidor 

designado para esta finalidade. 

17.4 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas à execução do Contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas 

ou defeitos observados. 

17.5 Caberá a fiscalização exercer rigoroso controle do cumprimento do Contrato, 

fazendo cumprir todas as disposições do termo de referencia. 

17.6 Constatada a ocorrência de irregularidade no cumprimento das obrigações, o 

Contratante adotará as providencias legais e contratuais, inclusive a aplicação de penalidade quando 

for o caso. 

17.7 A Licitante vencedora deverá fornecer ao servidor da fiscalização, informações 

quando solicitadas devendo acatar as sugestões e orientação necessária ao bom desempenho dos 

serviços contratados. 

17.8 As decisões e providênciasque ultrapassarem a competência do representante 

deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

17.9 À Secretaria Municipal de Saúde é reservado o direito de não receber o objeto em 

desacordo com as especificações e condições constantes deste instrumento, podendo aplicar as 

penalidades e sanções previstas ou rescindir o Contrato. 

 

18. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

18.1. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações, dos 

documentos e propostas apresentados em qualquer época ou fase da licitação. 

18.2. A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público 

decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, com a devida justificação. 

18.3. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação 

de documentos relativos ao presente certame. 
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19. DA REVISÃO DOS PREÇOS 

19.1 Os preços do Contrato poderá ser revisado em decorrência de eventual redução dos 

preços praticados pelo mercado ou de fato que eleve o custo do objeto, cabendo à Administração 

promover as negociações junto ao fornecedor. 

19.2 Quando o valor do contrato tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 

motivo superveniente, a Administração convocará o fornecedor para negociar a redução dos valores 

praticados pelo mercado. 

19.3 A Contratada que não aceitar reduzir seu valor ao praticado pelo mercado, será 

liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

19.4 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 

revogação do Contrato, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

 

20. DA VIGÊNCIA E ASSINATURA DO CONTRATO 

20.1 – A vigência do contrato a ser firmado entre as partes, de acordo com a minuta 

constante Anexo do Edital, será de 12 ( Doze ) meses a contar da data da sua assinatura do mesmo, 

podendo ser prorrogado de acordo com a Lei 8.666/93. 

20.2 – Uma vez notificada de que a Prefeitura Municipal de Juscimeira-Mt.,  efetivará a 

contratação, a licitante vencedora deverá comparecer em até 02 (dois) dias úteis seguintes à 

notificação para assinatura e retirado do contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

20.3 O contrato decorrente desta licitação deverá ser administrado através de 

correspondências entre as partes, nas quais a Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e 

Cultura, determinará as quantidades, prazos e condições relativos ao fornecimento dos 

serviços/material à sua utilização. 

20.4 Independentemente de sua transcrição, para todos os efeitos legais, farão parte do 

futuro Contrato que vier a ser assinado, todas as condições estabelecidas neste Edital e Seus 

Anexos, na Proposta de Preços da Licitante Vencedora. 

20.5 Os serviços/material serão solicitados conforme necessidade da Secretaria 

Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Cultura. A referida secretaria irá solicitar por escrito e 

será elaborado o respectivo contrato administrativo. 

 

21. DO FORO 

21.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de JUSCIMEIRA/MTpara dirimir quaisquer 

dúvidas e/ou litígio oriundo da execução das obrigações previstas neste edital, com renúncia 

expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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JUSCIMEIRA-MT, 12 DE JULHO 2018. 

 

 

 

Moisés Dos Santos 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

                                                                                Nelson Taveira Filho 

                                                                                 Presidente da C.P.L 

 


