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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2018 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 

 

 

1. PREÂMBULO 

 

1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA, ESTADO DE MATO GROSSO, 

neste ato representado por seu PREGOEIRO, designada pela Portaria n.º 001/2018 de 02/01/2018, 

torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE ÀS 08:00 HORAS 

DO DIA 09 DE NOVEMBRO 2018. 

 

1.2.Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação definidos no 

objeto deste Edital e seus Anexos deverão ser entregues até ÀS 08:00 HORAS DO DIA 09 DE 

NOVEMBRO 2018.  O credenciamento será feito no inicio da sessão. 

 

1.3. O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá, integralmente, o que rege a Lei Federal 

nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 3.555/2000, Lei Complementar nº 123/2006, e subsidiariamente 

a Lei 8.666/1993 e demais normas pertinentes ao procedimento licitatório e objeto licitado. 

 

1.4. Os interessados poderão ler ou obter a integra do Edital e seus anexos na Prefeitura Municipal 

de Juscimeira no endereço acima, no horário das 08:00 às 13:00 horas, nos dias úteis a partir desta 

data.  

 

2. DO OBJETO e DA VIGÊNCIA 

 

2.1. A presente licitação tem por objeto:  

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA 

URBANA, INCLUINDO LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO, PODA DE ÁRVORES, 

LIMPEZA DE ÁREAS GRAMADAS, BEM COMO A COLETA E TRANSPORTE DOS 

RESÍDUOS PRODUZIDOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA/MT, conforme especificações do Anexo 

I Termo de Referência deste Pregão Presencial. 

 

2.2. As quantidades descritas são estimativas, para fornecimento durante 12 (doze) meses, com 

entregas em períodos alternados e quantidades definidas de acordo com as necessidades deste 

Município. 

 

2.3. Os itens ou serviços objetos deste edital deverão atender às exigências mínimas de qualidade, 

observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade 
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industrial – ABNT, INMETRO, etc., atentando-se a contratada, principalmente, para as prescrições 

contidas no art. 39, VIII, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

 

2.4. O prazo de vigência e execução da Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses, 

contados da assinatura da data de sua  

 

3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

3.1. As despesas relativas a esta contratação correrão por conta de recursos do Município de 

Juscimeira/MT., na seguinte despesa orçamentária: 

 

02.06 – Secretaria De Infra Estrutura 

02.06.01 – Secretaria De Infra Estrutura 

02.06.15.452.0019.2031.0000 – Manutenção Do Sistema De Limpeza Pública e Coleta e 

Destinação Do Lixo 

3.3.90.39.00 – Outros Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica 

220 - Ficha 

  

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

4.1. Somente será admitida a participação neste certame, de pessoas jurídicas, que comprovem com 

documentos de registros ou autorizações legais, que explorem ramo de atividade compatível com o 

objeto desta licitação e atenderem as exigências do edital e seus anexos. 

 

4.2. Estarão habilitadas a participar desta licitação as empresas que apresentarem a documentação 

comprobatória da sua habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal, 

nos moldes definidos neste edital. 

 

4.3. As licitantes participantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e 

apresentação de suas propostas. 

 

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

hipóteses a seguir elencadas: 

4.4.1. que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 

4.4.1.1. 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. 

4.4.2. em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição: controladoras, 

coligadas ou subsidiárias entre si; 

4.4.3. que, por quaisquer motivos, tenham sido punidas com suspensão e/ou impedimento por 

Órgão da Administração do Município de Juscimeira, ou, tenha sido declarada inidônea pela 

Administração Publica nas esferas Municipal, Estadual ou Federal, desde que o ato tenha sido 
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publicado na imprensa oficial, conforme o caso, pelo órgão que o praticou enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição; 

4.4.4. estrangeiras que não atuem no País; 

4.4.5. Empresas de propriedade de agente político e/ou de seus familiares, cônjuges, companheiros 

ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, ou por adoção, até o terceiro grau, inclusive do 

Prefeito, do Vice - Prefeito, de Secretários Municipais, Vereadores do município de Juscimeira e 

Deputados do Estado de Mato Grosso, conforme Acórdão (s) nº 667/2004 (DOE 14/09/2004) e 

Resolução (s) nº 25/2011 (DOE 14/04/2011) do TCE- MT; 

 

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

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

 

4.6. As pessoas jurídicas não cadastradas no quadro de fornecedores do Município de Juscimeira 

poderão fazer o cadastramento mediante a entrega dos dados da empresa conforme o Anexo Edital. 

 

4.7. As empresas terão o prazo de até 02 (dois) dias úteis anteriores a data de abertura da 

licitação para tirar duvidas sobre o edital. 

 

5. DO CREDENCIAMENTO E DOCUMENTOS 

 

5.1.O Credenciamento será efetuado no inicio da sessão (ou abertura dos envelopes); os licitantes 

deverão indicar um representante para ser credenciado pelo Pregoeiro e apresentar a seguinte 

documentação: 

 

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; 

e) CERTIDÃO emitida pela Junta Comercial para comprovação da tal condição na forma do art. 

8º da Instrução Normativa nº. 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio – 

DNRC, no caso de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte; 

e.1) A não apresentação da CERTIDÃO citada no item anterior, pelo licitante que queira 

beneficiar-se do sistema diferenciado elencado na Lei Complementar nº. 123/2006, 

acarretará a preclusão automática desse direito nas demais fases do processo licitatório, não 

podendo ser invocado posteriormente. 

 

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

documentação: 
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a) Cópia Cadastro de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

b) Cópia Documento de Identificação do Procurador (RG);  

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; 

f) CERTIDÃO emitida pela Junta Comercial para comprovação da tal condição na forma do art. 

8º da Instrução Normativa nº. 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio – 

DNRC, no caso de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 

 

f.1) A não apresentação da CERTIDÃO citada no item anterior, pelo licitante que queira 

beneficiar-se do sistema diferenciado elencado na Lei Complementar nº. 123/2006, 

acarretará a preclusão automática desse direito nas demais fases do processo licitatório, não 

podendo ser invocado posteriormente. 

 

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 pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio; 

 

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 Pregoeiro FORA DOS ENVELOPES. 

 

 

6. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES. 

 

6.1. Serão admitidos envelopes enviados por remessa postal, desde que devidamente 

identificados dentro das normas estipuladas no presente EDITAL, lembrando que a ausência 

de representante implica a decadência dos direitos às etapas de lances, negociação e recursos. 

 

6.2. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os 

Documentos de Habilitação será pública, dirigida pelo Pregoeiro, em conformidade com este edital 

e seus anexos, no local e horário determinados no preâmbulo deste edital. 
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6.3. Declarada aberta à sessão pelo Pregoeiro, o(s) representantes(s) da(s) licitante(s) entregará(ão) 

os envelopes contendo a(s) proposta(s) de preços e os documentos de habilitação, não sendo aceita, 

a partir desse momento, a admissão de novos licitantes.  

 

6.4. O envelope da Proposta de Preços deverá ser apresentado fechado (lacrado), contendo em seu 

exterior as seguintes informações: 

 

ENVELOPE 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 

MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA-MT 

PREGÃO PRESENCIAL N
o
 023/2018 

RAZÃO SOCIAL  

CNPJ. DO LICITANTE. 

 

6.5. O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser apresentado fechado (lacrado), contendo 

em seu exterior as seguintes informações: 

 

ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA-MT 

PREGÃO PRESENCIAL N
o
 023/2018 

RAZÃO SOCIAL  

CNPJ. DO LICITANTE. 

 

6.6. Inicialmente, será aberto o Envelope 01 – Proposta de Preços – e, após, o Envelope 02- 

Documentos de Habilitação. 

 

6.7. Os documentos apresentados pelas licitantes nas propostas de preços e nos documentos de 

habilitação, quando redigidos em língua estrangeira, só terão validade quando acompanhados da 

respectiva tradução realizada por tradutor juramentado ou consularizado. 

 

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

7.1. No envelope de nº 01 ―proposta de preço‖ deverá conter: 

7.1.1. CARTA PROPOSTA impressa preferencialmente em papel timbrado do licitante, 

devidamente datada, assinada e rubricadas em todas as folhas pelo representante legal, nos 

termos do anexo deste Edital; 

7.1.1.1. Deverá conter nome de fantasia e razão social do proponente, endereço completo, 

telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail) e dados bancários se houver; 

7.1.1.2. Validade da Proposta – As propostas deverão permanecer válidas e em condições 

de aceite por um período de 60 (sessenta) dias corridos contados da data de sua entrega. 

7.1.1.3. Prazo e forma de entrega – Os referidos serviços deverão ser executados 

imediatamente mediante apresentação da requisição devidamente assinada. 
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7.1.2. PROPOSTA DE PREÇOS impressa preferencialmente em papel timbrado do licitante, 

devidamente datada, assinada e rubricadas em todas as folhas pelo representante legal, nos 

termos do anexo deste Edital; 

 

7.2. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros, e, 

entre os expressos em algarismos e por extenso, serão considerados estes últimos.  

 

7.3. Não serão aceitos preços cujos valores unitários sejam iguais a 0 (zero), inexeqüíveis ou 

excessivos, sendo entendidos como excessivos aqueles superiores ao praticado pelo mercado, tendo 

como referência os valores contidos no termo de referencia; 

 

7.4. No preço unitário proposto deverão estar incluídas todas as despesas necessárias à perfeita 

execução do objeto deste Edital, tais como: salários, seguros, impostos, taxas, encargos sociais e 

trabalhistas, transportes e todos os demais custos necessários ao perfeito cumprimento das 

obrigações do objeto desta licitação, constituindo assim, a única remuneração pelos fornecimentos; 

 

7.5. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus 

anexos, forem omissas ou apresentarem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o 

julgamento; 

 

7.6. A apresentação da proposta implicará a plena aceitação por parte do licitante, das condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos; 

7.6.1. As empresas após a apresentação das propostas não poderão alegar preço inexeqüível 

ou cotação incorreta. 

 

7.7. Após a apresentação da proposta não cabe desistência, salvo por motivo justo decorrente de 

fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

 

7.8. A sessão pública poderá ser suspensa, por prazo a ser definido na própria sessão, para a análise 

prévia que se fizer necessária. 

 

7.9. As propostas deverão ser elaboradas observando-se todas as informações, critérios e instruções 

descritas neste Edital e seus anexos; 

 

7.10. A proposta impressa deve apresentar suas páginas numeradas, e a última assinada pelo 

representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas 

ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais 

licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo; 

 

7.11. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou 

incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço 

inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo 

considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os produtos/serviços serem 

fornecidos sem ônus adicionais. 
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 7.12. A não identificação na Proposta do nome do responsável abaixo da assinatura não constitui 

motivo de desclassificação da licitante, contudo esta informação deverá ser fornecida na fase de 

julgamento. 

 

7.13. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das 

condições estabelecidas neste edital e seus anexos, e, no pleno reconhecimento de que não se 

enquadra em nenhuma das situações impeditivas de participação a seguir enumeradas: 

7.13.1. Inadimplência com fornecimento de itens junto ao Município, não configurando como 

tal as licitantes que solicitaram formalmente prorrogação de prazo e este foi devidamente acatado; 

7.13.2. Existência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art. 32, § 2
o
, 

da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, salvo se declarado; 

7.13.3. Existência em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos, 

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

salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 

7° da Constituição Federal, inciso V, art. 27 da Lei nº 8666/93; 

7.13.4. Existência em seu quadro de empregados de servidores públicos exercendo funções de 

gerência, administração ou tomada de decisão; 

 

7.14. Os valores ofertados devem ser compatíveis com os preços atuais praticados no mercado sob 

pena de desclassificação da proposta. 

 

7.15. O Pregoeiro poderá, caso julgue necessário, solicitar maiores esclarecimentos sobre a 

composição dos preços propostos. 

 

7.16.  Em nenhuma hipótese poderá ser alterada, quanto ao seu mérito, à proposta apresentada, tanto 

no que se refere às condições de pagamento, prazo ou quaisquer outras que importem em 

modificação nos seus termos originais, ressalvadas àquelas quanto ao preço declarado por lance 

verbal ou às destinadas a sanar evidentes erros materiais devidamente avaliadas e justificadas ao 

Pregoeiro. 

 

7.18. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas: 

7.18.1. Que não atenderem as especificações e exigências do presente edital e seus anexos ou 

da Legislação aplicável; 

7.18.2. Omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades capazes de 

dificultar o julgamento; 

7.18.3. Que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições 

estabelecidas neste edital; 

7.18.4. Que apresentar serviços/produtos que não atendam as descrições dos objetos a serem 

julgados, de acordo com o anexo deste Edital. 

 

8. DO JULGAMENTO 
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8.1. Menor preço POR LOTE, logrando-se vencedora a empresa que atender às exigências deste 

edital. 

8.2. Aberta sessão, os interessados entregarão os envelopes contendo a indicação do objeto e do 

preço oferecido, procedendo-se à sua imediata abertura e verificação da conformidade das propostas 

com os requisitos estabelecidos nesse edital. 

 

8.3. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste edital e 

seus anexos, a Proposta será desclassificada. 

 

8.4. Será classificada pelo Pregoeiro, a licitante que apresentar a proposta de menor preço por lote 

e aquelas que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez 

por cento), relativamente à de menor preço. 

 

8.5. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições 

definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o 

máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais quaisquer que sejam os 

preços oferecidos nas propostas escritas. 

 

8.6. Às licitantes classificadas será dada oportunidade para disputa, por meio de lances verbais e 

sucessivos, de valores distintos e decrescentes, através dos seus representantes legais. 

 

8.7. O pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma sequencial, a 

apresentar lances verbais; 

8.7.1. Os lances deverão ser formulados sobre o preço POR LOTE, em valores distintos e 

decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances, 

que será comunicada no inicio da fase de lances. 

 

8.8 A seguir serão iniciadas as rodadas de lances verbais entre as licitantes convocadas: 

8.8.1. A rodada de lances verbais será repetida até que se esgotem as ofertas por parte das 

licitantes; 

8.8.2. A convocação para a oferta de lances pelo Pregoeiro terá como referencial os valores 

ofertados, iniciando-se com a licitante ofertante do maior preço e finalizando com a ofertante do 

menor preço, devendo o lance ofertado cobrir o de menor preço. A cada nova rodada será efetivada 

a classificação momentânea das propostas, o que definirá a sequencia dos lances seguintes; 

8.8.3. O primeiro lance verbal da sessão deverá ser de valor inferior ao da proposta escrita de 

menor preço e os demais lances deverão cobrir o lance de menor valor;  

8.8.4. A licitante que não apresentar seu lance na forma indicada na alínea acima, quando 

convocado pelo Pregoeiro, será excluída das próximas rodadas de lances, salvo se as demais 

licitantes também não oferecerem; 

 8.8.5. Após este ato serão encerrados os trabalhos da etapa competitiva, e ordenadas às 

ofertas pelo critério de menor preço; 
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8.9. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a 

exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção da sua última oferta, ou constante 

na sua proposta original ou do último lance oferecido, para efeito de ordenação das propostas. 

 

8.10. Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta escrita 

de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

 

8.11. O pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e os valores apresentados pela 

proposta classificada em primeiro lugar, decidindo motivadamente a respeito. 

 

8.12. Sendo aceitável a proposta de menor preço POR LOTE, será aberto o envelope contendo a 

documentação da habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas 

condições habilitatórias. 

 

8.13. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a licitante vencedora, 

sendo-lhe adjudicado o objeto deste edital e seus anexos, pelo Pregoeiro. 

 

8.14. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o 

Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem de 

classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as 

exigências, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicada o LOTE definido no 

objeto. 

 

8.15. O pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço 

melhor. 

 

8.16. Caso ocorra a apresentação de duas ou mais propostas originais ao inicio do certame de preços 

iguais, observadas as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade 

definidos neste edital, as licitantes classificadas se recusarem a dar lances e consequentemente 

persistindo a igualdade de preços será adotado o critério de desempate por sorteio na forma do art. 

45, parágrafo 2º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, na própria sessão. 

 

8.17. Após o encerramento da fase de lances verbais, com a classificação das propostas na forma 

prescrita neste edital, serão devolvidos os envelopes fechados dos concorrentes desclassificados, 

contendo a respectiva documentação de habilitação, desde que não tenha havido recurso ou após 

sua denegação. 

 

8.18. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste edital e seus 

anexos. 

 

8.19. No caso da sessão do Pregão, excepcionalmente, vir a ser suspensa antes de cumpridas todas 

as suas fases, os envelopes devidamente rubricados no fecho ficarão sob a guarda do Pregoeiro, e 

serão exibidos ainda lacrados e com as rubricas dos participantes na sessão marcada para o 

prosseguimento dos trabalhos. 
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8.20. Se a licitante vencedora recusar-se a entregar o objeto licitado, as demais serão chamadas na 

ordem de classificação para fazê-lo, sujeitando-se a desistente às penalidades estabelecidas neste 

edital. 

 

 

 

9. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ÀS MICRO EMPRESAS E 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SEGUNDO A LEI COMPLEMENTAR Nº 147/14. 

 

9.1. Em caso de participação de licitante que detenha a condição de Microempresa ou de Empresa 

de Pequeno Porte nos termos da Lei Complementar nº 123/06, serão observados o seguinte: 

9.1.1.Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 

prazo de 05 (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; 

9.1.2.Permanecendo vicio na documentação, a Comissão declarará a empresa inabilitada e 

procederá a abertura dos envelopes de documentação das demais empresas obedecendo à ordem de 

classificação; 

9.1.3.As microempresas ou empresas de pequeno porte poderão sanear as irregularidades 

constatadas na habilitação apenas se apresentarem na sessão todos os documentos previstos neste 

capítulo, mesmo que contenham algum vício. A ausência de qualquer documento implicará na 

inabilitação do licitante; 

9.1.4.Será assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, entendendo-se por empate aquela situação em que as propostas apresentadas pela 

microempresa e empresa de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a 

proposta melhor classificada apresentada por empresa que não estiver amparada por esta Lei 

complementar; 

9.1.5.A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada terá a oportunidade 

de apresentar novo lance de preço no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após a notificação por 

parte do Pregoeiro, sob pena de preclusão; 

9.1.6.Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 

da alínea anterior, serão convocadas as MEs ou EPPs remanescentes, na ordem classificatória, para 

o exercício do mesmo direito; 

9.1.7.No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se enquadrem no disposto na alínea ―b‖, será realizado sorteio entre elas para 

que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta; 

9.1.8.Na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea ―b‖, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 

10. DA HABILITAÇÃO 
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10.1 Os documentos de habilitação, que deverão ser apresentados na sessão pública, são os 

seguintes: 
 

10.1.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

10.1.1.1. Prova De Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

10.1.1.2. Cópia do Documento de Identificação dos Responsáveis Legais da Empresa; 

 

 

10.1.1.3. 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; 

10.1.1.4. Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

10.2. RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

10.2.1. Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa 

da União - Consolidada de acordo com Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02 de outubro de 

2014; 

10.2.2. Prova de Regularidade para com a Fazenda Pública Estadual do domicílio ou 

sede da empresa licitante (Certidões da Dívida Ativa e Corrente); 

10.2.3. Certidão quanto à Dívida Ativa do Estado emitida pela Procuradoria do Estado 

ou documento equivalente que comprove a regularidade. (Apresentar o documento 

preferencialmente em via Original, Autenticada em Cartório ou por Servidor da 

Administração Municipal de Sapezal); 

10.2.4. Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos da Divida Ativa), 

relativo ao domicilio com sede da licitante; 

10.2.5. Prova de inscrição no cadastro municipal (alvará), relativo ao domicilio com sede 

da licitante.  

10.2.6. Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço — FGTS 
(Certificado de Regularidade de Situação — CRS).  

10.2.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT), nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1 de maio de 1943 

(NR) e Lei nº 12.440 de 07 de Julho de 2011; 

10.2.8. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente e compatível com o objeto desta licitação; 

 

10.3.  A prova de regularidade deverá ser feita por Certidão Negativa ou Certidão Positiva com 

efeitos de Negativa; 

10.3.1. Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Certidão de que conste a existência 

de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, 

ou cuja exigibilidade esteja suspensa por moratória, ou deposito de seu montante integral, ou 
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reclamações e recursos, nos temos das leis reguladoras do processo tributário administrativo ou 

concessão de medida liminar em mandado de segurança. 

 

10.4. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

10.4.1. Certidão de Falência e Concordata, emitida pelo Distribuidor da sede do licitante, 

cuja data de expedição não anteceda em mais de 60 (sessenta) dias à data da abertura do presente 

certame.  

 

 

10.5. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

10.5.1. As empresas participantes deverão apresentar: 

10.5.1.1. A licitante deverá comprovar através de documentação, que possui em seu quadro 

permanente, na data da licitação, profissional de nível superior ou técnico em áreas correlatas ao 

objeto contratado, qual seja, engenharia, agronomia, arquitetura, gestão ambiental, biologia, 

química, apto a executar os serviços. 

10.5.1.2. A comprovação de vinculação do profissional deverá atender os seguintes requisitos: 

10.5.1.3.  Empregado: cópia da ficha ou livro de registro de empregado registrado na DRT ou, 

cópia da carteira de trabalho e previdência social ou ainda Contrato de Prestação de Serviços. 

10.5.1.4.Sócio: contrato social devidamente registrado no órgão competente, ou ainda: 

10.5.1.5. Responsável Técnico: cópia da certidão expedida pelo Conselho Regional 

correspondente da sede da licitante onde consta o registro do profissional como RT. 

10.5.2.Atestado de Capacidade Técnica fornecida por pessoa Jurídica de Direito Público ou 

Privado. 

10.5.2.1. O(s) atestado(s) deverá(ão) ser emitido(s) em papel timbrado ou que identifique a 

pessoa jurídica declarante, com nome e cargo do signatário. 

10.5.2.2. Não será(ão) aceito(s) atestado(s) emitido(s) pelo licitante em seu próprio nome, 

nem os que se refiram a períodos de testes, demonstrações ou utilização não comercial, e nenhum 

outro que não tenha se originado de contratação. 

 

11. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

 

11.1. TODAS AS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR AINDA A DOCUMENTAÇÃO 

COMPLEMENTAR - DECLARAÇÕES CONFORME OS ANEXOS DESTE EDITAL. 

 

11.1.1. A ausência de eventual declaração não importará na inabilitação do licitante, que 

poderá redigir de próprio punho na sessão pública. 

 

11.2. Todas as licitantes deverão apresentar dentro do Envelope nº 02, inclusive aquelas que 

se enquadram conforme a Lei Complementar nº 123/2006, os documentos específicos para a 

participação neste Pregão, devendo ser entregues numerados e sequencialmente, a fim de permitir 

celeridade na conferência e exame correspondentes. 

 

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

estar: 
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11.3.1. Em nome da licitante, com número do CNPJ e com o endereço respectivo; 

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

11.3.3. se a licitante for a 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. 

 

11.4.  Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou 

publicação em órgão da imprensa oficial. 

 

11.5.  O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que 

tiver dúvida e julgar necessário. 

 

11.6.  Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documento em substituição aos 

documentos requeridos no presente edital e seus anexos. 

 

11.7. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 

dispositivo deste edital e seus anexos, o Pregoeiro considerará o proponente inabilitado. 

 

11.8. Poderá o Pregoeiro declarar qualquer fato formal, desde que não implique 

desobediência à legislação e for evidente a vantagem para a Administração, devendo também, 

se necessário, promover diligência para dirimir a dúvida, cabendo, inclusive, estabelecer um 

prazo máximo de 48 horas para a solução;  
11.8.1. Como resultado das diligências acima referidas, objetivando um juízo de verdade real, 

será permitido, nos termos do inciso XIII, do Decreto Federal n° 3.555/00, a apresentação de 

documentação atualizada e regularizada na própria sessão, desde que a sua produção seja de fácil 

realização; 

 11.8.2. A inclusão de documentos durante a sessão será admitida desde que seja necessária a 

realização de diligência para apurar fatos existentes à época da licitação, concernentes à proposta de 

preços ou habilitação dos participantes, porém não documentados nos autos. 

 

11.9. Constatando através da diligência o não atendimento ao estabelecido, o Pregoeiro considerará 

o proponente inabilitado e prosseguirá a sessão. 

 

11.10. Caso sejam apresentadas certidões sem a indicação expressa do prazo de validade, a mesma 

não será aceita se a data de sua expedição for anterior a 60 (sessenta) dias da data da abertura do 

presente certame. 

 

11.11. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas. 

 

11.12. O Pregoeiro poderá utilizar os sites oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões para 

comprovação da regularidade do licitante. 

 

11.13. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 
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documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 

justificada. 

 

11.14. O Pregoeiro não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, 

no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e, não sendo apresentados os 

documentos originais para a verificação, a licitante poderá ser inabilitada. 

11.15. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste edital, a licitante será 

habilitada e declarada vencedora do certame. 

 

12. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

12.1. Encerrada a fase de lance para o lote, o Pregoeiro procederá à abertura do envelope contendo 

os documentos de habilitação da licitante que apresentou a melhor proposta verificando sua 

regularidade ou aquela que sagrou-se vencedora da fase de lances verbais. 

 

12.2. Caso a licitante classificada em primeiro lugar seja inabilitada, o Pregoeiro examinará a 

habilitação das licitantes com as ofertas subsequentes e a qualificação destas, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma que atenda aos requisitos do Edital. 

 

12.3. Constatado o atendimento das exigências editalícias, a licitante será declarada vencedora, 

sendo-lhe adjudicado o objeto do certame, caso não haja interposição de recursos. 

 

12.4. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, o Pregoeiro poderá suspender a sessão e fixar 

aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova habilitação, escoimados 

os vícios apontados para cada licitante, conforme determina o art. 48, §3° da Lei nº 8.666/93, 

mantendo-se a classificação das propostas e lance verbais. 

 

12.5. Da suspensão da sessão pública de realização do pregão será lavrada ata circunstanciada com 

todos os vícios apontados de todas as licitantes, assinada pelos representantes presentes, pelo 

Pregoeiro e pela Equipe de Apoio. 

 

13. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

13.1. Decairá do direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste edital aquele que não 

o fizer até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a realização do Pregão, apontando de 

forma clara e objetiva as falhas ou irregularidades que entende viciarem o mesmo. Sendo que as 

petições deverão ser protocolizadas, devidamente instruídas (razão social, endereço, assinatura, 

telefone para contato e ainda, número do Pregão ao qual se referem), junto ao Departamento de 

Licitações do Município de Juscimeira-MT.  

 

13.2. No ato de apresentação da impugnação, é obrigatória a apresentação de CPF ou RG, em se 

tratando de pessoa física, e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por documento original ou 

cópia autenticada). 
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13.3.  Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos 

do parágrafo 1º do art.12 do Decreto nº 3.555 de 2000. 

13.3.1. Contudo, a qualquer cidadão é legítima a impugnação do edital por irregularidade na 

aplicação da lei, sendo assim, a impugnação e/ou a decisão do Pregoeiro que depender de parecer 

técnico-jurídico-cientifico-financeiro aplicar-se-á o prazo de até 3 (três) dias úteis para julgar e 

responder à impugnação, nos termos da parte final do parágrafo 1º do art. 41 da Lei Federal 8.666 

de 1993. 

 

13.4. Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do edital capaz de afetar a 

formulação das propostas, será designada nova data para a realização da sessão pública do Pregão. 

 

13.5. A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o 

retardamento de execução do certame, a autoridade competente poderá assegurado o contraditório e 

a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no art. 7º da Lei nº 10.520/2002. 

 

13.6. Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, 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 art. 93 da Lei nº 8.666/93. 

 

14. DOS RECURSOS 

 

14.1. Os recursos deverão ser manifestados, verbalmente, no final da sessão, após a declaração do 

vencedor pelo Pregoeiro, devendo a licitante interessada indicar o(s) ato(s) atacado(s) e a síntese 

das suas razões (motivação), que serão registrados em ata. 

 

14.2. O Pregoeiro indeferirá recursos intempestivos, imotivados ou propostos por quem não tem 

poderes, negando-lhes, desse modo, processamento, devendo tal decisão, com seu fundamento, ser 

consignada em ata. 

 

14.3. Interposto o recurso e apresentada sua motivação sucinta na reunião, a licitante poderá juntar, 

no prazo de 03 (três) dias, contados do dia subsequente à realização do pregão, memoriais contendo 

razões que reforcem os fundamentos iniciais. Não será permitida a extensão do recurso, nos 

memoriais mencionados, a atos não impugnados na sessão; 

14.3.1. Da notificação/ciência das razões do recurso, tem a licitante Requerida o prazo de 3 

(três) dias para apresentação de suas Contrarrazões. 

14.3.2. No prazo acima, o Pregoeiro irá analisar o recurso interposto por escrito, suas razões e 

contrarrazões, podendo reconsiderar sua decisão, nesse mesmo prazo ou fazê-lo subir à autoridade 

superior devidamente informado, devendo, nesse caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 03 

(três) dias úteis, contados do recebimento da decisão do Pregoeiro; 

 

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

aproveitamento. 
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14.5. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados no Departamento de Licitações 

do Município de Juscimeira, em dias úteis, no horário de expediente em atendimento ao Público. 

 

14.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais pelo Prefeito 

Municipal de Juscimeira, este adjudicará o objeto do Pregão Presencial ao vencedor e homologará o 

procedimento licitatório. 

 

14.7. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo quanto à disputa. 

 

14.8. Ocorrendo 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 7º da Lei nº 

10.520/02 e legislação vigente. 

 

14.9. A alegação de preço inexequível por parte de uma das licitantes com relação à proposta de 

preços de outra licitante deverá ser devidamente comprovada sob pena de não conhecimento do 

recurso interposto. 

 

14.10. As razões e contra-razões recursais deverão ser protocoladas das 08:00 às 13:00 horas NO 

SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA – MT – 

AVENIDA JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210 – BAIRRO CAJUS – JUSCIMEIRA – 

MT. 

14.10.1. As petições deverão estar instruídas com número do Pregão ao qual se referem, 

constando a razão social, endereço completo, e-mail, telefone para contato e assinatura do 

responsável pela empresa.  

 

15. DAS OBRIGAÇÕES 

 

15.1. DA FORNECEDORA 

15.1.1. A Licitante Vencedora, além do fornecimento do objeto deste edital e das 

responsabilidades resultantes da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, obriga-se a: 

15.1.2. Realizar a prestação de serviços conforme Termo de Referencia Anexo deste Edital, 

para os quais foi declarada vencedora dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância 

às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação. 

15.1.3. Comunicar o GERENCIADOR, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente 

e prestar os esclarecimentos julgados necessários. 

15.1.4. Reparar, corrigir ou refazer, às suas expensas, os serviços objeto deste edital em que 

forem verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes dos materiais empregados ou da 

execução. 

15.1.5. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, 

estadual, municipal e as normas internas de segurança, medicina do trabalho e proteção ambiental, 

bem como assegurar os direitos e cumprimentos de todas as obrigações, inclusive quanto aos preços 

registrados na Ata de Registro de Preço. 
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15.1.6. Atender de imediato as solicitações, corrigindo no prazo máximo de até 24 (vinte e 

quatro) horas após NOTIFICAÇÃO, qualquer ocorrência de interrupção dos serviços prestados.  

15.1.7. Comunicar ao responsável pela fiscalização da execução da Ata de Registro de Preço, 

no endereço indicado pelo GERENCIADOR, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente 

e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

15.1.8. Executar o objeto solicitado (contratado), conforme as condições prescritas no 

presente instrumento e de acordo com as especificações e termos mencionados na proposta. 

15.1.9. Assumir inteira responsabilidade pela prestação dos serviços bem como pela qualidade 

destes, de acordo com as especificações constantes da proposta e/ou instruções deste Edital e seus 

anexos. 

15.1.10. Responder integralmente por perdas e danos diretos que vier a causar ao 

GERENCIADOR ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus 

prepostos, independentemente de outras cominações (contratuais ou) legais a que estiver sujeita. 

15.1.11. Fornecer o objeto solicitado (constante) do Termo de Referencia Anexo deste edital, 

atendendo todas as exigências legais pertinentes, tais como trabalhistas, inclusive no que se refere 

às normas de segurança no trabalho e previstas na legislação específica; encargos sociais, 

tributários, previdenciários, fundiários e demais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da 

presente licitação por mais especiais que sejam e mesmo que aqui não mencionadas, para com as 

quais ficará única e exclusivamente responsabilizada.  

15.1.12. Comunicar expressamente à Administração, a quem competirá deliberar a respeito, 

toda e qualquer discrepância entre as reais condições existentes e os elementos apresentados. 

15.1.13. Prestar à Administração, sempre que necessário ou por esta solicitado, 

esclarecimentos e informações acerca dos objetos a serem entregues, fornecendo toda e qualquer 

orientação que possa ser dada para acompanhamento e apreciação dos mesmos. 

15.1.14. A prestação dos serviços nos quais foi declarada vencedora a empresa licitante 

deverá ser executada de acordo as especificações contidas no edital de licitação, e com a supervisão 

deste Município de Juscimeira, através de seu servidor designado para esta finalidade. 

15.1.15. Responsabiliza-se única e exclusivamente, pelo pagamento de todos os encargos e 

demais despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação, tais como impostos, taxas, 

contribuições fiscais, previdenciárias, sociais, trabalhistas, fundiárias; enfim, por todas as 

obrigações e responsabilidades, por mais especiais que sejam e mesmo que não expressas no 

presente edital ou na Ata de Registro de Preço/Contrato. 

15.1.16. Responsabiliza-se pela manutenção do seu cadastro atualizado perante o setor 

cadastral deste Município, bem como pela tempestividade de suas certidões para fins de pagamento 

dentro do prazo de vigência, consoante regra preceituada pelo Tribunal de Contas do Estado de 

Mato Grosso. 

15.1.17. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições que culminaram em sua habilitação e qualificação na fase da 

licitação. 

15.1.18. Manter planejamento de esquemas alternativos de trabalho ou planos de contingência 

para situações emergenciais, tais como: falta d’água, falta de energia elétrica, quebra de 

equipamentos, greves e outros, assegurando a manutenção do atendimento adequado. 

15.1.19. Designar por escrito, no ato do recebimento da Autorização de Serviços, preposto(s) 

que tenha(m) poderes para resolução de possíveis ocorrências durante a execução do contrato. 



 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL 

JUSCIMEIRA - MT 

Avenida Joaquim Miguel Dos Santos, nº 210 – Bairro Cajus – Fone/Fax (66) 3412-1381 – Cep: 78.810-000 – Juscimeira - MT 

15.1.20. Disponibilizar insumos suficientes, adequados e necessários para a manutenção das 

áreas, assim como equipamentos e ferramentas utilizados na execução das atividades objeto deste 

contrato. 

15.1.21. Manter, prioritariamente, os veículos envolvidos indiretamente na execução dos 

serviços, como no apoio e supervisão dos serviços. 

15.1.22. Manter em perfeitas condições de uso as dependências (quando houver) e apresentar 

os documentos referentes aos equipamentos vinculados à execução do serviço, responsabilizando-se 

por eventuais extravios ou quebras. 

15.1.23. Identificar todos os equipamentos, ferramental e utensílios de sua propriedade, tais 

como: ferramentas manuais, carrinhos para transporte de materiais etc., de forma a não serem 

confundidos com similares de propriedade do CONTRATANTE. 

15.1.24.  Responsabilizar-se pela manutenção preventiva e limpeza dos seus equipamentos e 

ferramentas. 

15.1.25. Executar a manutenção corretiva de seus equipamentos e suas ferramentas, 

substituindo-os quando necessário, a fim de garantir a continuidade dos serviços. 

15.1.26. Os equipamentos, utensílios e móveis, pertencentes ao CONTRATANTE, e 

disponibilizados à CONTRATADA, deverão, ao término do contrato, ser devolvidos em condições 

de uso. 

15.1.27. Providenciar a contagem e verificação do estado de conservação dos equipamentos, 

bem como das instalações, na presença de preposto designado pelo CONTRATANTE, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término do contrato, para possíveis reparos, 

substituições ou reposições, durante o citado período. 

15.1.28. Utilizar as dependências vinculadas à execução do serviço, exclusivamente para 

atender ao objeto do contrato. 

15.1.29. Estabelecer e cobrar o cumprimento de padrões de conduta adequada na utilização 

dos saneantes, materiais e equipamentos utilizados. 

15.1.30. A CONTRATADA deverá zelar pela administração do seu pessoal, adotando as 

medidas necessárias ao bom desempenho do serviço. 

15.1.31. Manter os empregados dentro do padrão de higiene recomendado pela legislação 

vigente, fornecendo uniformes e equipamentos de proteção individual específicos para o 

desempenho das funções, sem ônus para os mesmos em conformidade com a Norma do Ministério 

do Trabalho e Emprego nº 6 (Equipamentos de Proteção Individual), regulamentada pela Portaria nº 

3.214, de 35 08/06/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, tais como: aventais, calças, camisas, 

capas de chuva, botas ou tênis antiderrapantes. 

15.1.32. Para a execução dos serviços, a CONTRATADA deve manter no local de trabalho o 

número suficiente e adequado de pessoal operacional, necessário ao exato cumprimento das 

obrigações assumidas. 

15.1.33. Cabe à CONTRATADA em relação ao pessoal empregado no serviço controlar a 

assiduidade e pontualidade do pessoal no serviço, comunicando imediatamente à Administração do 

CONTRATANTE alterações e atrasos e suprindo as eventuais ausências e assegurando-lhes meios 

de locomoção até o local de trabalho. 

15.1.34. Fiscalizar e manter adequada conduta do seu pessoal nos setores de atividade, bem 

como, nas dependências do CONTRATANTE, fornecendo-lhes manual de procedimento contendo 

instruções acerca de obrigações, atos, atitudes e ações cabíveis e a serem evitadas durante o serviço. 
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15.1.35. Responsabilizar-se pela disciplina que seus empregados deverão ter durante suas 

horas de trabalho e comprometer-se que os mesmos manterão o devido respeito e cortesia, seja no 

relacionamento entre companheiros, seja no atendimento aos usuários. 

15.1.36. Manter no local de trabalho um representante, como responsável pelos serviços e de 

seu pessoal, o qual responderá às solicitações e contatos junto ao CONTRATANTE. 

15.1.37. Providenciar, ato contínuo a eventuais impedimentos, a efetiva e imediata 

substituição do mesmo por profissional de experiência equivalente ou superior, conforme previsto 

na Lei Federal no 8.666/93. 

15.1.38. Promover periodicamente treinamentos específicos, teóricos e práticos, para toda a 

equipe de trabalho, abordando, obrigatoriamente, a prevenção de acidentes de trabalho, combate a 

incêndio e temas relacionados à execução das atividades dos funcionários. 

15.1.39. Nas atividades diárias, o funcionário da CONTRATADA deverá usar uniforme 

completo e limpo. 

15.1.40. Responsabilizar-se, em caso de greve da categoria envolvida nos serviços descritos 

neste termo de referência, pela manutenção total dos serviços contratados, para que não haja 

interrupção dos mesmos. 

15.1.41. Todas as determinações dadas pelo Gestor do Contrato ao representante citado serão 

consideradas como dirigidas à CONTRATADA, bem como todas as ações ou omissões desse 

funcionário, que venham a prejudicar a normalidade dos serviços. 

15.1.42. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento 

dos seus empregados acidentados ou com mal súbito. 

15.1.43. Manter funcionário devidamente capacitado e qualificado para operar máquinas, 

equipamentos e implementos, em conformidade com a legislação vigente. 

15.1.44. Controle de Qualidade dos Serviços Prestados e uniformidade, independentemente 

das escalas de serviço adotadas. 

 

15.2. DA CONTRATANTE 

15.2.1. O Município de Juscimeira, obrigar-se a: 

15.2.1.1. Notificar a FORNECEDORA de qualquer irregularidade encontrada no 

fornecimento dos produtos/serviços; 

15.2.1.2. Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas na Ata do Registro de 

Preços e Contrato; 

15.2.1.3. Receber o objeto adjudicado nos termos, prazos e condições estabelecidas no edital; 

15.2.1.4. Indicar os locais e horários em que deverá ser executado o serviço; 

15.2.1.5.Fiscalizar a execução dos serviços; 

15.2.1.6. Disponibilizar informações necessárias à execução do presente instrumento; 

 

15.2.2. Caberá ao Municipio de Juscimeira promover ampla pesquisa de mercado, de forma a 

comprovar que os preços permanecem compatíveis com os praticados no mercado. 
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16. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA 

 

 

16.1. O cronograma de execução dos serviços possui os prazos definidos no Anexo deste Edital, 

contados a partir da emissão da Ordem de Serviço. 

 

16.2. A Ordem de Serviço deverá ser assinada no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a 

partir do dia seguinte a assinatura do Contrato Administrativo. 

 

16.3. Todos os serviços executados deverão ser prestados em acordo com as características e 

especificações do Termo de Referência e de acordo com a legislação em vigor, observadas as 

especificações constantes no Anexo deste edital. 

 

16.4. O recebimento não excluirá a Adjudicatária da responsabilidade civil, nem ético profissional, 

pela perfeita prestação dos serviços do objeto, dentro dos limites estabelecidos pela Lei 8.666/93. 

 

16.5. A Adjudicatária ficará obrigada a corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto 

deste Contrato em que se verificar vícios ou incorreções resultantes dos itens da prestação dos 

serviços. 

 

16.6. A Prefeitura rejeitará, no todo ou em parte, a prestação dos serviços realizados em desacordo 

com a ordem de fornecimento e com as normas deste Edital; 

 

16.7. Nos termos de art. 3° combinado com o art. 39, VIII, da Lei nº 8.082, de 11 de setembro de 

1.990 – Código de Defesa do Consumidor, é vedado o fornecimento de qualquer produto ou serviço 

em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se as normas 

especificadas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade 

credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial 

(CONMETRO); 

 

17. DO CONTRATO 

 

17.1. Como condição para celebração do contrato, a licitante vencedora deverá manter todas as 

condições de habilitação para contratar com a Administração Pública. 

 

17.2. A Prefeitura convocará formalmente a licitante vencedora para assinar o Contrato, que deverá 

comparecer dentro do prazo de 02 (dois) dias consecutivos, contados a partir da convocação. 

 

17.3. Se a licitante vencedora se recusar a assinar o contrato ou apresentar situação irregular, será 

chamado outro, conforme ordem de classificação e assim sucessivamente, sem prejuízo das sanções 

cabíveis. 

 

17.4. O contrato terá vigência por 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, admitindo 

prorrogação conforme art. 57 de Lei 8.666/93. 
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17.5. Caso o contrato seja prorrogado, o preço poderá ser repactuado com periodicidade mínima de 

01 (um) ano, contados da proposta ou da última repactuação, com base na Convenção Coletiva de 

Trabalho da categoria, Convenção Coletiva de trabalho 2016/2016 com o número de registro no 

MTE: MT000081/2016, sendo vedada repactuação antecipada ou retroativa. 

 

18.  DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 

 

18.1.  A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do Termo de Registro de Preços 

poderá ser solicitada pelas partes, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, 

porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou 

ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 

extraordinária e extra-contratual, ficando a cargo da interessada a apresentação de todo tipo de 

prova da ocorrência, sem o que o pedido não será aceito. 

 

18.2. Para que os preços estejam sempre atualizados, e visando todo processamento necessário, a 

FORNECEDORA se obriga a fornecer, à cada ocorrência de majoração ou redução, cópia  do  

documento correspondente a  ser  utilizado no  realinhamento dos  preços. Portanto, é de 

responsabilidade exclusiva da FORNECEDORA, o fornecimento dos documentos 

comprobatórios dessas ocorrências.  

18.2.1. Os preços atualizados somente poderão ser praticados após a efetiva assinatura do 

documento (termo aditivo) modificativo pelas partes. 

18.2.2. Os PRODUTOS/SERVIÇOS deverão ser executados pelo preço efetivamente 

pactuado. No caso de a FORNECEDORA solicitar o equilíbrio econômico-financeiro do Termo de 

Registro de Preços sobre parcelas já entregues, o mesmo não será concedido, sendo que o termo 

aditivo somente terá efeitos ex nunc, não retroagindo, em nenhuma hipótese, o novo preço as 

parcelas já recebidas. 

 

18.3. O bloqueio no fornecimento por esta razão sujeitará a FORNECEDORA às sanções legais 

(contratuais) e editalícias. 

 

18.4. A obrigatoriedade da FORNECEDORA em fornecer documentos que permitirão variação dos 

preços pactuados (contratados) vigerá para todo o período do Termo de Registro de Preços, mesmo 

para períodos que possam não haver fornecimento dos produtos/serviços. 

 

18.5. A empresa deverá apresentar Planilhas Comparativas de Valores e documentos 

comprovando o aumento do item na qual a mesma foi declarada vencedora. 

 

19. DA REVOGAÇÃO DO CONTRATO 

 

19.1. A fornecedora registrada poderá ter o seu registro de preços revogado na Ata, por 

intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

19.2. A REVOGAÇÃO DO SEU REGISTRO PODERÁ SER: 
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19.2.1. A pedido da própria fornecedora, quando: 

19.2.1.1. Comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de 

casos fortuitos ou de força maior. 

 

19.2.2. Por iniciativa do Município de Juscimeira, quando o fornecedor registrado: 

19.2.2.1. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; 

19.2.2.2. Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo 

licitatório; 

19.2.2.3. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 

19.2.2.4. Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

19.2.2.5. Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as solicitações 

decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

19.2.2.6. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 

estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nas solicitações dela decorrentes. 

 

19.3.  Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o Município de Juscimeira fará 

o devido apostilamento/aditivo na Ata de Registro de Preços e informará aos proponentes a nova 

ordem de registro. 

 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

20.1. O atraso injustificado na execução do objeto da presente Ata, sujeitará a fornecedora, 

garantida a defesa prévia, as seguintes sanções:   

 

20.1.1. ADVERTÊNCIA 

20.1.1.1 A aplicação da sanção administrativa de advertência pode ser efetuada nos seguintes 

casos: 

20.1.1.1.1.  Descumprimento das obrigações assumidas (contratualmente ou) na licitação, 

desde que não acarretem prejuízos para o GERENCIADOR, independentemente da aplicação de 

multa; 

20.1.1.1.2. Execução insatisfatória ou inexecução dos fornecimentos e/ou serviços/produtos 

prestados (contratados), desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de 

suspensão temporária ou inidoneidade; 

20.1.1.1.3. Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento 

dos serviços do GERENCIADOR, a seu critério, desde que não sejam passíveis de sanção mais 

grave; 

20.1.1.1.4. Atraso na entrega do bem ou na prestação do serviço/produtos (contratado), pelo 

prazo não superior ao estipulado neste edital. 

 

20.2.2. MULTA 

20.2.2.1. Na forma prevista no instrumento convocatório ou na Ata de Registro de Preço, o 

GERENCIADOR aplicará a MULTA correspondente a: 
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20.2.2.1.1. 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no prazo de entrega dos 

materiais ou serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida; 

   20.2.2.1.2. O atraso para efeito  de  cálculo,  mencionado  no  item  anterior  será contado 

em dias corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado em até 20 (vinte) 

dias; 

20.2.2.1.3. 10% (dez por cento) sobre o valor constante do contrato, pela inexecução total do 

objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis; 

20.2.2.1.4. 3% (três por cento) sobre o valor POR LOTE de sua proposta, se decorrido o 

prazo estabelecido para assinatura da Ata de Registro de Preço, após a notificação, dentro do prazo 

de validade da proposta e não comparecendo à Prefeitura o proponente convocado para a assinatura 

da Ata de Registro de Preço. 

 

20.2.3. A FORNECEDORA não incorrerá em multa quando houver prorrogação do prazo, 

previamente autorizado pela GERENCIADORA, em decorrência de impedimentos efetivamente 

verificados sem que a ela seja imputável a culpa, ou em decorrência de acréscimos ou 

modificações no objeto inicialmente ajustado, respeitado o limite legal. 

 

20.2.4. A multa será descontada dos créditos constantes da Fatura, ou outra forma de cobrança 

Administrativa ou Judicial. 

 

20.2.5 Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos serviços/produtos 

ou fornecimento advir de caso fortuito ou motivo de força maior. 

 

20.3. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E 

IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO. 

20.3.1. A suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Juscimeira poderá ser 

aplicada aos inadimplentes culposos que prejudicarem a execução da Ata de Registro de Preço por 

fatos graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis da data do recebimento da 

respectiva intimação. 

20.3.2. A sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com 

o Município de Juscimeira poderá ser aplicada nos seguintes prazos e situações: 

20.3.2.1. Por 06 (seis) meses nos seguintes casos: 

20.3.2.1.1. Atraso no cumprimento das obrigações assumidas na Ata de Registro de Preços 

(contratualmente), que tenham acarretado prejuízos para o GERENCIADOR; 

20.3.2.1.2. Execução insatisfatória dos fornecimentos e/ou serviços prestados (contratados); 

 

20.3.3. Por 02 (dois) anos, quando a ADJUDICADA/FORNECEDORA: 

20.3.3.1. Não concluir os fornecimentos e/ou os serviços/produtos prestados (contratados); 

20.3.3.2. Se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente, no 

que diz respeito à sua fruição, qualidade e riscos de operacionalização; 

20.3.3.3. Prestar o serviço em desacordo com as normas aplicáveis à execução do objeto deste 

ajuste; 

20.3.3.4. Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo ao órgão licitador, 

ensejando o cancelamento (a rescisão) da Ata de Registro de Preço. 
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20.4. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

20.4.1. Enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que 

o fornecedor (contratado) ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 

decorrido o prazo da sansão aplicada com base no item ―Suspensão    Temporária    de    

Participação    em  Licitação    e Impedimento de Contratar com a Administração”. 

 

20.4.2. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração 

Pública será proposta pela Seção Administrativa e Financeira para aplicação à 

ADJUDICADA/FORNECEDORA nos casos a seguir indicados: 

20.4.2.1.  Condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

20.4.2.2.  Prática de atos ilícitos, visando frustrar a execução da Ata de Registro de Preço; 

20.4.2.3.  Demonstração de não possuir idoneidade para licitar e contratar com as Secretarias 

Municipais solicitantes do Município de Juscimeira, em virtude de atos ilícitos praticados, tais 

como: 

20.4.2.3.1. Praticar ação maliciosa e premeditada em prejuízo do Município de Juscimeira ou 

ações que evidenciem interesses escusos ou má-fé; 

20.4.2.3.2. Apresentar qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte; 

20.4.2.3.3. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer 

informações de que tenha tomado conhecimento em razão da execução/entrega dos 

serviços/produtos objeto deste edital sem o consentimento do Município de Juscimeira, por escrito. 

 

20.5 Independentemente das sanções administrativas, a FORNECEDORA está sujeita ao 

pagamento de indenização por perdas e danos, quando a inadimplência acarretar prejuízos ao 

Município de Juscimeira. 

 

20.6  Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia 

do interessado e recurso dos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 

 

21. DO PAGAMENTO 

 

21.1. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária (OB) emitida em favor do fornecedor, 

no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento da Nota Fiscal/fatura dos serviços 

efetivamente prestados, devidamente atestada pelo agente fiscalizador designado para esse fim; 

21.2. Para a realização do pagamento, o fornecedor deverá apresentar as certidões negativas do 

INSS, FGTS, das Fazendas Federal, Estadual e Municipal e trabalhista;  

21.3. Ocorrendo à realização parcial de serviços, descumprindo o cronograma físico, haverá 

redução dos valores a pagar, prevalecendo somente à medição dos serviços executados, sem 

prejuízo das demais penalidades previstas no Edital e na Lei 8.666/93. 

21.4.  Junto ao corpo da Nota Fiscal/Fatura é recomendado fazer constar, para fins de pagamento, 

informações relativas ao nome e número do banco, da agência e da c/c da contratada. 
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21.5.  No preço a ser pago deverão estar inclusas todas as despesas inerentes a: salários, encargos 

sociais, tributários, trabalhistas e comerciais, materiais, fretes, enfim todas as despesas necessárias 

ao fornecimento do objeto deste Pregão. 

 

21.6. Constando qualquer incorreção na nota fiscal, bem como, outra circunstância que 

desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante no item 21.1 fluirá a partir da 

respectiva regularização; 

 

21.7.  Prefeitura 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‖; 

 

21.8. As despesas bancárias decorrentes de transferências de valores para outras praças serão de 

responsabilidade da adjudicatária; 

  

21.9. O pagamento feito à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades vinculadas ao 

fornecimento, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia dos bens fornecidos. 

 

22. DA FISCALIZAÇÃO 

 

22.1. Caberá à Fiscalização da Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos o acompanhamento 

dos trabalhos visando verificar o atendimento integral às exigências contratuais. A Fiscalização terá 

poderes para, nos locais de trabalho, proceder qualquer determinação que seja necessária à perfeita 

execução dos serviços, inclusive podendo determinar a paralisação dos mesmos quando não estiver 

havendo atendimento às cláusulas contratuais. 

 

22.2. A GERENCIADORA deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos 

serviços/produtos para evitar a sua degeneração, devendo intervir para corrigir ou aplicar sanções 

quando verificar um viés contínuo de desconformidade da prestação do serviço/produto à qualidade 

exigida. 

 

22.3. A Fiscalização terá poderes para, nos locais de trabalho, proceder qualquer determinação que 

seja necessária à perfeita execução/entrega dos serviços/produtos, inclusive podendo determinar a 

paralisação dos mesmos quando não estiver atendendo às cláusulas da Ata de Registro de 

Preços/Contratos; 

 

22.4. A execução da Ata de Registro de Preço/Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 

meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, quando 

for o caso:  

22.4.1. os resultados alcançados em relação ao serviços/produtos solicitados (contratados), 

com a verificação dos prazos de execução e da qualidade demandada;  

22.4.2. os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação 

profissional exigidas;  

22.4.3. o cumprimento das demais obrigações decorrentes do presente edital e da Ata de 

Registro de Preço/ Contratos; e a satisfação do público usuário. 
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22.5. O fiscal/gestor da Ata de Registro de Preço/ Contratos deverá promover o registro das 

ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 

estabelecidas (contratuais), conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do Art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

22.6. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela FORNECEDORA, 

sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções 

administrativas, previstas neste Edital e na legislação vigente, podendo culminar em 

CANCELAMENTO do registro de preços (rescisão contratual), conforme disposto nos arts. 20 e 21 

do Decreto nº 7.892/2013 e arts. 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

22.7. A Fiscalização terá direito de exigir a substituição de qualquer funcionário da 

FORNECEDORA, cuja produtividade não estiver sendo satisfatória. Também terá poderes para 

solicitar a substituição de funcionários que apresentarem comportamento desrespeitoso para com os 

servidores/população, estiverem drogados ou alcoolizados ou que estiverem solicitando propina. 

 

22.8. A fiscalização citada nos itens anteriores não isenta a empresa vencedora das 

responsabilidades assumidas com a celebração da Ata de Registro de Preço/Contrato. 

 

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

23.1. É facultado ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

 

23.2. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação, assumindo ainda, todos os custos de 

preparação e apresentação de sua proposta, uma vez que o Município de Juscimeira não será, em 

nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do 

processo licitatório. 

 

23.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será redesignada para o dia, hora e local que será noticiado para o 

primeiro dia útil subsequente, em horário e local, aqui estabelecidos, desde que não haja 

comunicação do Pregoeiro em contrário. 

 

23.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente normal no 

Município de Juscimeira; 

 

23.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da 

licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta, durante a realização da sessão pública de PREGÃO. 
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23.6. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do processo. 

 

23.7. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 

presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito, ao Pregoeiro, no  

 

Departamento de Licitação, no endereço: Av. Joaquim Miguel Dos Santos, 210 – Bairro Cajus – 

Juscimeira/MT, até 2 (dois) dias úteis antes da data de abertura do PREGÃO.  

23.7.1. As petições deverão estar instruídas com a razão social, endereço, assinatura, telefone 

para contato, e-mail e ainda, número do Pregão ao qual se referem. 

 

23.8. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

 

23.9. Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes na Lei nº 10.520/2002, Lei nº 

8.666/93 e alterações posteriores, bem como Decreto Federal nº 3.555/00 e Decreto nº 7892/13. 

 

23.10. Poderá o Pregoeiro no interesse da administração, relevar omissões puramente formais, 

desde que: 

23.10.1. Não comprometam a lisura e o caráter competitivo da licitação; 

23.10.2. Possam ser sanadas, no prazo determinado pelo Pregoeiro; 

 

23.11. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 

relevantes, devendo a mesma, ao final, ser assinada pelo Pregoeiro e os licitantes presentes, 

ressaltando-se que poderá constar a assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes facultado esse direito. 

 

23.12. A empresa fornecedora ficará obrigada a manter a documentação de habilitação e 

qualificação exigidas neste edital, durante todo o período de vigência da Ata de Registro de 

Preço/Contrato. 

 

23.13. As questões decorrentes da execução deste edital, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas pelo foro da Comarca de Juscimeira – MT, com 

exclusão de qualquer outro. 

 

23.14. Os envelopes não abertos ficarão à disposição das licitantes para retirada no Departamento 

de Licitações do Município de Juscimeira, pelo período de 30 (trinta) dias úteis, contados do 

encerramento da Licitação (transcorrido o prazo regulamentar para interposição de recurso contra o 

resultado da licitação ou, se for o caso, denegados os recursos interpostos), após o referido período 

o Município de Juscimeira reserva o direito de fragmentá-los. 

 

23.15. O Edital e os anexos que acompanham são públicos e podem ser livremente consultados 

pelos interessados, que poderão obter cópia de suas peças, respondendo pelos respectivos custos de 

reprodução e pela utilização que derem aos documentos recebidos. 
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23.16. Deverá os licitantes participantes permanecer no recinto da sessão até o término da mesma 

para a assinatura da ata. 

 

24. SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL 

 

Anexo I  Minuta Carta De Credenciamento  

Anexo II Termo De Referência 

Anexo III Minuta Declaração De Pleno Atendimento Aos Requisitos Habilitação 

Anexo IV Minuta Declaração De Superveniência 

Anexo V Minuta Declaração Nos Termos Do Inciso XXXIII Da Constituição Federal 

Anexo VI 
Minuta Declaração De Enquadramento Como Beneficiária Da Lei 

Complementar nº123, de 2006 

Anexo VII Minuta Da Proposta Comercial 

Anexo VIII Minuta Da Ata Registro De Preços 

Anexo IX Minuta Do Contrato 

 

 
Juscimeira, Mt., 24 De Outubro 2.018 

 

 

 

 

 

Diva Maria Dos Santos Gardin 

                Pregoeiro 

 

 

 

 

  

                                                                                          Moisés Dos Santos 

                                                                                          Prefeito Municipal 

 


