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PROCESSO ADMINISTRATIVO 005/2015 

EDITAL DE PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONVITE Nº 001/2018 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA, ESTADO DE MATO GROSSO, através da Presidente 

da Comissão Permanente de Licitações, torna público que realizará ÀS 09:00 HORAS DO DIA 12 DE MARÇO DE 

2018,na Prefeitura Municipal de JUSCIMEIRA, situada a Avenida Joaquim Miguel Dos Santos, nº 210, Bairro Cajus, 

Juscimeira-MT, licitação na modalidade CONVITE, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL tendo como Objeto a 

“Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e 

corretiva de “software” e “hardware” (micro computadores, servidores, notebooks, impressoras a jato de 

tinta, matriciais, laser e correlatos) do parque de equipamentos de informática, manutenção da infra-estrutura 

física e lógica de rede de computadores, apoio ao backup, apoio à instalação e operação de 

microcomputadores e ativos de rede de computadores, suporte aos usuários e fornecimento de peças de 

reposição para impressoras e scanners da municipalidade, serviços de manutenção, gerenciamento e 

hospedagem de site e prestação de serviços de envio das informações relativas ao Aplic a serem enviadas ao 

TCE-MT Cargas de Envio Imediato para a Prefeitura Municipal de Juscimeira-MT”,nos termos da Lei Federal nº 

8.666/93, de 21 de junho de 1993 e 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 – Termo de Referencia; 
II – Minuta da proposta de preços; 
III – Minuta da carta de credenciamento; 
IV – Minuta da declaração nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da CF; 
V – Declaração de Condição de ME ou EPP; 
VI – Minuta do contrato; 
VII – Minuta da declaração de fato inexistente de fato superveniente impeditivo da 

habilitação. 

 

1.2 – O Edital e seus anexos poderão ser retirados na Prefeitura Municipal de JUSCIMEIRA, situada a 

Avenida Joaquim Miguel Dos Santos, nº 210, Bairro Cajus, Juscimeira-MT, de segunda a sexta-feira, das 07:00 as 

13:00, nos dias úteis, a partir da publicação deste Edital. 
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2.  DO OBJETO 

2.1 – A presente licitação tem por finalidade a “Contratação de empresa especializada para a 

prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva de “software” e “hardware” (micro 

computadores, servidores, notebooks, impressoras a jato de tinta, matriciais, laser e correlatos) do parque de 

equipamentos de informática, manutenção da infra-estrutura física e lógica de rede de computadores, apoio 

ao backup, apoio à instalação e operação de microcomputadores e ativos de rede de computadores, suporte 

aos usuários e fornecimento de peças de reposição para impressoras e scanners da municipalidade, serviços 

de manutenção, gerenciamento e hospedagem de site e prestação de serviços de envio das informações 

relativas ao Aplic a serem enviadas ao TCE-MT Cargas de Envio Imediato para a Prefeitura Municipal de 

Juscimeira-MT”, conforme especificações descritas no termo de referência anexo I deste Edital. 

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

 

3.1 – Os envelopes contendo a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (envelope nº 01) e PROPOSTA 

DE PREÇOS (envelope nº 02) deverão ser entregues até ÀS 09:00 HORAS DO DIA 12 DEMARÇO DE 2018, na 

Prefeitura Municipal de JUSCIMEIRA, à Comissão Permanente de Licitações, situada a Avenida Joaquim Miguel dos 

Santos, nº 210, Bairro Cajus, Juscimeira-MT. 

3.2 – Não havendo expediente na data marcada, a entrega dos referidos envelopes dar-se-á no primeiro 

dia útil subseqüente, 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 desta licitação empresas com ramo de objeto pertinentes convidadas ou 

pessoas que manifestem interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da data marcada para 

apresentação das propostas e que atendam as exigências constantes deste Edital e seus anexos. 

4.2 – Não poderão participar desta licitação: 
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4.2.1 – empresas que, na data designada para a apresentação da documentação e das propostas, 

estejam suspensas de participar de licitações e/ou impedidas de contratar com a Administração, ou tenham sido 

declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública, não tendo sido ainda reabilitadas. 

 

5. DO REPRESENTANTE LEGAL 

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: 
 
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, que comprovem que a empresa está enquadrada como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, sob as penas da lei e gozarão dos benefícios contidos na na Lei 
Complementar n.º 123/2006, conforme § 1oe § 2o do art. 43, verbis: 

Art. 43.  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.  

 

§ 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 

(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 
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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.  

 

§ 2º A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1° deste artigo, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 

21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  

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 presidente da comissão 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 
presidente da comissão de LicitaçãoFORA 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, 

com assinatura do licitante, com a seguinte identificação na parte frontal: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONVITE Nº 001/2018 

ENVELOPE nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

NOME DO LICITANTE: _________________________________________ 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONVITE Nº 001/2018 

ENVELOPE nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

NOME DO LICITANTE: _________________________________________ 

 

6.1.1. DO ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
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6.1.1 – Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em uma única via devendo conter a 

documentação a seguir listada: 

6.1.1.1 DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 

a) Cópia do Documento de Identificação dos Responsáveis legais da empresa; 
b) Copia Ato Constitutivo, estatuto social em vigor, devidamente registrado acompanhado da ata de eleição 
do conselho e ata de posse da diretoria 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; Copia do Registro Comercial ou Requerimento de Empresário, no caso de 
empresa individual; 
c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
Pais, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. 

 

6.1.1.2 DA HABILITAÇÃO FISCAL 

a. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) dos sócios da empresa licitante; 

b. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

c. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho através 
do link http://www.tst.jus.br/certidao. 

d. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal: Certidão de Regularidade de Tributos Federais, 
expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão de Regularidade da Dívida Ativa da União, 
expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, abrangendo inclusive a Regularidade perante o 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)"; 

e. Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual, da sede da licitante; 

f. Certidão de regularidade com a Fazenda Municipal da sede da licitante; 

g. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) - CRF, emitida pela 
Caixa Econômica Federal. 

 
 

6.1.1.3 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA 
 

a) Certidão Negativa de pedido de falência ou concordata expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da 
licitante, cuja data de expedição não anteceda em mais de 06 (seis) meses da data de recebimento e 
abertura dos envelopes, podendo ser aceita a certidão expedida pelo TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e dos Territórios), devidamente válida. 

 
 
6.1.1.4 DECLARAÇÕES  

 
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 IV deste Edital; 

b) Declaração de inexistência de fatos impeditivos para participação de licitação, conforme modelo ANEXO 
VI; 

 

6.1.2. DO ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 
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6.1.2.1. – A proposta de preços deverá ser apresentada individualmente, assinada pelo licitante, sem erros, rasuras 

ou entrelinhas. 

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

6.1.2.3. – Prazo da Prestação do serviço: 12(doze) meses. 

6.1.2.4. – Serão desclassificadas as proposta que: 

I – Não atenderem às exigências deste Edital; 

II – Apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis ou valor superior ao estabelecido no Termo de 

Referênciaanexo I deste Edital. 

6.1.2.5. – O valor adjudicado não será ajustado e não haverá correção monetária. 

7. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

7.1 – Envelopes de nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

7.1.1 – 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. 

7.1.2 – Os documentos contidos nos envelopes nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – serão 

examinados para verificar se estão em conformidade com o edital e vistados pelos membros da Comissão e 

colocados a disposição dos licitantes para análise e visto. 

7.1.3 – 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. 

7.2 – Envelopes de nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

7.2.1 – Os envelopes n° 02 – PROPOSTA DE PREÇOS – dos licitantes habilitados serão abertos em 

momento subseqüente 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. 

7.2.1.1 – 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. 
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7.2.2 – As propostas contidas nos envelopes nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS – serão examinadas 

para verificar se estão em conformidades com o edital e vistadas pelos membros da Comissão de Licitação e 

colocados a disposição dos licitantes para análise e visto. 

7.2.3 – Após a análise das propostas os valores serão lançados para classificação dos licitantes. 

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

poderá refazer o convite. 

7.2.5 – 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, salvo os casos previstos na Lei Complementar 123/2006. 

7.2.6 – 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; 

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; 

7.2.7 – 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. 

7.2.8 – 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. 

8. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

8.1. No julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de MENOR VALOR GLOBAL, 

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

9. DOS RECURSOS 

9.1 – 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. 
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9.2 – 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. 

9.3 – Os recursos deverão ser protocolados na Prefeitura Municipal de JUSCIMEIRA, sito à Avenida 

Joaquim Miguel Dos Santos, nº 210, Bairro Cajus, Juscimeira-MT, no horário das 07:00 às 13:00 horas, não sendo 

aceitos recursos intempestivos. 

10. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

10.1. O pagamento mensal será efetuado através de transferência bancária ou cheque nominal ao 

contratado, até o 10º (décimo) dia subseqüente à prestação dos serviços mediante documento devidamente atestado 

por servidor responsável. 

10.2. Havendo erro nos documentos hábeis de cobrança ou circunstâncias que impeçam o pagamento, 

aqueles serão devolvidos e o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. 

Neste caso, o prazo para pagamento iniciará após a regularização, sem ônus para a Administração. 

 

11. DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR 

11.1. A empresa Licitante Vencedora deverá prestar os serviços nos termos e prazos fixados no Termo 

de Referência (ANEXO I) deste Edital, após a ordem de serviço emitida pela Prefeitura Municipal de JUSCIMEIRA. 

11.2. Comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal de JUSCIMEIRA-MT qualquer alteração ocorrida 

no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência. 

11.3. O contratado ficará obrigado a assinar o contrato, nas mesmas condições deste edital. 

11.4. Outras obrigações constantes neste Edital e no Termo de Referência, anexo I deste Edital. 

11.5. Comprovar, mensalmente, o recolhimento das contribuições sociais (Fundo de Garantia de Tempo de Serviços 
e Previdência Social) pertinentes aos seus empregados alocados ao serviço decorrente da contratação, como 
condição à percepção mensal do valor faturado, e sempre que solicitado, a quitação das obrigações 
trabalhistas e tributárias; 

  

11.6. Cumprir fielmente todas as atividades, especificações e obrigações o Anexo I – Termo de 
Referência deste Edital; 

 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

12.1. Emitir ordem de serviço. 
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12.2Rejeitar os serviços entregues caso estejam em desacordo com as obrigações assumidas pelo 

vencedor. 

12.3. Para aceitação definitiva o Município de Juscimeira poderá realizar testes para comprovação da 
qualidade dos serviços;  

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

12.5. Outras obrigações constantes neste Edital e no Termo de Referência anexo I deste Edital.  

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1 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. 

13.2. Em caso de inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a 

CONTRATADA está sujeita às seguintes penalidades, garantida prévia defesa: 

a) advertência; 

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. 

13.3. 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. 

13.4. 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. 

13.5. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, sem efeito suspensivo. 
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14. DA HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 

14.1 – Após decorrido o prazo recursal previsto em lei, a presente licitação será homologada pelo 

Prefeito Municipal e o objeto adjudicado ao licitante vencedor. 

15. FONTE DE RECURSOS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

15.1. – As despesas decorrentes para a realização dos serviços com base no presente processo 

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

JUSCIMEIRA: 

02.03.01.04.122.0002.2006.0000.3.3.90.39.00 – Manter as Atividades da Secretaria. 

16. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 

16.1. Os serviços deverão ser recebidos por servidor responsável da Prefeitura Municipal de 

JUSCIMEIRA/MT e caso não seja compatível com o constante no termo de referencia e com a proposta apresentada, 

o contratado terá o prazo máximo de 03 (três) dias para a devida regularização.  

 

17. DA PARTICIPAÇÃO DAS “ME” E “EPP” 

17.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte terão tratamento diferenciado e preferencial, 

sendo consideradas como tal aquelas que apresentarem CERTIDÃO emitida pela Junta Comercial para comprovação 

de tal condição na forma do art. 8º da Instrução Normativa nº. 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do 

Comércio – DNRC. 

17.2. As empresas participantes poderão comprovar que estão enquadradas como Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte por meio de declaração constante no anexo VI Deste Edital 

17.2.1. A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14 

de dezembro de 2006 caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento 

em outras figuras penais e das sanções prevista neste edital. 

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

relativos ao presente certame. 

18.4. As despesas com manutenções do veículo, tais como serviços de oficina mecânica, ficarão a cargo 

da empresa contratada. 

19. DA VIGÊNCIA E ASSINATURA DO CONTRATO 

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

V, será de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei 

8.666/93. 

19.2 – Uma vez notificada de que a Prefeitura Municipal de JUSCIMEIRA efetivará a contratação, a 

licitante vencedora deverá comparecer em até 02 (dois) dias úteis seguintes à notificação para assinatura e retirada 

do contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

20. DO FORO 

20.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de JUSCIMEIRA/MT para 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. 

Este Edital de processo licitatório modalidade CONVITE n° 001/2018 possui 12 (doze) folhas, incluindo 

esta, numericamente ordenadas. 

JUSCIMEIRA-MT, 01 de março 2018. 

 
 

Nelson Taveira Filho  
PRESIDENTE DA CPL   
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ANEXO I 

TERMO DE REFERENCIA 

 

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

1– OBJETO: 

“Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e 

corretiva de “software” e “hardware” (micro computadores, servidores, notebooks, impressoras a jato de 

tinta, matriciais, laser e correlatos) do parque de equipamentos de informática, manutenção da infra-estrutura 

física e lógica de rede de computadores, apoio ao backup, apoio à instalação e operação de 

microcomputadores e ativos de rede de computadores, suporte aos usuários e fornecimento de peças de 

reposição para impressoras e scanners da municipalidade; serviços de manutenção, gerenciamento e 

hospedagem de site e prestação de serviços de envio das informações relativas ao Aplic a serem enviadas ao 

TCE-MT Cargas de Envio Imediato para a Prefeitura Municipal de Juscimeira-MT”, conforme requisitos e 

condições constantes no Edital e seus anexos.  

O serviço a ser contratado, o respectivo valor máximo a ser pago pela Prefeitura Municipal de Juscimeira-

MT, obedecem à tabela que segue: 

Item Cód. TCE Descrição Qtde Valor 

Mensal 

Total 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

388647-6 

Prestação de serviços técnicos 

de manutenção preventiva e 

corretiva de “software” e 

“hardware” 

(microcomputadores, 

servidores, notebooks, 

impressoras a jato de tinta, 

matriciais, laser e correlatos)  

do parque de equipamentos de 

informática, manutenção da 

infra-estrutura física e lógica de 

rede de computadores, apoio ao 

backup, apoio à instalação e 

operação de 

 

 

 

12 

meses 

 

 

 

 

R$ 7.833,00 

 

 

 

 

R$ 93.996,00 
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microcomputadores e ativos de 

rede de computadores, suporte 

aos usuários e fornecimento de 

peças de reposição para 

impressoras e scanners da 

municipalidade; Serviços de 

manutenção, gerenciamento e 

hospedagem de site e prestação 

de serviços de envio das 

informações relativas ao Aplic a 

serem enviadas ao TCE-MT 

Cargas de Envio Imediato para 

a Prefeitura Municipal de 

Juscimeira-MT 

 

 

Valor Global: R$ 93.996,00 (Noventa e três mil, novecentos e noventa e seis reais) 

 

1.2. Vistoria e locais de prestação de serviços 

Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria nos 

locais de execução dos serviços e instalações dos equipamentos, acompanhado por servidor designado pela 

Secretaria de Administração, devendo o agendamento ser efetuado previamente 48 (quarenta e oito) horas 

antes da abertura do certame licitatório pelos telefones (66) 3412-1371. 

A vistoria tem por finalidade que a empresa tenha conhecimento das instalações e verifique condições 

técnicas dos equipamentos no ambiente, para assim poder subsidiar sua proposta de preços. 

Após a vistoria, a Secretaria de Administração emitirá Termo de Vistoria que conterá as assinaturas da 

empresa interessada e do preposto da Secretaria. Uma vez realizada a vistoria, não se admitirá, 

posteriormente, qualquer alegação de desconhecimento das instalações e dos equipamentos. 

§ 1. O fornecimento de peças pela CONTRATADA somente será devido para manutenção corretiva 

de scanners e impressoras; 

§ 2. Os serviços serão prestados em todos os equipamentos que compõem o parque de informática, à 

exceção daqueles cuja manutenção seja objeto de contrato específico; 

§ 3. O fornecimento de itens consumíveis, tais como kit fotocondutores (cilindro ótico), fusor, placa 

lógica, placa fonte, tonner, papel e cartuchos de tinta para impressoras e cabos de rede serão fornecidos 

pela CONTRATANTE, quando necessário. 

§ 4. A CONTRATANTE disponibilizará um espaço físico para o reparo dos serviços mais complexos 

na sede da Prefeitura Municipal. Este espaço será equipado com bancada, monitor, teclado, mouse, caixas 

de som, drive dvd-rw, filtro de linha e hard disk para backup de microcomputadores que serão formatados. 

Em casos específicos, e com o aval da administração municipal, a CONTRATADA poderá efetuar a retira 
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do equipamento do órgão e devolver dentro dos prazos estabelecidos. 

 

Quanto ao serviço de envio das informações relativas ao Aplic a serem enviadas ao TCE-MT, Cargas 

de Envio Imediato, o mesmo deverá ser Prestado na Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT. 

 

1. DOS SERVIÇOS 

 

Os serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva de “hardware” do parque de equipamentos 

de microinformática, manutenção da infraestrutura física e lógica de redes de computadores, apoio ao 

backup, apoio à instalação e operação de servidores, microcomputadores, ativos de rede de computadores e 

impressoras, suporte aos usuários e fornecimento de peças de reposição para impressoras e scanners, 

serviços de manutenção, gerenciamento e hospedagem do site da Prefeitura deverão ser prestados conforme 

solicitação da municipalidade. 

Os equipamentos estão distribuídos na Sede da Prefeitura Municipal, suas secretarias, hospital 

municipal e PSF´s, onde deverão ser executados os serviços deste Termo de Referência. O Município 

possuí órgãos em seus distritos, e quando necessário a empresa deverá efetuar acesso remoto para 

solucionar o problema e, caso não seja possível a solução via acesso remoto, mandar um de seus técnicos 

da equipe para atender aos chamados lá existentes. 

As despesas com os deslocamentos dos Técnicos até os órgãos que compõem esse Termo de 

Referência, quando necessário, correrão por conta da Contratada. 

Os serviços de envio das informações relativas ao Aplic a serem enviadas ao TCE-MT, deverão ser 

prestados na forma estabelecida neste TR, em contrato próprio, e com total obediência aos regramentos das 

Normas Técnicas e específicas dispostas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.. 

Os serviços consistem em: 

 

1.1 Serviços de manutenção corretiva dos equipamentos(hardware) 

 

a)  Verificação do defeito de todos os equipamentos, excetuando-se equipamentos de 

contratos de terceiros (internet e aparelhos que compõem linhas de comunicação de dados); 

b)  Reparação de falhas de funcionamento dos equipamentos, mediante substituição de toda e 

qualquer parte defeituosa, desgastada ou quebrada pelo uso normal ou indevido; 

c)  Substituição de peças que tiverem desgaste natural e todo tipo de consumível para o 

funcionamento dos referidos equipamentos, como fusíveis e componentes mecânicos de impressoras. O 

fornecimento de papel, conectores RJ45, cabo UTP, mouse, teclado, tonner, cartuchos de tinta, kit de 

fotocondutor (cilindro ótico), fusor, placa lógica e placa fonte de impressoras são considerados de 

responsabilidade da CONTRATANTE; 

d)  Substituição ou manutenção de equipamentos, que por ventura venham a ter o seu 

funcionamento prejudicado por manuseio indevido do usuário, considerando que os usuários tem um perfil 

de zelo e conhecimento no tratamento com o equipamento de sua responsabilidade; 

e)  Reparação de falhas de funcionamento dos equipamentos devido a erros de configuração 

de placas de vídeo, placas de rede, memórias, placa mãe, etc.; 

f)  Execução de regulagens e ajustes mecânicos, elétricos e eletrônicos dos equipamentos; 

g)  Defeitos ocasionados por danos acidentais ou queda de equipamentos; 
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§1. O prazo para início da verificação do defeito é de, no máximo, 6 (seis) horas úteis, considerando o 

final do expediente às 13h00min horas; 

§2. A atribuição da verificação do defeito inclui tanto os equipamentos em garantia do fabricante 

quanto aqueles equipamentos que não estão nem em garantia do fabricante nem em contrato de 

manutenção; 

§3. Caso o conserto dos equipamentos contratados não possa ser efetuado nos prazos estabelecidos no 

item 3, a CONTRATADA deverá substituir o equipamento defeituoso por outro, se disponibilizado pela 

municipalidade até que o reparo seja efetuado; 

§4. A Contratada terá os prazos para repor os equipamentos de propriedade da Contratante, 

devidamente reparado, conforme tabelas do item 3. Na hipótese de reparação inviável do equipamento, a 

Contratada deverá solicitar a municipalidade UM NOVO EQUIPAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO 

DEFINITIVA, passando este, a fazer parte do parque de informática, objeto deste Termo deReferência; 

§5. A equipe técnica da CONTRATADA fica obrigada a executar as movimentações dos 

equipamentos dentro do mesmo prédio e seus anexos; 

§6. A manutenção corretiva de monitores de vídeo, estabilizadores e no-breaks deverá ser executada 

através de contrato específico; 

§7. DEFINIÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA: Compreende qualquer serviço que envolva 

reparo e substituição de componentes, com o objetivo de sanar defeitos decorrentes do uso normal do 

equipamento de informática, realizando os procedimentos de testes necessários após os reparos e a troca de 

componentes. 

 

1.2 Serviços de manutenção preventiva dos equipamentos(hardware) 

 

Consiste na execução periódica de regulagens, ajustes, lubrificação, limpeza externa e interna com 

aspiração de pó, com substituição de peças que apresentem defeitos, estejam gastas ou quebradas pelo uso 

normal dos equipamentos, abrangendo todos os componentes elétricos, eletrônicos e mecânicos, tais como 

drives de CD, discos rígidos, placas de rede, placas de vídeo, cabeças de impressão,etc., sendo esses 

hardwares fornecidos pela CONTRATANTE. 

Os serviços de manutenção preventiva serão efetuados a cada 6 meses, com prazo máximo de 60 

(sessenta) dias para total execução, com data de início e prioridade de equipamentos a serem vistoriados a 

ser definida pelo administração. 

A primeira manutenção preventiva deverá ser feita em até 6 meses do início da execução do serviço. 

 

§1. Definição de manutenção Preventiva: Compreende a inspeção regular, limpeza, testes e revisões, 

visando proporcionar um funcionamento eficiente, seguro e econômico dos equipamentos de informática.  

 

1.3 Serviços de manutenção física da rede 
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a) Verificação do motivo da interrupção de comunicação com a rede de computadores dos 

equipamentos que compõem o parque de informática da sede da Prefeitura; 

b) Restabelecer a comunicação do equipamento com a Rede de Computadores, reparando, 

através do conserto ou substituição, os componentes que causaram a interrupção; 

c) Transferência, com desinstalação, instalação e configuração, de pontos de rede, 

servidores, microcomputadores, terminais, impressoras, switches, hub’s, roteadores, modem’s, etc., entre os 
órgãos internos e externos da Contratante, exceto equipamentos objeto de contrato deterceiros; 

d) Realizar serviço de cabeamento; 

e) Identificar os pontos derede, com numeração; 

 

§1. Para efeitos desta contratação, considera-se a Rede de Computadores da Prefeitura Municipal e 

suas secretarias todos os equipamentos, acrescidos da infra-estrutura de cabos existentes, com seus 

terminadores, adaptadores econectores. 

§2. Os custos relativos a cabos de redes, conectores, patch cords, roteadores, modems e similares serão 

de responsabilidade daContratante. 

 

1.4 Serviços de manutenção de programas (software), de equipamentos e derede 

 

a) Instalação e configuração dos ambientes operacionais (Windows XP, Windows 7, 

Windows 10 e outros, aplicativos e/ou suas atualizações) nos servidores e microcomputadores da 

Contratante; 

b) Instalação e configuração de Windows 7, Windows 10, Server ou Advanced Server, em 

máquinas clientes e servidores; 

c) Instalação e configuração dos aplicativos existentes e de uso comum, como: MS-Office, 

Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox e demais aplicativos e sistemas adquiridos ou 

desenvolvidos pelaCONTRATANTE; 

d) Instalação e configuração de softwares de emulação de terminais, nos padrões 

determinados pela Contratante;  

e) Backup, formatação e instalação de programas e softwares necessários; 

f) Prestar todo e qualquer apoio aos usuários no uso de acesso à rede de computadores; 

 

§1. A instalação e configuração mencionadas nas letras “a” à “e” e suporte mencionado na letra “f”, do 

subitem 2.4 deverão ser executadas e/ou prestadas, inclusive, nos servidores e microcomputadores 

adquiridos pela Contratante após a assinatura do contrato. 

 

1.5 Serviços de Apoio aos Usuários e Atendimentos 

 

a) Atendimento aos chamados técnicos dos usuários via telefone, e-mail, mensagens sms e 

eletrônicas ou pessoalmente; 

b) Registro, triagem e demais controles relativos ao chamado técnico e aos procedimentos 

adotados para a solução do mesmo, bem como eventuais pendências, em Sistema de Controle de 

Atendimento, fornecido pelaContratante; 

c) Gerar através do sistema da CONTRATANTE os Termos de Transferências de 

equipamentos entre os órgãos que integram a Administração Pública Municipal, que deverão ser assinada 
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pelo responsável do órgão; 

d) Passar informações sobre equipamentos, áreas e usuários com maior incidência de 

problemas quando solicitados pelo gestor; 
 

§1. Os atendimentos aos chamados técnicos e a verificação de defeitos nos equipamentos de 

microinformática e de rede, deverão ser executados inclusive nos equipamentos adquiridos pela 

administração pública ainda no período de garantia. 

§2. Neste caso, o Técnico da Contratada fará a verificação obedecendo aos termos da garantia e 

acompanhará todos e quaisquer procedimentos para sanar o problema, passando pelo acompanhamento de 

todas as fases de manutenção/reparação do equipamento e prestando relatório ao gestor. 

 

1.6 Serviço de Apoio na Administração da Rede e da Segurança da Informação 

Os serviços de apoio na administração da rede e da segurança da informação serão executados pela 

CONTRATADA. 

 

1.7 Serviço de Apoio em Atividades de Backup de banco de dados 

 

Os serviços de apoio em atividades de backup de banco de dados serão executados pela 

CONTRATADA. 

 

1.8 Serviços de manutenção, gerenciamento e hospedagem do site da Prefeitura Municipal de 

Juscimeira-MT 

 

2.1.8 Os serviços descritos acima, deverão compreender:  

            2.1.8.1 criação de páginas para conteúdos específicos quando necessário; 

  2.1.8.2 manutenção do Portal Transparência;  

  2.1.8.3 manutenção do SIC/Serviço de Informação ao Cidadão / Ouvidoria;  

2.1.8.4 criação e configuração de emails para departamentos;  

2.1.8.5 cadastro e Importação da base de dados do website anterior, aproveitando assim, todos os 

dados já cadastrados; 

2.1.8.6 hospedagem, suporte técnico, manutenção, locação de sistema administrador do website 

http://www.juscimeira.mt.gov.br, e, armazenagem, guarda e conservação das informações públicas, 

disponibilizadas na Internet, pela Prefeitura Municipal de Juscimiera;  

2.1.8.7 hospedagem e gerenciamento de conteúdo e banco de dados; 

2.1.8.8 assessoria na utilização de ferramentas disponibilizadas pelo site. 
 

1.9 Serviço de Envio das informações relativas ao Aplic 
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2.9.1. A Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria no envio das informações relativas as 

Cargas de Envio Imediato, incluindo os seguintes itens:  

2.9.1.1. Levantamento, apontamento e correção das inconsistências;  

2.9.1.2. Orientações e acompanhamento da produção dos arquivos, lançamentos e seus envios ao TCE;  

2.9.1.3. Fornecimento de todas as orientações pertinentes ao assunto e necessárias para o envio de 

forma correta das cargas do APLIC – TCE;  

2.9.1.4. Fornecimento de alertas sobre alterações necessárias para acompanhar os ajustes do TCE-MT;  

2.9.1.5. Levantamento, orientações e correções das inconsistências dos arquivos gerados pelo sistema, 

para que as cargas sejam enviadas com sucesso ao TCE 

2.9.1.6. A contratada prestará os serviços na sede do Município, permanecendo o profissional que 

prestará os serviços no mínimo 03 dias da semana para o envio das cargas tempestivas do APLIC, a fim de 

cumprir os prazos estabelecidos no TCE.  

2.9.1.7. A contratada deverá disponibilizar o profissional, munido de equipamentos, apropriados, para 

realizar os serviços contratados.  

2.9.1.8. O deslocamento do profissional correrá a expensas da contratada, inclusive quanto a 

deslocamento (passagens, combustíveis, etc), hospedagem, alimentação, diárias, etc.  

2.9.1.9. O profissional disponibilizado deverá ser qualificado e treinado para realização dos serviços 

contratados, com utilização equipamentos da contratada.  

2.9.1.10. Apresentar Relatórios mensais dos serviços realizados.  

2.9.1.11. Os serviços devem ser prestados por profissionais qualificados e treinados,  

2.9.1.12. Os serviços após regularmente contratados serão solicitados segundo a necessidade e deverão 

ser prestados no prazo máximo de 48 horas após o recebimento da solicitação. 

 

1.10 Substituição de componentes não relacionados neste Termo de Referência 

 

A CONTRATANTE deverá providenciar os componentes solicitados pela CONTRATADA para a 

finalização do atendimento. 

 

1.11 Atendimento 

 

A CONTRATADA prestará o primeiro atendimento ao usuário, denominado atendimento de nível I, 

objetivando a orientação do usuário para resolução rápida do chamado ou através de atendimento via 

acesso remoto. Na impossibilidade da resolução do problema através da orientação e/ou do atendimento via 

acesso remoto, um técnico deverá se deslocar até o local para solução do problema. Possui como 

atribuições os serviços listados no item 2.5. A abertura de chamado poderá ocorrer por telefonema, correio 



  

 
 

___________________________________________________________________________________ 
Av. Joaquim Miguel dos Santos, 210 <> CAJUS <> 78.810-000<>contato@juscimeira.mt.gov.br<>(66)3412.1371 

CNPJ nº 15.023.955/0001-31 

Setor de 

Licitação/MT 

 

Fls._____ 

 

Ass._____ 

eletrônico, mensagem de texto, mensagem através do aplicativo WhatsApp, mensagem eletrônica, ou 

qualquer outro mecanismo de comunicação que venha a ser implantado noórgão. 

 

2. DO TEMPO PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA 

 

Os prazos de atendimento têm início na Data e Hora do chamado e deverá seguir os prazos 

compatíveis com o nível de urgência, conforme demonstra tabela 1. Caberá à CONTRATADA a 

classificação do nível do problema, do tipo de chamado e do tipo de solução do chamado. Os prazos 

referidos na tabela constam para o atendimentoinicial e são expressos em horas úteis. 

 

Nível do 

Problema 

Descrição Prazoparaatendimentoin

icial 

Crítico Serviçocompletamenteindisponível 4 horas 

Severo Serviço operando parcialmente 6 horas 

Alerta Serviço com degradação de performance ou 

funcionalidade 

8 horas 

Normal Demaisproblemas 12 horas 

Remoto Local fora da sede do município (Distrito) 24 horas 

Tabela 1 – Nível do Problema 

 

Serão classificados como chamados críticos aqueles que envolverem o servidor, ou quaisquer outros 

que a administração municipal definir como tal. 

Os chamados, quando não solucionados em nível 1, serão classificados pela CONTRATADA em um 

dos tipos de chamado da tabela 2. De acordo com o tipo de chamado, a empresa terá um prazo para 

conclusão. 

 

 

Tipo de chamadotécnico 

Prazo para 

conclusão do 

chamado 

Instalar microcomputador para usuário que não possui um. 4 horas 

Substituir definitivamente microcomputador por outro, incluindo backup, 

migração de perfil, migração dos e-mails 

6 horas 

Instalação / substituição de impressora 4 horas 

Instalação / substituição de monitor 4 horas 

Instalação / substituição de outros hardwares 4 horas 

Instalação software com configuração (exceto Sistema Operacional) 4 horas 

Substituição de kit fotocondutor ou outro consumível 4 horas 
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Manutenção preventiva em impressora com retirada para o laboratório 1 dia 

Manutenção preventiva de microcomputador com retirada para o laboratório 1 dia 

Microcomputador apresentando problemas de funcionamento 1 dia 

Microcomputadorreiniciandointermitentemente 7 dias 

Impressora apresentando problemas de funcionamento 4 horas 

Software apresentando problemas de funcionamento 4 horas 

Monitor apresentando problemas de funcionamento 4 horas 

Outro equipamento apresentando problemas de funcionamento 4 horas 

Instalação de pontos de rede adicionais no setor 2 dias 

Verificação de configuração / Instalação de softwares em computador novo 1 dia 

Verificação e testes em impressora nova 4 horas 

Verificação e testes em monitor novo 4 horas 

Verificação e testes em outros equipamentos 4 horas 

Problemas no acesso aos serviços de rede (Disco virtual, internet, etc) 4 horas 

Problemas no acesso à internet 4 horas 

Movimentação de equipamento dentro do mesmo prédio com instalação do 

mesmo e configuração em outro local * 

4 horas 

Movimentação de equipamento dentro do mesmo prédio sem instalação * 4 horas 

Solução de chamado em distritos e órgãos afastados da sede administrativa 24 horas 

Outros 6 horas 

Tabela 2 – Tabela de tipo de chamado técnico 

 

(*) Respeitando procedimentos de registro conforme o caso (termo de transferência, termos de saída, 

ou outros de acordo com determinação da administração pública). 

Para finalização do atendimento será aplicado, se necessário, o tipo de solução de chamado técnico da 

tabela 3. Esta tabela 3 tem a função de permitir prazos mais longos para problemas mais graves que 

demandam maior tempo para solução, principalmente em função de necessidade de troca de componentes / 

equipamentos. 

 

 

 

 

Tipo de solução de chamado técnico 

Prazo para 

conclusão do 

atendimento 

Reparo físico ou troca de componente interno de microcomputador, com 

components disponíveis no estoque da CONTRATANTE 

7 dias 



  

 
 

___________________________________________________________________________________ 
Av. Joaquim Miguel dos Santos, 210 <> CAJUS <> 78.810-000<>contato@juscimeira.mt.gov.br<>(66)3412.1371 

CNPJ nº 15.023.955/0001-31 

Setor de 

Licitação/MT 

 

Fls._____ 

 

Ass._____ 

Reparo físico ou troca de componente interno de microcomputador, SEM 

componentes disponíveis no estoque da CONTRATANTE ** 

14 dias 

Substituição definitiva de microcomputador que teve seu concerto inviabilizado** 14 dias 

Reparo físico ou troca de componente interno de impressora, com components 

disponíveis no estoque da CONTRATADA ou da CONTRATANTE, quando for o caso 

7 dias 

Reparo físico ou troca de componente interno de impressora, SEM componentes 

disponíveis no estoque da CONTRATADA ou da CONTRATANTE, quando for o caso 

** 

14 dias 

Substituição definitiva de impressora que teve seu concerto inviabilizado ** 14 dias 

Substituição definitiva de equipamentos, exceto microcomputadores e impressoras 

** 

14 dias 

Reparo físico ou troca de peça de equipamento, exceto microcomputador e 

impressora ** 

21 dias 

Formatação / reinstalação / reparação de sistema operacional de usuário 24 horas 

Reinstalação / configuração de software adquirido ou utilizado pela administração 

municipal 

6 horas 

Habilitar ponto de rede pré-existente 4 horas 

 

Solução que não se enquadra nesta tabela (padrão) 

Usar somente 

prazos da tabela 2. 

Resolução do problema pelo Help Desk Não se aplica 

Tabela 3 – Tabela de tipo de solução de chamado técnico 

 

(*) Respeitando prazo de aquisição e entrega dos equipamentos pelos fornecedores, bem como 

entregas pelos correios, transportadores ou correlatos conforme o caso. 

 

O controle dos prazos será automatizado através de sistema disponibilizado pela CONTRATANTE. 

Os critérios de ajuste do contrato referente ao item 3 constam da tabela a seguir: 

 

Percentual de chamados não atendidos no prazo Ajuste no contrato 

De 90% (inclusive) a 100% Nãoháajuste 

De 85% (inclusive) a 90% (exclusive) 2% de desconto 

Abaixo de 85% (exclusive) 5% de desconto 

Tabela 4 - Ajuste do contrato para descumprimento do item 3 

 

2.1 Prazo para reparo de equipamento ou substituiçãodefinitiva 

 

Os equipamentos que demandarem reparo externo ou que necessitarem de substituição definitiva terão 

prazos diferenciados. Estes prazos, já expostos na tabela, serão utilizados para avaliação. 
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2.2 Reclassificação dos chamados 

 

A reclassificação dos chamados ocorrerá quando a Contratante julgar que a CONTRATADA 

classificou o chamado com classificação de prioridade abaixo da necessária, com classificação de tipo de 

chamado incorreto ou com classificação do tipo de solução incoerente, que impliquem em prazos menos 

rígidos em benefício da CONTRATADA. 

 

% de reclassificação de chamados Ajuste no contrato 

De 0 a 5% (inclusive) dos chamados Nãoháajuste 

De 5% (exclusive) a 10% (inclusive) dos chamados 2% de desconto 

Acima de 10% 5% de desconto 

 

Tabela 5 - Ajuste do pagamento por descumprimento do item 3.2 

 

2.3 Descumprimento dos Prazos 

 

A tentativa de burlar o controle de prazos informando dados incoerentes poderá implicar em rescisão 

contratual por parte da CONTRATANTE, sem prejuízo de outras penalidades. 

O valor mensal da fatura será descontado do somatório dos percentuais de ajustes apurados dos itens 

3.1 a 3.2, respeitado o limite máximo de 5%. 

O sucessivo descumprimento dos prazos por 03 meses consecutivos pode ensejar punição 

administrativa, conforme Lei Nº 8.666/93. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

Esta contratação terá como finalidade atender a situação de reparos/manutenção e upgrades de 

equipamentos de informática do tipo servidores, microcomputadores, notebooks, scanners e impressoras 

instalados na sede e demais dependências pertencentes à administração municipal, bem como, manter em 

pleno funcionamento e sem riscos de paralisações de longo prazo, estes recursos de TI, e os serviços de 

manutenção, gerenciamento e hospedagem de site, permitindo assim a tempestivamente dos processos, 

atividades e serviços executados pela municipalidade. 

É cediço que a Administração Pública de modo geral está sujeita os princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, estampados no caput do art. 37 da CF/88, entre 

outros princípios inerentes, como o da supremacia do interesse público. 

O princípio da legalidade impõe que a Administração Pública esteja sempre atrelada aos limites da lei. 

Contudo, este limite não é exato, sob o ponto de vista hermenêutico, pois a letra fria da lei exige, para sua a 
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aplicação, a adoção de métodos de interpretação que permitam tirar dela o entendimento finalístico que 

melhor atende à sociedade, sem destoar de seus limites concretos.  

Aplicar a lei e obedecer aos limites princípio lógicos é, em regra, uma enorme tarefa para o Gestor 

Público, a exigir deste conhecimento técnico-profissional especializado. Basta citar a enorme quantidade de 

leis, decretos, instruções normativas, resoluções, portarias, etc, á disposição dos interpretes e aplicadores do 

direito.  

Cumprir, orientações e correções das inconsistências dos arquivos gerados pelo sistema, para que as 

cargas sejam enviadas com sucesso ao TCE.  

Por todas as razões acima apresentadas e outras que seriam igualmente válidas, aqui não mencionadas, 

não resta dúvidas da necessidade de contratação dos serviços para auxiliar a Administração Municipal, 

tornando possível o cumprimento de todos os princípios que lhe norteiam. 

 
 

5. OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO: 

 

5.1 Comunicar imediatamente à Licitante vencedora qualquer irregularidade manifestada nos serviços 

prestados; 

5.2. Promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados;  

5.3. Para aceitação definitiva o Município de Juscimeira poderá realizar testes para comprovação da 

qualidade dos serviços;  

5.4. Os pagamentos deverão ser realizados mensalmente até o 10° (décimo) dia subseqüente à prestação de 

serviços.  

 
 

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

6.1 As despesas objeto desta Licitação correrão a conta seguinte Dotação Orçamentária:  

02.03.01.04.122.0002.2006.0000.3.3.90.39.00 – Manter as Atividades da Secretaria. 

 
 

7. FISCAL   

 

7.1. Será fiscal do contrato o funcionário publico SrºELIEL nomeado como Fiscal de Contratos, através da 

Portaria Nº 171/2017, de 08/08/2017.   

 

Juscimeira, 27 de Fevereiro de 2018. 

 

 

_______________________________________ 

Cassio WalneroCrepaldi 

Secretário de Administração  
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ANEXO II 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Edital de Licitação Modalidade CONVITE nº 001/2018 

 

A empresa ............................................................................................................., CNPJ nº 

..................................., sediada à ............................................, nº ........, bairro ................................, CEP: 

......................., Município de ............................................, por seu representante legal abaixo assinado, em 

atendimento ao solicitado no edital de CONVITE nº 001/2018, vem pela presente apresentar proposta para 

participação no processo licitatório modalidade Convite nº 001/2018.  

Tendo examinado as condições de participação, nos propomos a prestação de serviços técnicos de 

manutenção preventiva e corretiva de “software” e “hardware” (micro computadores, servidores, notebooks, 

impressoras a jato de tinta, matriciais, laser e correlatos) do parque de equipamentos de informática, 

manutenção da infra-estrutura física e lógica de rede de computadores, apoio ao backup, apoio à instalação e 

operação de microcomputadores e ativos de rede de computadores, suporte aos usuários e fornecimento de 

peças de reposição para impressoras e scanners da municipalidade, serviços de manutenção, gerenciamento 

e hospedagem de site e prestação de serviços de envio das informações relativas ao Aplic a serem enviadas 

ao TCE-MT Cargas de Envio Imediato para a Prefeitura Municipal de Juscimeira-MT”, conforme especificações 

descritas no termo de referência anexo I deste Edital,pelo valor global de R$ _________ 

(_______________________________________) incluído neste impostos decorrentes e demais despesas incidentes 

ou que venham incidir direta ou indiretamente. Declaramos aceitar as condições expressas na Lei nº 8.666/93 e no 

edital de convite nº 001/2018, com as atualizações que lhe foram introduzidas. 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE: 

Nome de Fantasia: 

Razão Social: 

CNPJ: INSC. EST.: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: 
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CEP: e-mail: 

Telefone: Fax: 

Banco:  Nº Conta Bancária: 

Nome e nº da Agência: 

 

Valor total por extenso (_________________________________________________) 

Validade da Proposta: no mínimo 60 (sessenta) dias; 

Prazo :12 (doze) meses; 

Condições de Pagamento:Até o 10º (décimo) dia subseqüente à prestação dos serviços mediante documento 

devidamente atestado por servidor responsável. 

Local da Prestação do Serviço: Os serviços deverão estar de acordo com as exigências contidas no ANEXO I – 

Termo de referência. 

Local e data, ________________________ (___) - ____ de ___________ de2017. 

 

 

 

 

 

 
(Carimbo do CNPJ da empresa) 

 

  Assinatura do Representante Legal 

Obs. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem cotações contendo preços excessivos, 

simbólicos, de valor zero ou inexeqüíveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda, que ofereçam preços ou 

vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes e não indicarem o local de entrega, abastecimento e/ou 

prestação do serviço. 

 

 

ANEXO III 
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MINUTA DA CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADA FORA DOS ENVELOPES 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2018 

EDITAL DE CONVITE Nº 001/2018 

Pelo presente a empresa, ........................................................................................................, CNPJ nº 

.............................................., sediada à ............................................, nº ............, bairro ................................, CEP: 

......................., Município de ............................................, em atendimento ao edital de CONVITE nº 001/2018, através 

do Sr. ................................................................................ (diretor ou sócio com poderes de gerência), outorga ao Sr. 

..................................................................................., RG nº .............................., CPF nº ..........................................., 

como nosso representante legal na Licitação em referência, podendo rubricar os documentos de HABILITAÇÃO e as 

PROPOSTAS DE PREÇOS, manifestar, prestar todos os esclarecimentos à nossa Proposta, interpor e desistir de 

recursos, desistir da manifestação da interposição de recursos, receber intimações e notificações, enfim, praticar 

todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente Credenciamento. 

Local e data, .................................. (.........) - ..........de..............................de2018. 

Atenciosamente, 

Nome e assinatura do responsável legal pela empresa 

CPF: ________________________________ 

 RG: ________________________________  
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CF 

 
 

Edital de Licitação Modalidade CONVITE nº 001/2018 

 

 

 

A empresa ............................................................................................................., CNPJ nº 

..................................., sediada à ............................................, nº ........, bairro ................................, CEP: 

......................., Município de ............................................, por seu representante legal abaixo assinado, em 

atendimento ao solicitado no edital de Convite nº 001/2018, DECLARA, sob as penas da Lei, que: 

- não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, 

inciso V, art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, com redação determinada pela Lei nº 9854/1999, e do inciso 

V do art. 13, do Decreto nº 3555/2000. 

 

 

Local e data, __________________ (___) - ____ de ___________ de2018 

 

 

Nome completo e assinatura do diretor ou sócio 

CPF: ________________________________ 

 RG: ________________________________ 
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A NE X O  V  

 

 

DECLARAÇÃO QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE – EPP 

 

EDITAL DE CONVITE Nº 001/2018 

 

 

Pelo presente a empresa ....................................................................................................., CNPJ nº 

..................................., sediada à ............................................, nº ........, bairro ................................, CEP: 

......................., Município de ............................................, por seu representante legal abaixo assinado, em 

atendimento ao solicitado no edital de CONVITEnº001/2018, solicita tratamento concedido a microempresas e 

empresas de pequeno porte e DECLARA, sob as penas da Lei, que: 

 

I – Se enquadra como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte – EPP de acordo com o previsto no art. 3º 

da Lei Complementar 123/2006; 

II – Que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar 

Federal nº 123/2006. 

Local e data, .................................... (...........) - ..............de...............................de 2018. 

 

Nome completo e assinatura do responsável legal pela empresa 

CPF: ________________________________ 

 RG: ________________________________ 
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE FATO INEXISTENTE DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADA FORA DOS ENVELOPES 

 

Ref.: CONVITE Nº. 001/2018 

 

 

Pelo presente a empresa ........................................................................................................., CNPJ nº 

.........................................., sediada à ............................................, nº ........, bairro ................................, CEP: 

......................., Município de ............................................, por seu representante legal abaixo assinado, em 

atendimento ao Edital do Convite nº 001/2018, DECLARA, sob as penas da Lei, que: 

 

1 - Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos impeditivos da habilitaçãona forma do § 

2º, art. 32, da Lei nº 8.666/93; 

2 - Não possui em seu quadro de pessoal Servidores Públicos do poder Executivo Estadual/Municipal exercendo 

funções Técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão (inciso) III, do Art. 9º da Lei 

8666/93 e Inciso X, da Lei Complementar N.º 04/90. 

 

Local e data, .................................... (...........) - ..............de...............................de 2018 

 

 

Nome completo e assinatura do responsável legal pela empresa 

CPF: ________________________________ 

 RG: ________________________________ 

 

ANEXO VII 
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MINUTA DO CONTRATO Nº ______/2018 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

JUSCIMEIRA E _________________. 

 
 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA, inscrita no C.N.P.J. sob o nº. 15.023.955/0001-31, situada na 
Avenida Joaquim Miguel dos Santos, nº 210 – Bairro Cajus – Município de Juscimeira, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal senhor MOISÉS DOS SANTOS, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade 
com RG. 580564 – SSP/MT e do CPF/MF n.º 415.345.061-87, residente e domiciliado a Rua Ronaldo Fidélis Pereira, 
240 – Cajus I, nº 57 – JUSCIMEIRA, no uso de sua competência, designado simplesmente CONTRATANTE, e de 
outro lado (nome completo da licitante), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 
__________________, (endereço completo do licitante) neste ato representada pelo Senhor 
___________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº. ___________ (órgão e estado expedidor) 
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº. __________________, daqui por diante 
designada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o contido no processo licitatório modalidade CONVITE nº 
001/2018, considerando ainda as disposições estabelecidas na Lei 8.666/93 de 21/06/1993 e suas alterações, têm, 
entre si, como certo e ajustado o presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições seguintes, e fazem 
parte integrante deste contrato independente de transcrição a proposta de preços do CONTRATADO. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. O presente instrumento tem por objeto “Contratação de empresa especializada para a prestação 

de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva de “software” e “hardware” (micro computadores, 

servidores, notebooks, impressoras a jato de tinta, matriciais, laser e correlatos) do parque de equipamentos 

de informática, manutenção da infra-estrutura física e lógica de rede de computadores, apoio ao backup, 

apoio à instalação e operação de microcomputadores e ativos de rede de computadores, suporte aos 

usuários e fornecimento de peças de reposição para impressoras e scanners da municipalidade, serviços de 

manutenção, gerenciamento e hospedagem de site e prestação de serviços de envio das informações 

relativas ao Aplic a serem enviadas ao TCE-MT Cargas de Envio Imediato para a Prefeitura Municipal de 

Juscimeira-MT”, conforme especificações descritas no termo de referência anexo I deste Edital, conforme adiante 

segue, obedecendo às condições e especificações constantes do Edital e seus Anexos e na proposta de preços. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOCUMENTO APLICÁVEL 

2.1. O presente CONTRATO está vinculado ao Processo Licitatório Convite nº001/2018 homologado em 

___/_____/2018 decorrente do Processo Administrativo nº 005/2018 e em conformidade com o Edital. 

2.2. Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei 8.666/93. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA SUJEIÇÃO DAS PARTES 

3.1. As partes declaram-se sujeitas às normas previstas Lei Federal 8.666/93 de 21 de junho de 1993, demais normas 

pertinentes ao procedimento licitatório e objeto licitado, bem como, pelas cláusulas e condições deste Contrato. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

4.1. São obrigações do CONTRATADO, além de outras estabelecidas no Edital e seus anexos ou decorrentes deste 

in0strumento, as seguintes: 

a) Rejeitar os serviços entregues caso estejam em desacordo com as obrigações assumidas pelo vencedor 

b) Para aceitação definitiva o Município de Juscimeira poderá realizar testes para comprovação da qualidade dos 

serviços;   

c) Comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal de JUSCIMEIRA-MT qualquer alteração ocorrida no endereço, 

conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência. 

d)Assinar o presente 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. 

e) Comprovar, mensalmente, o recolhimento das contribuições sociais (Fundo de Garantia de Tempo de Serviços e 

Previdência Social) pertinentes aos seus empregados alocados ao serviço decorrente da contratação, como condição 

à percepção mensal do valor faturado, e sempre que solicitado, a quitação das obrigações trabalhistas e tributárias; 

f) A empresa Licitante Vencedora deverá prestar os serviços nos termos e prazos fixados no Termo de Referência 

(ANEXO I) deste Edital, após a ordem de serviço emitida pela Prefeitura Municipal de JUSCIMEIRA. 

g) Cumprir fielmente todas as atividades, especificações e obrigações o Anexo I – Termo de Referência deste 

Edital; 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

5.1. São obrigações do contratante, além de outras estabelecidas no Edital e seus anexos ou decorrentes deste 

instrumento, as seguintes: 

a) Emitir ordem de serviço; 

b) Rejeitar os serviços entregues caso estejam em desacordo com as obrigações assumidas pelo vencedor; 

c) Para aceitação definitiva o Município de Juscimeira poderá realizar testes para comprovação da qualidade dos 

serviços; 

d). Outras obrigações constantes neste Edital e no Termo de Referência anexo I deste Edital. 

e) Efetuar o pagamento ao CONTRATADO, nas condições estabelecidas no editale seus anexos. 
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CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR DO CONTRATO 

6.1. A Prefeitura Municipal de JUSCIMEIRA pagará ao CONTRATADO o valor global de ___________ 

(_________________________________________), conforme discriminado na planilha orçamentária abaixo: 

 

6.2. A CONTRATANTE não se responsabiliza por quaisquer penalidades ou agravantes futuros decorrentes de 

interpretações errôneas na aplicação de impostos ou de suas isenções ou suspensões por parte do CONTRATADO. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

7.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão à conta dos recursos específicos 

consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de JUSCIMEIRA, a contar da Dotação Orçamentária: 

02.10.01.17.122.9100.2091.0000.3.3.90.39.00 – Manter as Atividades do Departamento Municipal de Água e 
Esgoto. 

7.2. Para os exercícios subseqüentes, as despesas correrão à conta dos orçamentos respectivos, em conformidade 
com o Plano Plurianual. 

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 

8.1.O pagamento será efetuado através de transferência bancária ou cheque nominal ao contratado, até o 10º 

(décimo) dia subseqüente à prestação do serviço mediante documento devidamente atestado por servidor 

responsável. 

8.2. Havendo erro nos documentos hábeis de cobrança ou circunstâncias que impeçam o pagamento, aqueles serão 

devolvidos e o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Neste caso, o 

prazo para pagamento iniciará após a regularização, sem ônus para a Administração. 

CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA 

9.1. A vigência do contrato a ser firmado entre as partes será de 12 (doze) meses, após assinatura do mesmo, 

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

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. Ao contratado que 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. 

10.2. Em caso de inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, o CONTRATADO está 

sujeito às seguintes penalidades, garantida prévia defesa: 
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a) advertência; 

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. 

10.3.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. 

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

11.1. O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição do Contrato, assim como a execução do seu 

objeto em desacordo com o estabelecido em suas Cláusulas e Condições, dará direito à CONTRATANTE de rescindi-

lo mediante notificação expressa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito, exceto o de receber o estrito valor 

correspondente ao fornecimento realizado, desde que estejam de acordo com as prescrições ora pactuadas, 

assegurada a defesa prévia. 

11.2. O Contrato poderá, ainda, ser rescindido nos seguintes casos: 

PARAGRAFO PRIMEIRO - Transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este Contrato, sem prévia e 

expressa autorização da CONTRATANTE; 

PARAGRAFO SEGUNDO - Cometimento reiterado de ocorrências, devidamente anotadas; 

11.3. Poder-se-á ainda ser aplicado aos casos previstos nos art.77 a 80 e seus incisos da Lei nº 8.666/93, no presente 

Contrato para rescisão do mesmo. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO 

12.1. A publicação do presente instrumento, em extrato, na imprensa oficial, ficará a cargo da CONTRATANTE no 

prazo e forma disposta pela legislação pertinente. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA CORREÇÃO MONETÁRIA E REAJUSTE 
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13.1.Os preços para a prestação os serviços do objeto deste Instrumento serão fixos e não sofrerão reajuste durante 

a vigência deste Contrato, de acordo com os termos estabelecidos pela legislação vigente e atinente à matéria, a não 

ser que haja algum desequilíbrio econômico-financeiro ou fato superveniente, devidamente comprovado, cabendo a 

Licitante Vencedora, no escopo da sua solicitação, justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando 

memória de cálculo e planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação da Prefeitura Municipal de Juscimeira, 

na forma prevista no Artigo 5º do Decreto nº 2.271, de 07.07.97. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO 

14. Ficará responsável pela fiscalização desteContrato de Prestação de Serviços o funcionário público municipal da 

Prefeitura Municipal de Juscimeira, Sr. ELIEL LEITÃO DE ALMEIDA, designado como FISCAL DE CONTRATOS 

através da PORTARIA Nº. 170/17 DE 08 de Agosto de 2017, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no 

curso da prestação dos serviços, que de tudo dará ciência à Administração, conforme art. 67, da Lei nº 8.666/93, com 

suas ulteriores alterações. 

14.1 A fiscalização de que trata o caput desta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade na realização dos produtos e, na ocorrência desta, não implica 

em co-responsabilidade do CONTRATANTE, em conformidade com o disposto no art. 70, da Lei nº 8.666/93, com 

suas ulteriores alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 

15.1. Fica eleito o foro da Comarca de Juscimeira, Estado de Mato Grosso, que será competente para dirimir todas as 

questões decorrentes da execução deste Contrato. 

E, por estarem assim, justas e contratadas as PARTES assinam juntamente com as testemunhas abaixo, o presente 

instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produzam os efeitos legais. 

 

JUSCIMEIRA,MT, _____ de __________________de 2018. 
 
 
MOISES DOS SANTOS 
Prefeito Municipal  
 
 
CONTRATADO  
Testemunhas: 
 
 
________________________________ ______________________________  
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ANEXO VIII 

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DE DIREITO AO PERÍODO RECURSAL 

 

CONVITE Nº. 001/2018 

 

 

 

 

A empresa _________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº __________________________, 

DECLARA, para os devidos fins e efeitos legais, que renuncia ao direito do período recursal que lhe é assegurado no 

artigo 109 da lei Federal 8.666/93, referente ao Convite Nº 001/2018, tanto da fase de Habilitação, quanto da fase de 

Proposta de Preços.  

 

 

 

 

Local e data, .................................... (...........) - ..............de...............................de 2018. 

 

 

 

Nome completo e assinatura do responsável legal pela empresa, carimbo do CNPJ 

CPF: ________________________________ 

 RG: ________________________________ 


