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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070/2018 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 

 

 

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 038/2018, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, ÀS 

08:00 HORAS DO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 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 26 DE DEZEMBRO 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, 

Decreto Municipal nº 15/2009 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 

 

2.1. O presente Pregão Presencial tem por objeto “REGISTRO DE PREÇOS PARA 

FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

ELABORAÇÃO, PLANTA GENÉRICA DE VALORES DOS IMÓVEIS RURAIS, PARA 

FINS DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO MUNICIPIO DE 

JUSCIMEIRA/MT”; mediante Ata Registro de Preços e contrato, como descritos e especificados 

no Anexo, deste instrumento convocatório. 

2.2. A prestação dos serviços deverá obedecer ao discriminado no memorial descritivo, 

constante no Anexo deste Edital. 

 

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. Poderão participar deste Pregão às empresas interessadas, que atenderem a todas as 

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

licitado. 

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

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

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

Pregoeiro ou Equipe de Apoio; 
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3.2.1. Os documentos expedidos pela INTERNET poderão ser apresentados em forma 

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

verificações de sua autenticidade através de consulta realizada na internet pelo 

Pregoeiro e Equipe de Apoio. 

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

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

mencionada, como ressalva, na declaração anexo deste Edital. 

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

deste processo licitatório; 

3.5. Não será admitida nesta licitação a participação de: 

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

falência, dissolução ou liquidação; 

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

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

competente, certificando de que a empresa licitante está apta econômica e 

financeiramente a participar do procedimento licitatório nos Termos da Lei nº 8.666/93. 

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

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

Federal, Estadual ou Municipal, desde que o ato tenha sido publicado na imprensa 

oficial ou registrado no SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; 

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

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

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

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

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

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

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

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

desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta, não 

sendo aceitas reivindicações posteriores fundamentadas em quaisquer destes fatos ou 

alegações. 

 

4 - DA IMPUGNAÇÃO E DOS ESCLARECIMENTOS DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

4.1. Até 03 (três) dias, antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 

cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências e/ou impugnar o ato convocatório do Pregão; 

4.2. Não serão reconhecidos os pedidos de esclarecimentos, providências e/ou 

impugnações, interpostas após o decurso do prazo legal; 

4.3.No caso de impugnações ao Edital, o licitante poderá encaminhar as mesmas das 

seguintes formas: 

4.3.1.Por meio eletrônico, através do e-mail, licitação@juscimeira.mt.gov.br, (como 

arquivo anexo, scaneado e contendo assinatura em todas as vias)  

4.3.1.1. Porém, neste caso, as originais deverão ser protocoladas na Prefeitura 

Municipal de Juscimeira, Setor de Licitações no endereço: Avenida Joaquim Miguel 

mailto:licitação@juscimeira.mt.gov.br
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Dos Santos, 210 – Bairro Cajus – Juscimeira/MT, no prazo máximo de 03 (três) dias 

antecedentes a data fixada para recebimento das propostas, sob pena de ser considerada 

intempestiva. 

4.3.2.Por meio físico, na Prefeitura Municipal de Juscimeira, Setor de Licitações no 

endereço: Avenida Joaquim Miguel Dos Santos, nº 210 – Bairro Cajus – 

Juscimeira/MT. 

4.3.3 Caberá ao pregoeiro decidir (após análise da área técnica, conforme o caso) sobre 

a impugnação interposta no prazo de vinte e quatro (24) horas; 

4.4. Se procedente e acolhida à impugnação do Edital, seus vícios serão sanados e caso 

necessário, nova data será designada pela Administração, para a realização do certame; 

4.5. No caso de esclarecimentos ao Edital, poderão ser encaminhados por escrito 

diretamente ao pregoeiro, na Prefeitura Municipal de Juscimeira, Setor de Licitações no endereço: 

Avenida Joaquim Miguel dos Santos, nº 210 – Bairro Cajus – Juscimeira/MT ou por meio e-mail 

licitação@juscimeira.mt.gov.br; 

4.6. Os esclarecimentos serão respondidos através dos mesmos meios, e, se as respostas 

“esclarecimentos” alterarem ou modificarem substancialmente o Edital, será feito o respectivo 

Adendo com posterior publicação. 

4.7. As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem 

estritamente informal; 
4.8. A ocorrência de impugnação 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 na Lei nº. 10.520/02 e subsidiariamente a Lei nº. 

8.666/93; 

4.9. 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 6 (seis) 

meses a 2 (dois) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da Lei 8666/93. 

 

5. DO CREDENCIAMENTO 

 

5.1.O Credenciamento deverá ser efetuado antes do 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) Carta de Credenciamento, conforme anexo Edital;  

c) Cópia Documento de Identificação (RG); 

d) 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; 

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; 

mailto:licitação@juscimeira.mt.gov.br
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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. 

 

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

a seguinte documentação: 

 

a) Cópia Cadastro de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

b) Carta de Credenciamento, conforme anexo Edital 

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

d) 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; 

e) 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; 

f) 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; 

g) 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. 

g.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. 
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6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTO DE 

HABILITAÇÃO 

 

6.1. A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação que a instruírem deverão ser 

apresentados no local, dia e hora determinados, em 2 (dois) envelopes (1 e 2), devidamente 

fechados e rubricados no fecho, com as seguintes identificações externas: 

 

ENVELOPE Nº 01: PROPOSTA DE PREÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA/MT 

EDITAL DO PREGÃO Nº 038/2018 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE  

CNPJ Nº 

 

ENVELOPE Nº 02: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA/MT 

EDITAL DO PREGÃO Nº 038/2018 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE  

CNPJ Nº 

 

7. PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE Nº 01 

 

7.1. No envelope de nº 01 “proposta de preço” deverá conter: 

a) 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; 

a1) Deverá conter nome de fantasia e razão social do proponente, endereço completo, 

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

a2) 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. 

a3) Prazo e forma de entrega – Os referidos serviços deverão ser executados 

imediatamente mediante apresentação da requisição devidamente assinada. 

 

b) 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 
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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; 

 

8. HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº 02  

 

8.1. Os documentos de habilitação que deverão ser apresentados na sessão pública, 

inseridos no envelope nº 02, são os seguintes: 

 

8.1.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

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

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

c) Cópia Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, Cópia do Registro 

Comercial ou Requerimento de Empresário, no caso de empresa individual; 

d) Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

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

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

8.1.2. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

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

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

emitido por pessoa jurídica de direito privado, deverá obrigatoriamente ser apresentado 

com firma reconhecida em cartório). 

b) Atestado Registrado no CREA ou CAU assim como outro órgão público competente 

de Geração de Planta Genérica de Valores (ABNT/NBR) de município 

c) Alvará de localização e funcionamento; 

 

8.1.3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL 

a) Comprovação de que a empresa licitante possui em seu quadro profissional 

qualificado para execução dos serviços. As certidões de Acervo Técnico deverão ser 

emitida em nome dos profissionais que participarão da execução dos serviços objeto da 
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licitação, pertencente ao quadro da licitante na data designada para o recebimento dos 

envelopes, sendo essa situação comprovada com a apresentação da copia da carteira de 

trabalho, acompanhada de fichas de registro de empregado, no caso de empregador; 

pelo contrato social, no caso de sócio, ou por contrato que comprove de forma precisa o 

vinculo com a empresa e os profissionais. 

 

8.1.3. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA 
a) Certidão negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica; 

b) Certidão da Junta Comercial onde a empresa tem seu domicilio legal, comprovando o 

seu Capital Social ou Patrimônio Liquido. 

c) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do ultimo exercício, já exigível e 

apresentado na forma da Lei, que comprovem sua boa situação financeira, assinado por 

contador habilitado e representante da empresa, e vedada sua substituição por balancetes 

ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índice oficiais quando encerrados 

a mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

c 1) As empresas com tempo de existência inferior a 01(um) ano, deverão apresentar 

declaração do Patrimônio Inicial, firmada por profissional habilitado e representante da 

empresa. 

 

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

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

FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal; 

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

domicílio tributário; 

d) Certidão Negativa Trabalhista 

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

f) Certidão Negativa Procuradoria Geral Do Estado (PGE) 

 

g)No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 

123/2006, possuir alguma restrição, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na 

declaração, nos termos do anexo deste Edital. 

g1)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. 

g2) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 

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

licitante for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério 

da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 

efeito de certidão negativa 

g3) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, 

implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades 

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

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da Ata de Registro 

de Preços ou revogar a licitação. 

 

8.1.5. CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 

C.F. E ART. 27 INCISO V DA LEI 8.666/93. 

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

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

preceitos constantes no inciso III, do artigo 9°, todos da Lei nº 8.666/93, nos termos do 

anexo deste Edital; 

 

8.2. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
8.2.1. Os documentos para a participação neste Pregão, deverão ser entregues 

preferencialmente numerados e em seqüência, em conformidade com o “item 8. 

HABILITAÇÃO”, a fim de permitir celeridade na conferência e exame 

correspondentes. 

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

deverão estar em nome da licitante, salientando que: 

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

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

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

somente em nome da matriz; 

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

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

dias contados a partir da data de sua emissão.  

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

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

previstos na LC 123/2006; 

 

9. DA SESSÃO DO PREGÃO 

 

Na sessão do Pregão serão realizados os seguintes procedimentos: 

 

9.1. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
9.1.1. Será feita identificação e credenciamento de 1 (um) representante por licitante 

participante, em conformidade com o estabelecido no Edital; 

9.1.2. Será feito o recolhimento dos envelopes de nº 01 PROPOSTA DE PREÇOS e 

de nº 02 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os quais serão rubricados em seus 

fechos pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e licitantes presentes; 

9.1.3. Recolhido os envelopes, será procedida a abertura da sessão pelo Pregoeiro; 

9.1.4. Aberta a sessão, não mais serão admitidos novos proponentes sendo que em 

seguida, proceder-se-á a abertura dos envelopes de nº 01 PROPOSTA DE PREÇOS. 

 

9.2. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art7xxxiii
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art7xxxiii
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9.2.1. Será considerada vencedora a empresa que oferecer o MENOR PREÇO POR 

ITEM, conforme abaixo: 

a) Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, o autor da oferta de 

valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela 

poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor; 

b) Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no item 

anterior,poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer 

novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos; 

c) Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos 

proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e 

decrescentes; 

d)O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma 

seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de 

maior preço e os demais, em ordem decrescente de valores; 

d.1) Primeiro lance verbal da sessão deverá ser de valor inferior ao da proposta escrita 

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

d.2) A rodada de lances verbais será repetida até que se esgotem as ofertas por parte dos 

licitantes; 

d.3)O Pregoeiro a seu critério, poderá fixar prazos para os lances, se assim fizer 

necessário para a continuidade e bom funcionamento da sessão de Pregão; 

d.4) Não será permitido dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em 1º (primeiro) lugar, exceto em caso de renegociação; 

d.5) A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 

implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último 

preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas; 

d.6) Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a 

proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação; 

e) Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro 

examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo 

motivadamente a respeito; 

f) Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 

documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das 

suas condições habilita tórias; 

g) Em caso de ocorrência de participação de licitante que detenha a condição de 

microempresa ou de empresa de pequeno porte nos termos da lei nº 9.317/96 e a Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, correrão os procedimentos 

consubstanciados nos arts. 44 e 45 da referida LC, elencados da seguinte forma: 

g.1) encerrada a etapa de lance será assegurado, como critério de desempate, preferência 

de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por 

empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à 

proposta mais bem classificada; 

g.2) Para efeito do disposto no subitem acima, ocorrendo o empate, proceder-se-á da 

seguinte forma:  
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I - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação 

em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;  

II - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 

forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se 

enquadrem na hipótese do subitem (g.1), na ordem classificatória, para o exercício do 

mesmo direito; 

III - No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas 

de pequeno porte que se encontrem enquadradas no subitem (g.1), será realizado sorteio 

entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta;  

III.a) Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem (g.1), o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

III.b) O disposto neste subitem somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 

tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 

III.c) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 

convocada para apresentar novo lance no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o 

encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 

h) Constando o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado 

vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do presente certame; 

i) Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilita tórias, o 

Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e 

procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o 

respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste certame; 

j) Nas situações previstas nos itens “d.6”, “e” e “h”, o Pregoeiro negociará diretamente 

com o proponente para que seja obtido preço melhor; 

k) Vistos e rubrica pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes das 

empresas participantes, em todas as propostas de preços e nos documentos de 

habilitação do vencedor; 

l) Manifestação, devidamente motivada, dos demais licitantes se houver a intenção de 

recorrer; 

m) Fechamento e assinatura da ata da reunião peloPregoeiro, pela equipe de apoio e 

pelos representantes das empresas participantes. 

9.2.3. Os envelopes que constarem os “Documentos de Habilitação” das empresas 

remanescentes serão devolvidos somente após ser declarado o vencedor do certame, 

salvo se houver manifestação de interesse em recorrer; 

9.2.4. Uma vez homologada a licitação pela autoridade superior deverá ser procedida à 

convocação do licitante vencedor, para assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 

03 (três) dias úteis; 

9.2.5. No caso da sessão do Pregão, em situação excepcional vir a ser suspensa antes de 

cumpridas todas as suas fases, os envelopes devidamente rubricados no fecho, ficarão 

sob a guarda do Pregoeiro, sendo exibidos ainda lacrados e com as rubricas dos 

participantes na sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos; 

9.2.6. Verificando-se no curso da análise o descumprimento de requisitos estabelecidos 

neste Edital e anexos, a proposta será desclassificada; 
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9.2.7. Se o licitante vencedor recusar-se a executar o objeto licitado ou descumprir os 

ditames deste edital, os demais licitantes serão chamados na ordem de classificação para 

fazê-lo, sujeitando-se o desistente às sanções estabelecidas nos artigos 86 a 88 da Lei 

Federal nº 8.666/93; 

9.2.8. Quando todos os itens forem inabilitados ou todas as propostas forem 

desclassificadas, pelas causas previstas no Artigo 48 da Lei nº 8.666/93, a 

Administração poderá fixar aos Licitantes o prazo de 03 (três) dias úteis para 

apresentação de nova documentação ou de outras propostas. 

 

10 – DOS RECURSOS 

 

10.1. Qualquer licitante poderá manifestar intenção de recorrer contra as decisões do 

Pregoeiro proferidas no decorrer da sessão, devendo seguir o seguinte procedimento: 

10.1.1. A manifestação da intenção de interpor recurso será feita no final da sessão, com 

registro em ata da síntese das suas razões, as quais deverão ser formalizadas e 

protocoladas no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para apresentar as contra-razões, em igual prazo, que começará a correr após 

o término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 

a) A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na decadência do 

direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor; 

b) Encerrado os prazos para apresentação de razões e contra-razões, o Pregoeiro terá 03 

(três) dias úteis para julgamento; 

c) O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo; 

d) O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento; 

e) Decidido os recursos e constatado a regularidade dos atos procedimentais, a 

autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório para 

determinar contratação; 

f) 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. 

10.2. A alegação de preço inexeqüível por parte de um dos licitantes com relação à 

proposta de preços de outro licitante deverá ser devidamente comprovada sob pena de não 

conhecimento do recurso interposto; 

10.3. Na ocorrência de manifestação ou interposição de recurso de caráter meramente 

protelatório, ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade competente 

poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei 

nº 10.520/02 e legislação vigente. 

 

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

11.1. A adjudicação do objeto ao licitante vencedor, feita pelo Pregoeiro, ficará sujeita à 

homologação do Prefeito Municipal de Juscimeira/MT. 

11.1.1 Caso haja recursos, a adjudicação será feita pelo Prefeito Municipal. 
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12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO 

 

12.1. Homologado o processo licitatório pela autoridade competente, a Prefeitura 

Municipal de Juscimeira convocará a licitante vencedora para, no prazo de 03 (três) dias úteis, 

assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, sob pena de decair do direito ao Registro. 

12.2. A assinatura da Ata de Registro de Preços não implica na obrigatoriedade da 

aquisição da totalidade dos itens registrados, tendo em vista que o registro de preços serve para 

assegurar uma futura aquisição, dentro do prazo de vigência; 

12.3. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses 

contados a partir da publicação, sendo que durante este período a licitante vencedora deverá manter 

as condições de habilitação exigidas na licitação; 

12.4. Será admitida a prorrogação da vigência da Ata de Registro de Preços, conforme 

as disposições contidas no instrumento convocatório, obedecido o disposto na Lei Federal nº 

8.666/93. 

12.5.Escolhido o proponente vencedor, com o resultado devidamente homologado, este 

será notificado a assinar o Contrato, nos termos da minuta em Anexo ao Edital, devendo o mesmo 

ser assinado e devolvido ao local de origem no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do 

recebimento da notificação. 

12.6. O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas na 

habilitação, para assinatura do contrato. 

12.7. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do 

contrato, ou recuse-se a assina-lo, serão convocados os Proponentes remanescentes, observando a 

ordem de classificação, para celebrar o Contrato. 

12.8. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contado a partir da expedição da 

ordem de serviço, podendo tal prazo ser prorrogado, nos termos da Lei nº 8.666/93, quando 

justificada a necessidade. 

12.9. Os preços da prestação de serviços, objeto do presente contrato, serão fixos e 

irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 

12.10. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do Contrato 

decorrente deste certame, somente será analisada se apresentado antes do decurso do prazo para tal, 

devidamente fundamentada. 

 

13. DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA 

 

13.1. O vencedor ficará obrigado a prestar os serviços de acordo com as necessidades da 

Contratante, com as garantias exigidas, bem como cumprir todas as demais obrigações impostas por 

este Edital e Termo de Referencia, anexo deste edital; 

13.2. Responsabilizar-se por qualquer dano ou prejuízo causado à Contratante, seus 

bens e de terceiros, decorrentes da execução deste contrato; 

13.3. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Prefeitura Municipal de Juscimeira-

MT, no tocante ao cumprimento das obrigações previstas no Contrato. 

13.4. Emitir relatório dos serviços executados, juntamente com a(s) nota (s) fiscal (ais) 

dos serviços fornecidos no período, e apresenta-las no endereço da Contratada; 
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13.5. Comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal de Juscimeira-MT qualquer 

alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de 

correspondência. 

13.6. Manter durante a vigência deste Contrato, as condições de habilitação; 

13.7. Indenizar terceiros e/ou a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA-MT, 

mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou 

prejuízos causados, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância 

às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes. 

13.8. Conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referente 

ao objeto contratado, para os servidores dos órgãos e entidades publicas concedentes e dos órgãos 

de controle interno e externo; 

13.9. A adjudicatária ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições deste edital, os 

acréscimos que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do objeto 

adjudicado; 

13.10. Em relação à eventuais decréscimos, não se aplica a regra contida no artigo 65, § 

II, inciso II, da Lei nº 8.666/93, podendo a Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT adquirir 

quantidade inferior ao estimado, sem necessidade de anuência da  signatária do Contrato. 

 

 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

14.1. Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e 

condições estabelecidas neste edital e conforme a proposta de preços apresentada pela empresa 

vencedora. 

14.2. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser 

solicitados pela CONTRATADA, proporcionando as facilidades indispensáveis à boa execução das 

obrigações contratuais. 

14.3. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela contratada. 

14.4. Os serviços efetuados em desacordo com as obrigações assumidas pela contratada 

serão rejeitados no todo ou em parte. 

14.5. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no edital. 

14.5.1. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 

preços ou a atualização monetária. 

 

15. DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

15.1. Os pagamentos serão efetuados à adjudicatária após a apresentação da Nota Fiscal 

devidamente atestada pelo responsável do recebimento dos produtos, cumpridas todas as exigências 

do edital e seus anexos e da Ata de Registro de Preços e Contrato; 

15.2. Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra 

circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima 

fluirá a partir da respectiva regularização; 
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15.3. A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA 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”; 

15.4. A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA efetuará o pagamento por 

meio de transferência bancária; 

15.5. A nota fiscal deverá ser emitida em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

JUSCIMEIRA/MT, inscrita no CNPJ sob o nº 15.023.955/0001-31; 

15.6. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças 

serão de responsabilidade da adjudicatária; 

15.7. O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades 

vinculadas a prestações dos serviços, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade e 

garantia dos serviços oferecidos; 

15.8. O valor da presente Ata Registro de Preços/Contrato, correspondente aos serviços 

citados no objeto deste, os mesmos deverão ser pagos em 02 (duas) parcelas, sendo 30% (trinta) por 

cento na ordem de serviço e 70% (setenta) por cento no termino dos serviços e entrega dos mesmos. 

 

16. DOS FORNECIMENTOS 

 

16.1. O fornecimento do objeto será parcelado de acordo com as necessidades da 

contratante mediante requisição fornecida pela Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT, enquanto 

houver saldo, no período de vigência do Contrato. 

16.2. Os Itens constantes no Termo de Referencia anexo deste Edital, poderão ser 

efetuados no todo ou em parte, de acordo com a conveniência administrativa. 

16.3. O recebimento do serviços não excluirá a adjudicatária da responsabilidade civil, 

nem ético-profissional, pelo perfeito fornecimento do objeto, dentro dos limites estabelecidos pela 

Lei 8.666/93. 

16.4. A adjudicatária ficará obrigada a corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o 

objeto em que se verificarem vícios ou incorreções resultantes dos serviços fornecidos. 

16.5. A Prefeitura rejeitará no todo ou em parte, o fornecimento realizado em desacordo 

com a ordem de fornecimento e com as normas deste Edital e seus anexos. 

 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

17.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital, 

sujeita a licitante vencedora a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei no 8.666/93 e 

alterações posteriores, incidentes sobre o valor Adjudicado, na forma seguinte: 

17.1.1. Quanto às obrigações de entrega e solução de quaisquer problemas com os itens 

adquiridos: 

a) atraso até 2 (dois) dias, multa de 2% (dois por cento); 

b) a partir do 3o (terceiro) até o limite do 5º (quinto) dia, multa de 4% (quatro por 

cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 6º (sexto) dia de 

atraso. 

17.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela 

inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, a Administração poderá garantida a prévia e 
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ampla defesa, aplicar à licitante vencedora multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor 

adjudicado; 

17.3. Se a adjudicatária recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços 

injustificadamente, garantida prévia e ampla defesa, sujeita-se às seguintes penalidades: 

17.3.1. multa de até 10% sobre o valor adjudicado; 

17.3.2. suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com 

a Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT, por prazo de até 5 (cinco) anos. 

17.3.3. declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

17.4. A licitante ou adjudicatária que deixar de entregar ou apresentar documentação 

falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução da ARP, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 

fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com esta Prefeitura 

pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 

17.5. A multa, eventualmente imposta à adjudicatária, será automaticamente descontada 

da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a 

adjudicatária não tenha nenhum valor a receber desta Prefeitura, ser-lhe-á concedido o prazo de 5 

(cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, 

não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que 

seja inscrita na dívida ativa do Município, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança 

judicial da multa; 

17.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos 

eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração; 

17.7. Se a adjudicatária não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, contados da intimação, o respectivo valor será descontado dos créditos que esta possuir 

com esta Prefeitura, e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para 

inscrição em Dívida Ativa e execução pela Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT; 

17.8. Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar da citação da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo 

encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo. 

 

18. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

18.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das dotações dos 

órgãos/unidades desta Prefeitura. 

 

02.04 – Secretaria De Fazenda e Finanças 

02.04.01 – Secretaria De Fazenda e Finanças 

02.04.04.123.0003.2010.0000 – Manutenção e Encargos Com a Secretaria 

3.3.90.39.00 – Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Juridica 

051 – Ficha 
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19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

19.1. É facultada ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução deste processo, vedada a inclusão posterior de 

documentos ou informações que deveriam constar no ato da sessão pública; 

19.2. Fica assegurado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA o direito de no 

interesse da Administração, anular ou revogar a qualquer tempo, no todo ou em parte a presente 

licitação, dando ciência aos participantes na forma da legislação vigente; 

19.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas, e a Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT não será, em nenhuma hipótese, responsável 

por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório; 

19.4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 

dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação; 

19.5. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro; 

19.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro 

dia útil subseqüente, no horário e local, anteriormente estabelecidos, desde que não haja 

comunicação do Pregoeiro em contrário; 

19.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e 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 na 

Prefeitura Municipal de Juscimeira; 

19.8. O desatendimento das exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do 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; 

19.9. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro 

fornecimento; 

19.10. A homologação do processo de licitação não implicará direito à contratação. 

19.11. Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei nº 10.520/2002 e 

da Lei nº 8.666/93 e alterações. 

19.12. O foro para dirimir questões relativas ao presente Pregão será o de 

Juscimeira/MT, com exclusão de qualquer outro. 

 

19.13. São partes integrantes deste Edital: 

 

a) Anexo I – Minuta De Credenciamento; 

b) Anexo II – Termo De Referência; 

c) Anexo III – Minuta Da Carta Proposta; 

d) Anexo IV – Minuta Da Proposta de Preços; 

e) Anexo V – Minuta do Atestado de Capacidade Técnica; 

f) Anexo VI – Minuta Das Declarações; 

g) Anexo VII – Minuta Da Declaração De Fato Inexistente De Fato Superveniente 

Impeditivo Da Habilitação; 
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h) Anexo VIII – Minuta Da Declaração Para ME e EPP; 

i) Anexo IX - Minuta da Ata de Registro de Preços; 

j) Anexo X - Minuta Do Contrato. 

 

 

 

 Juscimeira/MT, 12 De Dezembro De  2018. 

 

 

 

 

 

DIVA MARIA DOS SANTOS GARDIN    

                   Pregoeiro 

 

 

 

 

                                             

 

                                                                                            MOISÉS DOS SANTOS 

                                                                                                 Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

MINUTA DA CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070/2018 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 

MENOR PREÇO POR ITEM 

 

 

 

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

..................................., sediada à ............................................, nº ........, bairro ................................, 

CEP: ......................., Município de ............................................, em atendimento ao solicitado no 

edital de Pregão Presencial nº 038/2018, outorga ao Sr. 

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

..........................................., como nosso representante legal na Licitação em referência, podendo 

rubricar a documentação de HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS, ofertar lances verbais, 

manifestar, prestar todos os esclarecimentos à nossa Proposta, interpor recursos, desistir de prazos e 

recursos, enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente 

Credenciamento. 

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

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

Nome completo e assinatura do diretor ou sócio  

CPF: ________________________________ 

 

 

 

 

Obs.:  

I – A empresa poderá preencher esta minuta da declaração ou digita-la em papel timbrado da 

empresa, desde que contenha todos dos dados desta minuta. 
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ANEXO II 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 – OBJETO 

 

1.1. Estudo e Elaboração da Plantas de Valores Genéricos Rural (PVG) 

Município de JUSCIMEIRA e especificações técnicas determinadas neste Termo de 

Referência.  

 

2 - CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESCOPO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

2.1. O objetivo do presente Termo de Referência é subsidiar o procedimento licitatório, 

vinculado ao objeto antes descrito, que irá adquirir uma solução de mercado necessária para se 

atender à realidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA em sua gestão, definidas na 

Lei n° 8.666/1993 e na Lei 10.520/2002 e na legislação pertinente, objetivando estabelecer as 

condições e requisitos necessários para a realização de licitação na modalidade de PREGÃO 

PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM conforme veremos adiante neste 

termo. 

2.2. Diante do atual contexto, a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA 

elaborou este Termo de Referência, que pretende resolver as dificuldades acima mencionadas e 

disponibilizar uma solução adequada, a qual trará benefícios para toda a sociedade de 

JUSCIMEIRA nos processos e procedimentos administrativos. 

2.3. Os serviços deverão atender às normas técnicas usuais para este tipo de trabalho, ao 

especificado no edital e, ao estabelecido na legislação e normas oficiais aplicáveis, tais como: 

 

2.3.1 Levantamento de toda a legislação tributária do município; 

2.3.2 Análise cartográfica da cidade; 

2.3.3 Coletas de dados de mercado junto as fontes de informação; 

2.3.4 treinamento para os funcionários contratados; 

2.3.5 Determinação dos preços unitários das zonas homogêneas; 

2.3.6 Montagem da Planta de Valores; 

2.3.7 Elaboração de projeto de lei; 

2.3.8 Aprovação pela Câmara de Vereadores. 

 

 

 

3 - DESÍGNIO 

3.1. Em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa RFB n° 1.562, de 29 de abril 

de 2015, envio abaixo as informações sobre o Valor de Terra Nua – VTN do município de 

Juscimeira – MT 

 3.2. Possibilitar maior controle de informações, agilidade no desempenho dos diversos 

trabalhos de competência municipal e garantir maior transparência e eficiência. 
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4 - JUSTIFICATIVA 
4.1. A planta urbana do município, juntamente com o cadastro técnico atualizado, são 

instrumentos fundamentais para o planejamento e a tomada de decisões. No entanto, são os 

instrumentos mais difíceis de se manterem atualizados e disponíveis. O principal motivo é a 

diversidade da especialização necessária das pessoas responsáveis pela manutenção das diferentes 

fontes de dados, tais como, desenhos, fichas e listas de valores. As soluções surgidas até o presente 

momento apontam para os Sistemas de Informação Geográficas - SIGs 

 

5 - PRODUTOS  

5.1. Laudo de Avaliação utilizando-se o Método Direto Comparativo, em conformidade 

com a NBR 14.653 – Parte 3 (Imóveis Rurais) da ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas). 

5.1.1 Planilha de Valor de Terra Nua (VTN) 

5.1.2 Levantamento de toda a legislação tributária do município; 

5.1.3 Análise cartográfica da área rural; 

5.1.4 Coletas de dados de mercado junto as fontes de informação; 

5.1.5 Determinação dos preços unitários das zonas homogêneas; 

5.1.6 Montagem da Planta de Valores; 

5.2. Método Comparativo de Dados de Mercado, onde a valoração se dará através de 

comparação entre o imóvel a ser avaliado com outros imóveis ofertados no mercado. A Análise de 

Superfície de Tendência (Trend Surface Analysis - TSA) sendo elas: 

 
  

 

 6 - DO PESSOAL DISPONIBILIZADO 
6.1.Conforme exigência legal, o município deverá realizar pesquisa de preços de 

mercado e estimativa de custos junto a empresas do ramo do objeto licitado para apurar o valor 

estimado total global. Os quantitativos para contratação foram feitos com base nas informações 

disponíveis, não podendo a secretaria determinar o quantitativo exato do serviço a ser realizado 

antes de sua execução. A determinação de área aproximada foi feita através do sistema Google 

Earth pela criação de polígonos de área para determinar o valor e área aproximada do serviço. A 

determinação de unidades imobiliárias de acordo com o cadastro existente atual e estimativas de 

crescimento, porém os laudos e planta só poderão ser assinado por Arquitetos, engenheiros civis ou 

cartográfico. 

 

7 - VISITA TÉCNICA 
7.1.Registre-se a necessidade da visita técnica, exigida, junto ao credenciamento do 

licitante. É de extrema importância que a licitante averígue todas as condições dos sistemas e 

equipamentos em uso pelo município, pois não serão aceitas quaisquer argumentações posteriores, 

ou seja, no momento da efetiva implantação do serviço. 
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7.1.1 A Lei de Licitações autoriza a Administração Pública a exigir, como requisito de 

qualificação técnica, a comprovação de que o licitante realizou visita técnica – também 

chamada de visita prévia, visita de vistoria ou vistoria técnica – no local onde serão 

cumpridas as futuras obrigações contratuais, em momento anterior à apresentação de 

sua proposta no certame. 

7.1.2 Isso é o que se extrai do disposto no art. 30, inc. III da Lei nº 8.666/93, in verbis: 

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

(...) 

III – comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os 

documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as 

informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 

objeto da licitação; 

 

7.2. A finalidade da visita técnica é propiciar aos licitantes, previamente à elaboração de 

sua proposta de preços, o efetivo conhecimento das condições reais do local onde será executado o 

objeto/encargo licitado. 

7.3. Trata-se de um direito do particular de conferir sua própria capacidade técnica para 

executar o encargo, e de formular sua proposta de preço com base na realidade da contratação, uma 

vez que, ao realizar a visita técnica, o licitante tem a oportunidade de extrair detalhes do local de 

execução da obra ou do serviço. 

7.4. Nesse sentido já observou o TCU ao tratar da visita técnica quando da prestação de 

serviços de engenharia: 

“Ora, tomar conhecimento de todas as informações relativas às obras e das 

condições do local de sua realização é do interesse dos próprios licitantes. 

(...) qualquer empresário com um mínimo de responsabilidade não só deseja 

como necessita conhecer o local e as condições da obra a ser realizada antes 

de formular sua proposta comercial”
[ 

TCU, Acórdão nº244/2003 - 

Plenário.Min.Rel. Ubiratan Aguiar, DOU de 28.03.2003 

 

7.5. No presente caso, a contratação visa não somente a criação de uma base 

cartográfica municipal, mas a atualização dos documentos, informações e demais acervos que 

o município tenha a sua disposição. Assim, é imprescindível que para empresa participar do 

certame ela detenha o conhecimento da situação atual dos documentos a disposição do 

município. 

 

7.6. Nos casos em que a Administração constatar, na fase de planejamento, que a 

realização de visita técnica é imprescindível para que o particular conheça todas as peculiaridades 

do local em que o objeto será executado e formule corretamente sua proposta, é dever da 

Administração assim proceder. 

7.7. Informações devem ser adquiridas na visita técnica. A visita técnica deverá ser 

efetuada pelos licitantes a fim de obter o documento de comprovação de realização da visita, 

devendo as licitantes comparecer na PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA, em dia e 

hora marcada para a visita.  

7.8. O comprovante de realização da visita é documento obrigatório para a 

habilitação da licitante, e deve ser efetuada em até 02 (dois) dias úteis antes do certame. 
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7.8.1 O município atende a recomendação do TCU para que a Administração estabeleça 

prazo adequado para a realização da visita técnica: 

“estabeleça prazo adequado para a sua realização, tanto para evitar que os 

potenciais licitantes tomem conhecimento prévio do universo de 

concorrentes através de reunião no mesmo local e horário, como para 

assegurar que os possíveis interessados ainda contem, após a realização da 

visita, com tempo hábil para a finalização de suas propostas.” TCU, 

Acordão n°906/2012, Plenário, Rel. Min. Ana Arraes, DOU de 23.04.2012 

 

 

8– HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

8.1. CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL 

8.1.1 Comprovação de experiência anterior da licitante, pertinente e compatível com o 

objeto da  licitação através de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito 

Público ou Privado, comprovando que a licitante executou serviços similares aos do 

objeto licitado, averbado ao CREA  ou CAU de origem. Para comprovação de 

similaridade com o objeto deste Edital o(s) atestado(s) deverá(ão) demonstrar 

experiência em execução dos seguintes serviços relevantes: 

8.1.2 Atestado Registrado no CREA ou CAU assim como outro órgão público 

competente de Geração de Planta Genérica de Valores(ABNT/NBR) de município. 

 

8.2. CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL 

8.2.1  Comprovação de que a empresa licitante possui em seu quadro profissional 

qualificado para execução dos serviços. As Certidões de Acervo Técnico deverão ser 

emitida em nome dos profissionais que participarão da execução dos serviços objeto da 

licitação, pertencente ao quadro da licitante na data designada para o recebimento dos 

envelopes, sendo essa situação comprovada com a apresentação da cópia da carteira de 

Trabalho, acompanhada de fichas de registro de empregados, no caso de empregador; 

pelo contrato social, no caso de sócio, ou por contrato que comprove de forma precisa o 

vínculo com a empresa e os profissionais. 

 

 

9 - GESTÃO / FISCALIZAÇÃO DA ATA REGISTRO DE PREÇOS/RECEBIMENTO 

 

9.1. Observado o disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93, a gestão da Ata Registro de 

Preços será realizada pela Secretaria Fazenda e Finanças que designara Servidor Publico através de 

portaria  que atuará como fiscal da Ata e zelará pela fiel execução da mesma, em consonância com 

as especificações deste Termo de Referência, tomando as providências cabíveis no caso de 

descumprimento, parcial e total, das condições pactuadas. 

9.2. Caso seja detectada alguma irregularidade, mediante simples declaração de 

constatação, será de imediato rejeitado o seu recebimento e solicitadas a tomada das providências 

cabíveis. 

 

10 – MULTAS CONTRATUAIS 
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10.1. Advertência; 

10.1.1 Multa, observados os seguintes limites máximos: 

10.1.2 Multa de 1 % (um por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor 

da prestação de serviços ou serviço não realizado; 

10.1.3 Multa de até20 % (vinte por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação 

não cumprida, com o consequente cancelamento da nota de empenho ou documento 

equivalente; 

10.1.4 Impedimento de licitar e de contratar com o Município, pelo prazo de até 5 

(cinco) anos; 

10.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública. 

§ 1º A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir do 

primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o 

cumprimento da obrigação. 

 

 

11 - VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
11.1. A Ata Registro de Preços terá sua vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, 

contados da data de assinatura da Ordem de Serviço a ser emitida pela Secretaria Municipal de 

Fazenda e Finanças, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

11.2. Os trabalhos serão executados na sede da empresa, na sede da Prefeitura 

Municipal e em todo território do município de JUSCIMEIRA, em estrita obediência aos detalhes 

constantes deste Termo de Referência e respectivos anexos. 

 

12 - VALOR E REAJUSTE 

12.1. O Valor da Ata Registro de Preços será o preço adjudicado no procedimento 

licitatório, entretanto os valores desta contratação poderão ser reajustados, no todo ou em parte, a 

cada período de 12 (doze) meses, aplicando-se a variação do índice IGP-M da FGV (Índice Geral 

de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas) ou outro índice que o substitua em caso de 

extinção. 

12.2. No preço deverão estar incluídas todas as despesas diretas e/ou indiretas, 

referentes à execução do objeto, assim como as despesas com mão de obra, tributos, encargos 

sociais, previdenciários trabalhistas, comerciais, lucros, e quaisquer outros ônus que se fizerem 

necessários, ou vierem a ocorrer em decorrência do cumprimento das obrigações a serem assumidas 

pela CONTRATADA. 

12.3 Deverá ser demonstrada através de tabela comparativa e detalhada a recomposição 

dos custos contratuais.  

 

13 – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

13.1 O valor estimado da presente Ata Registro de Preços será de R$ 362.000,00 

(Trezentos Sessenta Dois Mil Reais) correspondente a todos os serviços citados no objeto deste, 

sendo o valor global a serem pagos em 02 (duas) parcelas, 30% na ordem de serviço e 70% no 

término dos serviços e entrega dos produtos; conforme orçamento em anexos a este termo. 
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13.2. O pagamento será realizado por ordem bancária à CONTRATADA, vedada 

qualquer antecipação de pagamento sem a correspondente prestação dos serviços, após o pagamento 

da parcela inicial da assinatura do contrato. 

13.3. Os percentuais serão aplicados aos itens conforme planilha vencedora do certame.  

13.4. Planilha Demonstrativa de Valores Cotados; 

 
ITEM DESCRIÇÃO UNID QTD COD.TCE VLR.UNIT VLR.TOTAL 

01 

ELABORAÇÃO PLANTA GENERICA 

DE VALORES SOB IMÓVEIS RURAIS 

DO MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA/MT, 

PARA FINS DE RECOLHIMENTO DO 

IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 

(ITR) 

UNID 

(1) 
01 0002837 362.000,00 362.000,00 

VALOR TOTAL 362.000,00 

 

 

 

14 - OBRIGAÇÕES 

14.1. Solicitar, na data da abertura dos envelopes da presente licitação e se julgar 

necessária, a presença de servidor da secretaria requisitante; 

14.2. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no serviço fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

14.3. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços;  

14.4. Promover o acompanhamento e fiscalização da execução do objeto contratado, de 

forma que sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

14.5. A administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem 

como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus 

empregados, prepostos ou subordinados. 

14.6. fetuar o pagamento à contratada, de acordo com as condições de preço e prazo 

estabelecidos no edital, mediante atesto de recebimento dos produtos na nota fiscal; 

14.7. Aplicar as penalidades por descumprimento no todo em parte do pactuado no 

edital. 

 

15 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

15.1. As despesas relativas ao processo licitatório correrão por conta de recursos 

previstos em Orçamento Municipal, a seguir indicado: 

 

02.04 – Secretaria De Fazenda e Finanças 

02.04.01 – Secretaria De Fazenda e Finanças 

02.04.04.123.0003.2010.0000 – Manutenção e Encargos Com a Secretaria 

3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica 

051 - Ficha 
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JUSCIMEIRA,MT., 07 DE DEZEMBRO DE 2018. 

 

 

 

DIVA MARIA DOS SANTOS GARDIN 

Pregoeiro 
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ANEXO III 

MINUTA DA CARTA PROPOSTA 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070/2018 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 

MENOR PREÇO POR ITEM 

 

 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA 

A/C SRº. PREGOEIRO 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE: 

 

NOME DE FANTASIA: 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

BAIRRO: CIDADE: 

CEP: E-MAIL: 

TELEFONE: 

Nº AGENCIA: Nº CONTA BANCARIA: 

BANCO: 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: 

RG.: CPF: 

 

O valor global da presente licitação é de R$ _______________________________. 

Pelo presente, a empresa acima caracterizada, em cumprimento ao disposto no Edital de Pregão 

Presencial 038/2018, DECLARA que: 

a) Temos conhecimento de todas as condições previstas no Edital, e de que nos preços 

propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus 

que porventura possam recair sobre a prestação de serviços objeto do presente certame. 

b) O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da abertura 

da licitação. 

c) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o 

contrato no prazo determinado. 

d) A prestação dos serviços deverá obedecer as determinações e condições dos Anexos do 

Edital convocatório, que fica fazendo parte do presente contrato independentemente de 

transcrição. 

e) O inicio dos trabalhos dependerá da expedição da ordem de serviços por funcionário da 

Secretaria requisitante, devidamente credenciado para tal fim, o qual ficará na obrigação de 

fiscalizar o cumprimento de todos os termos do contrato. 



 

                    
 

 
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 

f) Os referidos serviços deverão ser executados imediatamente mediante apresentação da 

requisição devidamente assinada. 

g) O valor correspondente a Ata Registro de Preços/Contrato, correspondente aos serviços 

citados no objeto deste, os mesmos deverão ser pagos em 02 (duas) parcelas, sendo 30% 

(trinta) por cento na ordem de serviço, e 70% (setenta) por cento no termino dos serviços e 

entrega dos mesmos. 

h)  Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas 

no referido Pregão e seus anexos. 

 

 

 

 

Local e data, ________________________ (____) - ____ de _____________ de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome completo e assinatura do representante legal 

CPF: _____________________________________ 
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ANEXO IV 

MINUTA DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070/2018 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 

MENOR PREÇO POR ITEM 

 

 

 

ITEM UNID. ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO VALOR TOTAL 

01 UNID 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO 

PLANTA GENERICA DE VALORES SOB IMÓVEIS 

RURAIS DO MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA/MT, PARA 

FINS DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO 

TERRITORIAL RURAL (ITR) 

 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA  

 

 

Local e data. 

 

 

 

 

 

Nome completo e assinatura do representante legal 

CPF: _____________________________________ 
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ANEXO V 

MINUTA DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070/2018 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 

MENOR PREÇO POR ITEM 
 

 

 

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

.............................................., estabelecida no endereço 

.....................................................................................,nº ........., bairro ................................,fone: 

...................................., atesta para os devidos fins que a Empresa 

............................................................................,CNPJ nº ..................................... com sede no 

endereço ................................................................., nº ........., bairro ................................, forneceu 

os serviços semelhante referente aos lotes desta licitação, sendo cumpridora dos prazos e termos 

firmados na contratação, não havendo contra o mesmo nenhum registro que a desabone.  

 

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

 

 

 

 

 

Nome completo e assinatura do responsável legal pela empresa 

CPF: ________________________________ 

 

 

 

 

Obs.:  

I – A empresa poderá preencher esta minuta da declaração ou digita-la em papel timbrado da 

empresa, desde que contenha todos dos dados desta minuta; 

II – Caso o atestado seja emitido por pessoa jurídica de direito privado, deverá obrigatoriamente 

ser apresentado com firma reconhecida em cartório. 
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ANEXO VI 

MINUTA DE DECLARAÇÕES 

 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070/2018 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 

MENOR PREÇO POR ITEM 

 

 

 

 

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 Pregão Presencial nº 038/2018, DECLARA, 

sob as penas da Lei, que: 

 

I – 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; 

 

II – não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Municipal de 

Juscimeira exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de 

decisão; 

 

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

 

 

 

Nome completo e assinatura do responsável legal pela empresa 

CPF: ________________________________ 

 

 

I – A empresa poderá preencher esta minuta da declaração ou digita-la em papel timbrado da 

empresa, desde que contenha todos dos dados desta minuta; 
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ANEXO VII 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE FATO INEXISTENTE DE FATO SUPERVENIENTE 

IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070/2018 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 

MENOR PREÇO POR ITEM 

 

 

 

 

 

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 Pregão Presencial nº 038/2018, DECLARA, 

sob as penas da Lei, que: 

I –Inexiste fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma do § 2º, art. 32, da Lei nº 

8.666/93; 

 

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

 

 

 

 

 

 

Nome completo e assinatura do responsável legal pela empresa 

CPF: ________________________________ 

 

 

 

 

Obs.:  

I – A empresa poderá preencher esta minuta da declaração ou digita-la em papel timbrado da 

empresa, desde que contenha todos dos dados desta minuta; 
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ANEXO VIII 

MINUTA DE DECLARAÇÃO QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA (ME) OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP 

 

 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070/2018 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018 

MENOR PREÇO POR ITEM 

 

 

 

 

 

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 Pregão Presencial nº 038/2018, 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, e que não esta sujeita a qualquer dos 

impedimentos do § 4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 

nos arts. 42 a 49 da citada Lei. 

II – Declaramos possuir restrição no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo 

previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2016, para regularização, estando ciente que, 

do contrario, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei 

Federal nº 8.666/93. 

 

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

 

 

 

 

 

Nome completo e assinatura do responsável legal pela empresa 

CPF: ________________________________ 

 

 

Obs.:  

I – A empresa poderá preencher esta minuta da declaração ou digita-la em papel timbrado da 

empresa, desde que contenha todos dos dados desta minuta; 
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ANEXO IX 

MINUTA DA ATA REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

 

ATA REGISTRO DE PREÇOS, REFERENTE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE, ENTRE SI, 

CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

JUSCIMEIRA-MT E A EMPRESA 

.............................................. PARA OS FINS QUE 

SE ESPECIFICA. 

 

 

 

Aos ......... dias do mês de .......................... do ano de 2018, de um lado 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 – 

Juscimeira/MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal senhor MOISÉS DOS SANTOS, 

brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade com RG. 580.564 SSP/MT  e do 

CPF/MF n.º 415.345.061-87, residente e domiciliado a Rua Ronaldo Fidélis Pereira, 240 – Cajus I, 

em JUSCIMEIRA/MT, no uso de sua competência, designado simplesmente CONTRATANTE, e 

de outro lado a empresa __________________________, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica sob o nº __________________, (endereço completo) 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 resultado do processo licitatório modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 038/2018, do Tipo 

Menor Preço Por Item, consoante e decidido no processo administrativo nº 070/2018, resolvem 

celebrar a  presente Ata Registro de Preços, sujeitando-se às normas da Lei nº 8.666/93, de 21 de 

julho de 1993, com suas alterações posteriores, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

 DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO. 

Constitui objeto desta licitação a “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO, 

PLANTA GENÉRICA DE VALORES DOS IMÓVEIS RURAIS, PARA FINS DE 

RECOLHIMENTO DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO MUNICIPIO DE 

JUSCIMEIRA/MT”, mediante Ata Registro de Preços, conforme especificações e condições 

previstas no instrumento convocatório. 
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A presente Ata Registro de Preços está  vinculado  ao  processo  licitatório  modalidade  

Pregão  nº 038/2018, homologado em     /    /           . 

 

  

CLÁUSULA SEGUNDA 
 

DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
A prestação dos serviços deverá obedecer as determinações e condições do Anexo do 

edital convocatório, que fica fazendo parte do presente contrato independentemente de transcrição. 

O início dos trabalhos dependerá da expedição da ordem de serviços por funcionário da Secretaria 

requisitante, devidamente credenciado para tal fim, o qual ficará na obrigação de fiscalizar o 

cumprimento de todos os termos do contrato. 

 

  

CLÁUSULA TERCEIRA 
 

 

DO PREÇO 
O valor total a ser pago pela CONTRATANTE à CONTRATADA, relativo aos 

produtos a serem fornecidos, será de R$                          , conforme abaixo especificado: 

 

 

ITEM UNID. ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO 
VALOR 

TOTAL 

01 UNID 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO, PLANTA 

GENÉRICA DE VALORES DOS IMÓVEIS RURAIS, 

PARA FINS DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO 

TERRITORIAL RURAL DO MUNICIPIO DE 

JUSCIMEIRA/MT”, 

 

VALOR TOTAL   

 

  

CLÁUSULA QUARTA 
 

DO PRAZO  
A Ata Registro de Preços terá sua vigência por 12 (doze) meses, contados a partir da 

expedição da ordem de serviço.  

 

CLÁUSULA QUINTA 
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DO PAGAMENTO  
Os pagamentos serão efetuados à adjudicatária após apresentação da Nota Fiscal 

devidamente atestada pelo responsável do recebimento dos produtos, cumpridas todas as exigências 

do edital e seus anexos e da Ata Registro de Preços e Contrato; 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A(s) Nota(s) Fiscal(is) ou Nota(s) Fiscal(is) Fatura(s) deverá(ão) ser 

enviada(s) mensalmente para a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA- MT. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação de qualquer produto, 

o prazo de pagamento será interrompido e reiniciado após a correção pela CONTRATADA. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Na ocorrência de necessidade de providências complementares por 

parte da CONTRATADA, o decurso de prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a 

contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização 

financeira. 

PARÁGRAFO QUARTO – O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas 

responsabilidades vinculadas a prestação de serviço, especialmente aquelas relacionadas com a 

qualidade e garantia dos serviços oferecidos; 

PARÁGRAFO QUINTO – O valor da presente Ata Registro de Preços/Contrato, correspondente 

aos serviços citados no objeto deste, os mesmos deverão ser pagos em 02 (duas) parcelas, sendo 

30% (trinta) por cento na ordem de serviço e 70% (setenta) por cento no termino dos serviços e 

entrega dos mesmos. 

 

  

CLÁUSULA SEXTA 
 

DO REAJUSTAMENTO  
Os preços dos produtos objeto do presente certame serão fixos e irreajustáveis pelo 

período de 12(doze) meses. 

 

  

CLÁUSULA SÉTIMA 
 

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

Constitui obrigação das partes: 

 

I - DA CONTRATADA 

a). O vencedor ficará obrigado a prestar os serviços de acordo com as necessidades da 

Contratante, com as garantias exigidas;  

b). Responsabilizar-se por qualquer dano ou prejuízo causado à Contratante, seus bens e 

de terceiros, decorrentes da execução desta Ata Registro de Preços; 

 c). Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Prefeitura Municipal de Juscimeira-MT, 

no tocante ao cumprimento das obrigações previstas na Ata Registro de Preços. 

d). Emitir relatório dos serviços executados, juntamente com a(s) nota (s) fiscal (ais) 

dos serviços fornecidos no período, e apresenta-las no endereço da Contratada; 
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 e). Comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal de Juscimeira-MT qualquer 

alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para 

recebimento de correspondência. 

f). Manter durante a vigência desta Ata Registro de Preços, as condições de habilitação; 

g). Indenizar terceiros e/ou a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA-MT, 

mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer 

danos ou prejuízos causados, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, 

com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais 

vigentes. 

h). Conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referente ao 

objeto contratado, para os servidores dos órgãos e entidades publicas concedentes e dos 

órgãos de controle interno e externo; 

i). A adjudicatária ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições deste edital, os 

acréscimos que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do 

objeto adjudicado; 

j). Em relação à eventuais decréscimos, não se aplica a regra contida no artigo 65, § II, 

inciso II, da Lei nº 8.666/93, podendo a Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT adquirir 

quantidade inferior ao estimado, sem necessidade de anuência da  signatária da Ata 

Registro de Preços. 

 

II - DO CONTRATANTE 

a). Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições 

estabelecidas neste edital e conforme a proposta de preços apresentada pela empresa 

vencedora. 

b). Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser 

solicitados pela CONTRATADA, proporcionando as facilidades indispensáveis à boa 

execução das obrigações contratuais. 

c). Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela contratada. 

d). Os serviços efetuados em desacordo com as obrigações assumidas pela contratada 

serão rejeitados no todo ou em parte. 

e). Efetuar o pagamento à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no edital. 

f). Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 

preços ou a atualização monetária. 

 

CLÁUSULA OITAVA 
 

DAS ALTERAÇÕES 

 A presente Ata Registro de Preços poderá ser alterada nos casos previstos nos artigos 

57, II e 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que devidamente fundamentado e autorizado pela autoridade 

superior. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO 

A  CONTRATADA  fica  obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os 

acréscimos ou supressões do objeto deste Ata Registro de Preços, até o limite de 25% (vinte e cinco 
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por cento) de seu valor inicial, ressalvadas as condições relativas às supressões, que poderão 

exceder este limite, conforme previsto no § 2º, artigo 65, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

  

CLÁUSULA NONA 
 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das dotações dos 

órgãos/unidades desta Prefeitura, a seguir demonstrada: 

02.04 – Secretaria De Fazenda e Finanças 

02.04.01 – Secretaria De Fazenda e Finanças 

02.04.04.123.0003.2010.0000 – Manutenção e Encargos Com a Secretaria 

3.3.90.39.00 – Outros Serviços De Terceiros Pessoa Juridica 

051 - Ficha 

 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA 
 

DAS PENALIDADES 

I - Pela inexecução parcial ou total da Ata Registro de Preços, a Administração poderá 

aplicar, sempre por escrito, garantida a prévia defesa, a ser exercida no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias úteis da notificação, as seguintes sanções previstas nos termos do artigo 87, da Lei Federal 

8.666/93, e alterações posteriores, incidentes sobre o valor Adjudicado, na forma seguinte: 

a). Quanto às obrigações de entrega e solução de quaisquer problemas com os itens 

adquiridos: 

b) atraso até 2 (dois) dias, multa de 2% (dois por cento); 

c) a partir do 3o (terceiro) até o limite do 5º (quinto) dia, multa de 4% (quatro por 

cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 6º (sexto) dia de 

atraso. 

d). Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela 

inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, a Administração poderá garantida a 

prévia e ampla defesa, aplicar à licitante vencedora multa de até 10% (dez por cento) 

sobre o valor adjudicado; 

 

II -  Se a adjudicatária recusar-se a assinar a Ata Registro de Preços injustificadamente, 

garantida prévia e ampla defesa, sujeita-se às seguintes penalidades: 

a). multa de até 10% sobre o valor adjudicado; 

b). suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT, por prazo de até 5 (cinco) anos. 

c). declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

d). A licitante ou adjudicatária que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 

exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver 

a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata Registro de Preços, comportar-se de 
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modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará 

impedida de licitar e contratar com esta Prefeitura pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 

e). A multa, eventualmente imposta à adjudicatária, será automaticamente descontada 

da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. 

Caso a adjudicatária não tenha nenhum valor a receber desta Prefeitura, ser-lhe-á 

concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o 

pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados 

serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do 

Município, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança judicial da multa; 

f). As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos 

eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração; 

g). Se a adjudicatária não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, contados da intimação, o respectivo valor será descontado dos créditos que esta 

possuir com esta Prefeitura, e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será 

encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e execução pela Prefeitura Municipal de 

Juscimeira/MT; 

h). Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar da citação da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou 

nesse prazo encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão superior, 

dentro do mesmo prazo. 

 

 

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
 

DA RESCISÃO 
De acordo com o art. 79, da Lei n.º. 8.666/93, a rescisão da Ata Registro de Preços 

poderá ser: 

 

a). Por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a 

XII e XVII do artigo 78 da citada Lei; 

 

b). Amigável,  por  acordo  entre  as  partes,  desde  que  haja  conveniência  para  a 

Administração, reduzido a termo no respectivo processo da licitação; III - judicial, nos 

termos da legislação. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO 

No caso da rescisão unilateral, a CONTRATANTE não indenizará à CONTRATADA, 

salvo pelos fornecimentos já efetuados, até o momento da rescisão. 

  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
 

DA FISCALIZAÇÃO 
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Ficará responsável pela Fiscalização da referida Ata Registro de Preços referente a 

Prestação De Serviços o funcionário público Municipal de Juscimeira, Sr..............nomeado para tal 

fim, através da Portaria de nº....../2018, de .../...../2018, ao qual competirá dirimir as duvidas 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 alterações.. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
a) A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA não 

importará, de forma alguma, em alteração contratual. 

b) É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o fornecimento. 

 

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
 

DA PUBLICAÇÃO 

O Extrato desta Ata será publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, Jornal 

Oficial dos Municipios do Estado de Mato Grosso (AMM). 

 

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
 

DO FORO 
As partes elegem o foro da Comarca de JUSCIMEIRA/MT para dirimir quaisquer 

dúvidas ou litígios, decorrentes desta Ata Registro de Preços. 

E por estarem ajustadas, assinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e 

forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, que também o assinam. 

 

 

 

JUSCIMEIRA-MT, ____ de ____________ 2018. 

 

 

 

CONTRATANTE 

 

 

CONTRATADO 
 

 

Testemunhas: 

 

 

________________________________                                   

_________________________________   
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ANEXO X 

MINUTA DO CONTRATO 

 

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA-MT E A 

EMPRESA .............................................. PARA OS 

FINS QUE SE ESPECIFICA. 

 

 

 

Aos ......... dias do mês de .......................... do ano de 2018, de um lado 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 – 

Juscimeira/MT, neste ato representado pelo Prefeito Municipal senhor MOISÉS DOS SANTOS, 

brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade com RG. 580.564 SSP/MT  e do 

CPF/MF n.º 415.345.061-87, residente e domiciliado a Rua Ronaldo Fidélis Pereira, 240 – Cajus I, 

em JUSCIMEIRA/MT, no uso de sua competência, designado simplesmente CONTRATANTE, e 

de outro lado a empresa __________________________, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica sob o nº __________________, (endereço completo) 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 resultado do processo licitatório modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 038/2018, do Tipo 

Menor Preço Por Item, consoante e decidido no processo administrativo nº 070/2018, resolvem 

celebrar o presente Contrato sujeitando-se às normas da Lei nº 8.666/93, de 21 de julho de 1993, 

com suas alterações posteriores, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

 

             CLÁUSULA PRIMEIRA 

 DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO. 

Constitui objeto desta licitação a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO, PLANTA GENÉRICA DE VALORES DOS 

IMÓVEIS RURAIS, PARA FINS DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO TERRITORIAL 

RURAL DO MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA/MT”, mediante Ata Registro de Preços, conforme 

especificações e condições previstas no instrumento convocatório. 

 

O presente Contrato está  vinculado  ao  processo  licitatório  modalidade  Pregão  nº 

038/2018, homologado em     /    /       , e Ata Registro de Preços nº ......./....... 
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CLÁUSULA SEGUNDA 
 

DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
A prestação dos serviços deverá obedecer as determinações e condições do Anexo do 

edital convocatório, que fica fazendo parte do presente contrato independentemente de transcrição. 

O início dos trabalhos dependerá da expedição da ordem de serviços por funcionário da Secretaria 

requisitante, devidamente credenciado para tal fim, o qual ficará na obrigação de fiscalizar o 

cumprimento de todos os termos do contrato. 

 

  

CLÁUSULA TERCEIRA 
 

 

DO PREÇO 
O valor total a ser pago pela CONTRATANTE à CONTRATADA, relativo aos 

produtos a serem fornecidos, será de R$                          , conforme abaixo especificado: 

 

 

ITEM UNID. ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO 
VALOR 

TOTAL 

01 UNID 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO, PLANTA 

GENÉRICA DE VALORES DOS IMÓVEIS RURAIS, 

PARA FINS DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO 

TERRITORIAL RURAL DO MUNICIPIO DE 

JUSCIMEIRA/MT”, 

 

VALOR TOTAL   

 

  

CLÁUSULA QUARTA 
 

DO PRAZO  
O referido Contrato terá sua vigência por 12 (doze) meses, contados a partir da 

expedição da ordem de serviço.  

 

CLÁUSULA QUINTA 
 

DO PAGAMENTO  
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Os pagamentos serão efetuados à adjudicatária após apresentação da Nota Fiscal 

devidamente atestada pelo responsável do recebimento dos produtos, cumpridas todas as exigências 

do edital e seus anexos e da Ata Registro de Preços e Contrato; 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A(s) Nota(s) Fiscal(is) ou Nota(s) Fiscal(is) Fatura(s) deverá(ão) ser 

enviada(s) mensalmente para a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA- MT. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação de qualquer produto, 

o prazo de pagamento será interrompido e reiniciado após a correção pela CONTRATADA. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Na ocorrência de necessidade de providências complementares por 

parte da CONTRATADA, o decurso de prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a 

contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização 

financeira. 

PARÁGRAFO QUARTO – O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas 

responsabilidades vinculadas a prestação de serviço, especialmente aquelas relacionadas com a 

qualidade e garantia dos serviços oferecidos; 

PARÁGRAFO QUINTO – O valor do presente Contrato, correspondente aos serviços citados no 

objeto deste, os mesmos deverão ser pagos em 02 (duas) parcelas, sendo 30% (trinta) por cento na 

ordem de serviço e 70% (setenta) por cento no termino dos serviços e entrega dos mesmos. 

 

  

CLÁUSULA SEXTA 
 

DO REAJUSTAMENTO  
Os preços dos produtos objeto do presente certame serão fixos e irreajustáveis pelo 

período de 12(doze) meses. 

 

  

CLÁUSULA SÉTIMA 
 

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

Constitui obrigação das partes: 

 

I - DA CONTRATADA 

a). O vencedor ficará obrigado a prestar os serviços de acordo com as necessidades da 

Contratante, com as garantias exigidas;  

b). Responsabilizar-se por qualquer dano ou prejuízo causado à Contratante, seus bens e 

de terceiros, decorrentes da execução deste Contrato; 

 c). Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Prefeitura Municipal de Juscimeira-MT, 

no tocante ao cumprimento das obrigações previstas no Contrato. 

d). Emitir relatório dos serviços executados, juntamente com a(s) nota (s) fiscal (ais) 

dos serviços fornecidos no período, e apresenta-las no endereço da Contratada; 

 e). Comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal de Juscimeira-MT qualquer 

alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para 

recebimento de correspondência. 

f). Manter durante a vigência deste Contrato, as condições de habilitação; 
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g). Indenizar terceiros e/ou a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA-MT, 

mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer 

danos ou prejuízos causados, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, 

com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais 

vigentes. 

h). Conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referente ao 

objeto contratado, para os servidores dos órgãos e entidades publicas concedentes e dos 

órgãos de controle interno e externo; 

i). A adjudicatária ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições deste edital, os 

acréscimos que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do 

objeto adjudicado; 

j). Em relação à eventuais decréscimos, não se aplica a regra contida no artigo 65, § II, 

inciso II, da Lei nº 8.666/93, podendo a Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT adquirir 

quantidade inferior ao estimado, sem necessidade de anuência da  signatária da Ata 

Registro de Preços. 

 

II - DO CONTRATANTE 

a). Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições 

estabelecidas neste edital e conforme a proposta de preços apresentada pela empresa 

vencedora. 

b). Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser 

solicitados pela CONTRATADA, proporcionando as facilidades indispensáveis à boa 

execução das obrigações contratuais. 

c). Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela contratada. 

d). Os serviços efetuados em desacordo com as obrigações assumidas pela contratada 

serão rejeitados no todo ou em parte. 

e). Efetuar o pagamento à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no edital. 

f). Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de 

preços ou a atualização monetária. 

 

CLÁUSULA OITAVA 
 

DAS ALTERAÇÕES 

 O presente Contrato poderá ser alterado nos casos previstos nos artigos 57, II e 65 da 

Lei n.º 8.666/93, desde que devidamente fundamentado e autorizado pela autoridade superior. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO 

A  CONTRATADA  fica  obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os 

acréscimos ou supressões do objeto deste Contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) de 

seu valor inicial, ressalvadas as condições relativas às supressões, que poderão exceder este limite, 

conforme previsto no § 2º, artigo 65, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

  

CLÁUSULA NONA 
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DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das dotações dos 

órgãos/unidades desta Prefeitura, a seguir demonstrada: 

02.04 – Secretaria De Fazenda e Finanças 

02.04.01 – Secretaria De Fazenda e Finanças 

02.04.04.123.0003.2010.0000 – Manutenção e Encargos Com a Secretaria 

3.3.90.39.00 – Outros Serviços De Terceiros Pessoa Juridica 

051 - Ficha 

 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA 
 

DAS PENALIDADES 

I - Pela inexecução parcial ou total do Contrato, a Administração poderá aplicar, sempre 

por escrito, garantida a prévia defesa, a ser exercida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da 

notificação, as seguintes sanções previstas nos termos do artigo 87, da Lei Federal 8.666/93, e 

alterações posteriores, incidentes sobre o valor Adjudicado, na forma seguinte: 

a). Quanto às obrigações de entrega e solução de quaisquer problemas com os itens 

adquiridos: 

b) atraso até 2 (dois) dias, multa de 2% (dois por cento); 

c) a partir do 3o (terceiro) até o limite do 5º (quinto) dia, multa de 4% (quatro por 

cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 6º (sexto) dia de 

atraso. 

d). Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela 

inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, a Administração poderá garantida a 

prévia e ampla defesa, aplicar à licitante vencedora multa de até 10% (dez por cento) 

sobre o valor adjudicado; 

 

II -  Se a adjudicatária recusar-se a assinar o Contrato injustificadamente, garantida 

prévia e ampla defesa, sujeita-se às seguintes penalidades: 

a). multa de até 10% sobre o valor adjudicado; 

b). suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT, por prazo de até 5 (cinco) anos. 

c). declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

d). A licitante ou adjudicatária que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 

exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver 

a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo 

ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e 

contratar com esta Prefeitura pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 

e). A multa, eventualmente imposta à adjudicatária, será automaticamente descontada 

da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. 

Caso a adjudicatária não tenha nenhum valor a receber desta Prefeitura, ser-lhe-á 

concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o 
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pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados 

serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do 

Município, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança judicial da multa; 

f). As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos 

eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração; 

g). Se a adjudicatária não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, contados da intimação, o respectivo valor será descontado dos créditos que esta 

possuir com esta Prefeitura, e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será 

encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e execução pela Prefeitura Municipal de 

Juscimeira/MT; 

h). Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar da citação da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou 

nesse prazo encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão superior, 

dentro do mesmo prazo. 

 

 

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
 

DA RESCISÃO 
De acordo com o art. 79, da Lei n.º. 8.666/93, a rescisão do Contrato poderá ser: 

 

a). Por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a 

XII e XVII do artigo 78 da citada Lei; 

 

b). Amigável,  por  acordo  entre  as  partes,  desde  que  haja  conveniência  para  a 

Administração, reduzido a termo no respectivo processo da licitação; III - judicial, nos 

termos da legislação. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO 

No caso da rescisão unilateral, a CONTRATANTE não indenizará à CONTRATADA, 

salvo pelos fornecimentos já efetuados, até o momento da rescisão. 

  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
 

DA FISCALIZAÇÃO 
 

Ficará responsável pela Fiscalização do referido Contrato referente a Prestação De 

Serviços o funcionário público Municipal de Juscimeira, Sr..............nomeado para tal fim, através 

da Portaria de nº....../2018, de .../...../2018, ao qual competirá dirimir as duvidas 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 alterações.. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
a) A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA não 

importará, de forma alguma, em alteração contratual. 

b) É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o fornecimento. 

 

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
 

DA PUBLICAÇÃO 

O Extrato deste Contrato será publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, 

Jornal Oficial dos Municipios do Estado de Mato Grosso (AMM). 

 

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
 

DO FORO 
As partes elegem o foro da Comarca de JUSCIMEIRA/MT para dirimir quaisquer 

dúvidas ou litígios, decorrentes deste Contrato. 

E por estarem ajustadas, assinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e 

forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, que também o assinam. 

 

 

 

JUSCIMEIRA-MT, ____ de ____________ 2018. 

 

 

 

CONTRATANTE 

 

 

CONTRATADO 
 

 

Testemunhas: 

 

 

________________________________                                   

_________________________________   

          


