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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055/2018 

EDITAL DE PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONVITE Nº 013/2018 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA, através do Presidente da 

Comissão Permanente de Licitações, torna público que realizará ÀS 08:00 HORAS DO DIA 27 

DE AGOSTO 2018,na Prefeitura Municipal de JUSCIMEIRA, situada a Avenida Joaquim Miguel 

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

do tipo MENOR PREÇO, EMPREITADA POR PREGO GLOBAL, tendo por finalidade a 

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVICOS EM  REFORMA 

CENTRO DE REABILITAÇÃO,  NA CIDADE DE JUSCIMEIRA/MT”, de acordo com o que 

se encontra definido nas especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, cuja 

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

Portaria nº 119/2018 de 12/06/2018, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 8.666/93, 

de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais legislações pertinentes, mediante as condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

1.  DO EDITAL 

1.1 – São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

I – Minuta Carta De Credenciamento; 

II – Memorial Descritivo/Planilha Orçamentaria/Cronograma; 

III – Minuta Da Carta Proposta; 

IV – Minuta Fato Impeditivo De Habilitação; 

V – Minuta Da Declaração ME ou EPP; 

VI – Minuta Declaração Que Não Emprega Menor; 

VII – Minuta Declaração Responsabilidade; 

VIII – Minuta Declaração Quadro Societário; 

IX – Minuta Contrato. 

 

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

JUSCIMEIRA, situada à Avenida Joaquim Miguel dos Santos, nº 210 – Bairro do Cajus – 

JUSCIMEIRA – MT de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 13:00, nos dias úteis, a partir desta data. 

 

 2. DO OBJETO 

2.1 – A presente licitação tem por objeto a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA CENTRO DE REABILITAÇÃO, NA 

CIDADE DE JUSCIMEIRA/MT”, conforme especificações e quantitativos descritos nos anexos 

deste Edital. 

 

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

 

3.1 – Os envelopes contendo a documentação; DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO (envelope nº 01) e PROPOSTA DE PREÇOS (envelope nº 02) deverão ser 
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entregues até ÀS 08:00 HORAS DO DIA 27 DE AGOSTO 2018,na Prefeitura Municipal de 

JUSCIMEIRA, à Comissão Permanente de Licitações, situada Avenida Joaquim Miguel dos Santos, 

nº 210 – Bairro do Cajus – JUSCIMEIRA – MT. 

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

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

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

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

3.1 deste Edital. 

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

condições definidas neste Edital. 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

4.1 – Poderão participar desta licitação empresas com ramo de objeto pertinentes 

convidadas ou empresas que manifestem interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas 

da data marcada para apresentação das propostas e que atendam as exigências constantes deste 

Edital e seus anexos. 

4.2 – Não poderão participar desta licitação: 

4.2.1 – empresas sob processo de falência ou concordata; 

4.2.2 - No caso de empresas que estejam em recuperação judicial, será possível a 

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

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

procedimento licitatório nos Termos da Lei nº 8.666/93. 

4.2.3 – empresas que, na data designada para a apresentação da documentação e das 

propostas, estejam suspensas de participar de licitações e/ou impedidas de contratar com a 

Administração, ou tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública, 

não tendo sido ainda reabilitadas. 

 

5. DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

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

apenas uma pessoa. 

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

proprietário, deverá apresentar a seguinte documentação: 

 

a) Cópia Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

b) Cópia Documento de Identificação (RG); 

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

devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de Sociedades 

por Ações, acompanhado de documentos e eleição e de seus administradores; 

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

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

 



 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL 

JUSCIMEIRA - MT 

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

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

a seguinte documentação: 

 

a) Cópia Cadastro de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

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

c) Outorga por instrumento público ou particular, neste último caso, com firma reconhecida em 

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

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

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

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

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

ações, acompanhado de documentos da eleição de seus administradores; 

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

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

 

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

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

Municipal de JUSCIMEIRA ou acompanhado pelo original para conferencia pela Comissão 

Permanente de Licitação; 

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

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

específicos, salvo por caso fortuito ou força maior; 

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

deverão ser entregues a Comissão de Licitação FORA DOS ENVELOPES. 

 

 

6. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 

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

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

PREÇOS fechados, indevassáveis, com carimbo do CNPJ no fecho e assinatura do representante 

legal, com a seguinte identificação na parte frontal: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONVITE Nº 013/2018 

ENVELOPE nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONVITE Nº 013/2018 

ENVELOPE nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

 



 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL 

JUSCIMEIRA - MT 

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

 

6.1. DO ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

6.1.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

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

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

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

tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores, Cópia do Registro Comercial ou Requerimento 

de Empresário, no caso de empresa individual; 

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

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

órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

6.1.2. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 a) Certidão De Registro Pessoa Juridica Junto ao CREA 

b) Alvará de localização e funcionamento; 

 

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

jurídica; 

 

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

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

do anexo deste Edital. 

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

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

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

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

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

declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 

Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa 

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

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades legalmente estabelecidas no 
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art. 81 da Lei n 8.666, de 21/06/1993 bem como que no art. 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 do Contrato. 

 

6.1.5. 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; 

 

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

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

correspondentes. 

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

deverão estar em nome da licitante, salientando que: 

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

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

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

nome da matriz; 

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

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

contados a partir da data de sua emissão.  

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

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

123/2006; 

 

6.3. DO ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

6.3.1 – O envelope referente a proposta de preços deverá constar a seguinte 

documentação: 

a) Carta Proposta conforme anexo deste Edital. 

b) Cronograma Físico-Financeiro, preferencialmente em papel timbrado da empresa, 

identificando a obra a que a empresa está concorrendo e nº do processo licitatório; 

c) Planilha de orçamento, preferencialmente em papel timbrado da empresa, 

identificando a obra a que a empresa está concorrendo e nº do processo licitatório; 

 

6.3.1.1 – A documentação deverá ser assinada por representante legal, preenchida pelo 

licitante ou redigida e impressa preferencialmente em papel timbrado da empresa, desde que todas 

as informações permaneçam. 

6.3.2 – O valor proposto será fixo e irreajustável, ressalvado o disposto na alínea „d‟ do 

inciso II do artigo 65 da Lei nº. 8666/93. 

6.3.3 – A validade da proposta será de no mínimo de 60 (sessenta) dias. 

6.3.4 – O prazo para conclusão dos serviços será até 30 (trinta) dias, com inicio após o 

ciente na ordem de serviço. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art7xxxiii
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6.3.5 – Serão desclassificadas as proposta que: 

I – Não atenderem às exigências deste Edital; 

II – Apresentarem preços superiores ao constante na planilha orçamentária do projeto 

básico ou manifestamente inexequíveis. 

6.3.6 – Considerar-se-á que os preços fixados pelo licitante são completos e suficientes 

para assegurar todos os custos. Considerar-se-á, assim, que a não indicação no conjunto de 

composições de custos unitários de qualquer insumo ou componente necessário para a execução dos 

serviços. 

 

 

7. DA PARTICIPAÇÃO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA 

 

7.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte terão tratamento diferenciado e 

preferencial, sendo consideradas como tal aquelas que se enquadrem nos termos da Lei 

Complementar123/2006. 

7.2. As empresas participantes poderão comprovar que estão enquadradas como 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte por meio de declaração constante no anexo deste 

Edital. 

7.2.1. A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei 

Complementar nº 123/2006 caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal. 

 

8. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

8.1 – Envelopes de nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

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

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

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

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

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

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. 

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

HABILITAÇÃO – serão examinados e rubricados pelos membros da Comissão, bem como pelas 

proponentes ou seus representantes. 

 

8.2 – Envelopes de nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

8.2.1 – Os envelopes n° 02 – PROPOSTA DE PREÇOS – das proponentes habilitadas 

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

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

que haja renúncia expressa de todos os proponentes de interposição de recursos conforme artigo 43, 

inciso III da Lei nº 8.666/93. 

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

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

Prefeitura após julgado o recurso interposto ou decorrido o Prazo sem interposição. 
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8.2.2 – As propostas contidas nos envelopes nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS – serão 

examinadas e rubricadas pelos membros da Comissão de Licitação, bem como pelas proponentes ou 

seus representantes presentes, procedendo-se a seguir a leitura dos preços. 

8.2.3 – Se não comparecerem o numero mínimo de licitantes exigidos pela Lei 8.666/93, 

o convite será repetido. 

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

do art. 3º da Lei 8.666/93, o desempate se fará, obrigatoriamente, por sorteio, na reunião de abertura 

das propostas ou em ato público. 

8.2.4.1 – No caso de participação de ME ou EPP, deverá ser observado o disposto na LC 

123/2006. 

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

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

serão corrigidos pela CPL, na forma abaixo: 

a) discrepâncias entre os preços unitários e totais: prevalecerão os preços unitários e, 

havendo discordância entre os preços em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso; 

b) erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será 

retificado, mantendo-se como referência o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se; 

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

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

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

borrões, emendas ou rasuras. 

 

9. DOS RECURSOS 

 

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

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

petição devidamente arrazoada. 

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

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

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

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

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

horário das 08:00 às 13:00 horas, não sendo aceitos recursos intempestivos. 

 

10. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

10.1. Os pagamentos serão efetuados em até 20 (vinte) dias após a apresentação das 

medições efetuadas, devidamente atestadas pelo engenheiro civil da Prefeitura Municipal de 

Juscimeira acompanhadas da Nota Fiscal. 

10.2. As Notas Fiscais deverão ser apresentadas em duas vias, com todos os campos 

preenchidos discriminando valores unitários e totais dos itens, sem rasuras e devidamente atestadas 

pelo engenheiro civil da Prefeitura. 
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10.2.1. A Prefeitura Municipal de JUSCIMEIRA só autorizará a realização dos 

pagamentos, se houver por parte do servidor responsável pelo recebimento, o necessário 

ATESTADO dando conta do adimplemento do contrato. 

10.3. As Notas Fiscais apresentadas com erro serão devolvidas à empresa contratada 

para retificação e reapresentação, acrescentando-se no Prazo fixado no item anterior, os dias que se 

passarem entre a data da devolução e a da reapresentação. 

 

11. DA HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 

 

11.1 – Após decorrido o Prazo recursal previsto em lei, a licitação será homologada pelo 

Prefeito Municipal e o objeto adjudicado à empresa vencedora. 

 

12. FONTE DE RECURSOS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

12.1. – As despesas decorrentes em virtude da obra e dos serviços realizados com base 

no presente processo licitatório correrão à conta da seguinte dotação orçamentária, consignada no 

Orçamento de 2018 da Prefeitura Municipal de JUSCIMEIRA: 

 

02.05 - SECRETARIA DE SAÚDE 

02.05.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 

02.05.10.302.0023.2154.0000 – TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 

AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC 

3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 

545 - FICHA 

 

13. DOS PRAZOS 

 

13.1. O objeto desta licitação deverá ser executado no prazo de 30 (trinta) dias, 

conforme constante no cronograma físico-financeiro apresentado pela contratada. 

13.2. A empresa adjudicatária obriga-se a executar a obra a ela adjudicada, conforme 

especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos e na Proposta de Preços, 

prevalecendo em caso de divergência, as especificações e condições estabelecidas neste Edital e 

seus anexos. 

13.3. Correrá por conta da empresa adjudicatária as despesas para o efetivo atendimento 

ao objeto licitado, tais como seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários. 

 

14. DO RECEBIMENTO DA OBRA 

 

14.1. Executado o contrato, a obra será recebida: 

14.1.1. Provisoriamente, pelo engenheiro da Prefeitura, mediante termo circunstanciado, 

assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado; 

14.1.2. Definitivamente, pelo responsável legal da contratada, engenheiro da Prefeitura e 

pelo Secretario Municipal de Saúde, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o 
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decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 

contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93. 

 

15 – PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO E PENALIDADES 

 

15.1. A Prefeitura Municipal de Juscimeira-MT, convocará formalmente o licitante 

vencedor para, no prazo de até 03 (três) dias úteis, assinar o contrato e retira cópia do mesmo. 

15.2 - Caso a licitante adjudicatária se recuse a assinar o contrato ou convidada a fazê-lo 

não atenda no prazo fixado, garantida prévia defesa, será considerado inadimplente e estará sujeita 

às seguintes cominações: 

a) Advertência; 

b) Responder por perdas e danos ocasionados a prefeitura, os quais serão apurados em 

competente processo, levando em conta as circunstâncias que tenham contribuído 

para a ocorrência do fato; 

c) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

prefeitura, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com prefeitura, enquanto 

perduram os motivos. 

15.3 - A licitante que praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 

qualquer tributo, ou atos ilegais visando frustrar os objetivos da licitação, retirar sua proposta após 

conhecer os preços das demais participantes, ou ainda, demonstrar não possuir idoneidade para 

contratar com a Prefeitura em virtude de quaisquer outros atos ilícitos praticados, estará sujeita às 

penalidades previstas nas alíneas “B”, “C” e “D” do subitem anterior e outras que couber; 

15.4 - A Comissão Permanente de Licitação poderá inabilitar a licitante ou desclassificar 

a proposta sem que isto gere direito indenizatório ou de reembolso, caso tome conhecimento de fato 

ou circunstância que desabone a idoneidade comercial ou afete a capacidade financeira, técnica, 

jurídica ou de produção da licitante. 

 

16 - DAS PENALIDADES 

16.1 - Pelo inadimplemento total ou parcial do presente Contrato, ficará a 

CONTRATADA sujeita às seguintes penalidades, a critério do CONTRATANTE, garantida a 

prévia defesa: 

a) - Advertência; 

b) - Multas; 

c) - Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com 

a Administração pelo prazo de 12 (doze) meses; 

d) - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração enquanto 

perdurarem os motivos determinados da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

CONTRATANTE. 

 

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 

17.1. As empresas licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 

informações, dos documentos e propostas apresentados em qualquer época ou fase da licitação. 
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17.2. A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público 

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

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

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

de documentos relativos ao presente certame. 

17.4. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 

ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não 

comprometam o interesse público. 

17.5. Das sessões publicas de processamento deste Convite serão lavradas atas 

circunstanciadas, a serem assinadas pela Comissão Permanente de Licitações e licitantes presentes. 

17.6. Todos os documentos de habilitação e as proposta de preços deverão ser vista dos 

pelos membros da CPL e pelos licitantes presentes.  

17.7. Os casos omissos do presente Edital serão solucionados pela Comissão Permanente 

de Licitações nos termos da Lei Federal 8.666/93. 

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

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

expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

JUSCIMEIRA-MT, 17 DE AGOSTO 2018. 

 

 

 

 

NELSON TAVEIRA FILHO                                                               MOISÉS DOS SANTOS 

       Presidente da CPL                                                                               Prefeito Municipal 

 

 


