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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2019 

EDITAL PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONVITE Nº 001/2019 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA, através do Presidente da 

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

20 DE MARÇO 2019,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 ESPECIALIZADA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, 

BEM COMO MELHORIA E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA NO MUNICIPIO 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 001/2019 de 02/01/2019, 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 – Termo De Referência Com Valor Estimado; 

III – Minuta Carta Proposta;  

IV – Minuta Fato Impeditivo De Habilitação; 

V – Minuta Declaração ME ou EPP ; 

VI – Minuta Declaração Que Não Emprega Menor; 

VII – Minuta Declaração Responsabilidade; 

VIII – Minuta Declaração Quadro Societário; 

IX – Minuta Declaração De Inexistência De Parentesco; 

X – Minuta Declaração De Inexistência Servidor Público Municipal; 

XI – Minuta Declaração De Garantia De Prazo Apresentação Proposta; 

XII – Minuta Declaração De Conhecimento Legal Do Edital; 

XIII – 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 

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO MELHORIA E EFICENTIZAÇÃO DO 
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SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA/MT”, 

conforme epecificações 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 

entregues até ÀS 08:00 HORAS DO DIA 20 DE MARÇO 2019,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. 

4.3 – 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 
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caso de Sociedades por Ações, acompanhado de documentos e eleição e de seus 

administradores; 

d) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de 

habilitação, na forma do       Art. 32, § 2º, da Lei 8.666/93 nos termos do anexo 

deste Edital; 

e)  

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 

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

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

PROPOSTA DE 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 001/2019 

ENVELOPE nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONVITE Nº 001/2019 

ENVELOPE nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

6.1.1 DO ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

6.1.1.1. 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. 

 

6.1.1.2. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Atestado de Capacidade Técnica, compatível com objeto desta licitação, 

emitido por pessoa jurídica publica/privado; 

 

6.1.1.3. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica; 

 

6.1.1.4. 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 
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efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição. 

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

assegurado o prazo de até 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por 

igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa 

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

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

legalmente estabelecidas no art. 81 da Lei n 8.666, de 21/06/1993 bem como que 

no art. 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, sendo facultado à Administração 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura 

do Contrato. 

 

6.1.1.5. 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: 

6.3.1.1 Carta Proposta conforme anexo deste Edital. 

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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6.3.1.1.1 – 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. 

6.3.5 – Serão desclassificadas as proposta que: 

6.3.5.1 – Não atenderem às exigências deste Edital; 

6.3.5.2 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 
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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. 

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. 
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10. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

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

das medições efetuadas, devidamente atestadas por servidor designado pela 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. 

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 dos serviços realizados com base no 

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

Orçamento de 2019 da Prefeitura Municipal de JUSCIMEIRA: 

 

02.06 – SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 

02.06.01 – SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 

02.06.25.751.0034.2030.0000 – CONSERVAR A REDE DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA 

3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 

278 - FICHA 

 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

13.1 Além das obrigações descritas na Minuta do Contrato e das demais, são 

obrigações da CONTRATADA: 

13.1.1 A CONTRATADA deverá recrutar apenas os profissionais que sejam 

considerados aptos para o desenvolvimento da função considerando o 

aproveitamento do curso e legislação trabalhista; 

13.1.2 A licitante vencedora do certame se compromete a contratar a maioria 

dos profissionais, oriundos do Município; 

13.1.3 Fornecer veículo em boas condições de utilização, coberto por seguro 

total, para utilização da Fiscalização nas tarefas de ronda diurna e noturna, durante 

a vigência do Contrato. 

13.1.4 Fornecer todo equipamento e material necessários para a execução do 

objeto contratual. 
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13.1.5 Assumir integral responsabilidade por danos causados ao Município e a 

terceiros, inclusive por acidentes ou mortes, perdas e destruições parciais e ou 

totais,isentando o Município de todas as reclamações que possam surgir,ainda que 

tais reclamações sejam resultantes de atos prepostos da contratada ou de qualquer 

pessoa física ou jurídica,empregada ou ajustada na prestação dos serviços. 

13.1.6 Arcar com salários, encargos sociais, trabalhistas e impostos referentes à 

execução dos serviços. 

13.1.7 Proceder às correções solicitadas pela Fiscalização. 

13.1.8 Todas as interferências que surgirem durante a execução das obras, 

como: redes de água, cabos, eletrodutos telefônicos e elétricos, redes de esgoto 

pluvial e outros, serão de inteira responsabilidade da contratada, inclusive sua 

reparação na totalidade, não acarretando quaisquer ônus para o Município. 

 

14 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

14.1 Colocar à disposição da CONTRATADA os documentos técnicos descritivos 

integrantes do acervo do Serviço de Iluminação Pública, tais como: catálogos, manuais de 

operação, manuais de fornecedores, plantas, esquemas fichários, necessários a execução do 

Contrato. 

14.2 Indicar, através de documento assinado, o Gerente do Contrato com 

amplos conhecimentos sobre do seu objeto. 

14.3 Proporcionar livre acesso aos técnicos e prepostos da CONTRATADA 

aos locais que estiverem sob o controle do MUNICÍPIO, onde se encontrem instalados os 

equipamentos destinados à execução dos serviços previstos neste Contrato. 

14.4 Informar, aos usuários dos serviços de Iluminação Pública, das 

obrigações e dos limites contratuais, visando a caracterizar a ação da CONTRATADA. 

14.5 Não executar nenhuma modificação nas instalações de iluminação 

pública sem informar a CONTRATADA. 

14.6  Informar a CONTRATADA sobre qualquer mau funcionamento no 

Sistema. 

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

conforme constante no cronograma físico-financeiro apresentado pela contratada. 

14.8 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. 

14.9 Correrá por conta da empresa adjudicatária as despesas para o efetivo 

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

previdenciários. 

 

 

15 – PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO E PENALIDADES 
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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. Pela inexecução parcial 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: 

16.1.1 Quanto às obrigações de entrega e solução de quaisquer problemas com 

os itens adquiridos: 

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

16.1.1.2 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. 

16.1.1.3 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; 
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16.1.2 Se a adjudicatária recusar-se a assinar o Contrato injustificadamente, 

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

16.1.2.1  multa de até 10% sobre o valor adjudicado; 

16.1.2.2  suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de 

contratar com a Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT, por prazo de até 5 (cinco) 

anos. 

16.1.2.3 declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública. 

16.1.3 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 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. 

16.1.4 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; 

16.1.5 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; 

16.1.6 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; 

16.1.7 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. 

 

17 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
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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. 

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, 12 DE MARÇO 2019. 

 

 

 

 

 

MAIKO WILSON CUNHA DE ALMEIDA                                  MOISÉS DOS SANTOS 

               Presidente da CPL                                                                  Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

MINUTA CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

(preferencialmente em papel timbrado da empresa) 

 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2019 

EDITAL PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE Nº 001/2019 

MENOR PREÇO GLOBAL 

 

 

 

Pelo presente, a empresa ......................................................................................................., 

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

................................, CEP: ......................., Município de ............................................, em 

atendimento ao solicitado no edital Processo Licitatório Modalidade Convite nº 001/2019, 

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 2019. 

 

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 REFERENCIA 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2019 

EDITAL PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONVITE Nº 001/2019 

MENOR PREÇO GLOBAL 

 

 

1 - OBJETO: 

1.1 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

manutenção preventiva e corretiva, bem como melhoria e eficientização do sistema da 

iluminação pública no município de Juscimeira – MT.,  pelo período de 12 (doze) meses. 

1.2 A contratação abrange a: 

1.2.1 Manutenção preventiva e corretiva do Parque de Iluminação Pública; 

1.2.2 Os serviços objetos deste edital serão executados em todos os logradouros 

públicos dotados de iluminação, o que compreende as avenidas, ruas, travessias, 

vielas, becos, travessas, praças, passeios, parques, áreas de lazer, campos de 

futebol, estacionamentos públicos, cemitério, monumentos históricos e em 

qualquer outra área onde existam pontos de iluminação pública no Município de 

Juscimeira/MT. 

 

2 – INTRODUÇÃO: 

2.1 Conceitos Básicos: 

2.2.1 Ponto de Iluminação Pública: Luminária ou projetor com todos os 

componentes necessários ao seu funcionamento a partir do ponto de conexão à 

rede elétrica de alimentação. 

2.2.2 Manutenção Corretiva: Consiste na intervenção técnica no sistema de 

iluminação para eliminação de falhas e correção de defeitos com ou sem a 

substituição de componentes. 

2.2.3 Manutenção Preventiva: Consiste na atuação planejada sobre o 

sistema de iluminação de forma sistemática, visando antecipar situações que 

possam vir a ocasionar defeitos ou falhas. 

2.2.4 Eficientização Energética: Consiste na prestação de serviços de 

substituição de pontos de iluminação existentes por luminárias e/ou equipamentos 

mais modernos, de melhor desempenho e maior eficiência para assegurar melhores 

níveis de iluminamento e a redução de consumo. 

 

2.2 Em conformidade com resolução da ANEEL os Municípios passam a 

responder pela manutenção e melhoria do seu Parque de Iluminação Pública, sendo que no 

caso da Cidade de Juscimeira, o Município já responde por estas obrigações. 
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2.3 O gerenciamento do Parque de Iluminação Pública não pode ficar restrito 

a simples troca de lâmpadas e demais acessórios que o compõem. 

2.4 Cabe ao Poder Público Municipal buscar alternativas que visem aumentar a 

eficiência da iluminação, diminuir a potência instalada e gradativamente diminuir o custo de 

manutenção, bem como o custo pago mensalmente pela energia consumida diariamente pelo 

Parque de Iluminação Pública. 

2.5 A eficientização, partindo do pressuposto da diminuição do custo da conta de 

energia e do aumento da qualidade dos materiais empregados, trará consigo a redução 

gradativa dos investimentos em manutenção, ampliando a capacidade de investimentos em sua 

qualificação e ampliação quando for o caso. 

 

3 – OJETIVO: 

3.1 O objetivo do presente Termo de Referência é especificar os parâmetros 

técnicos necessários a contratação de empresa especializada para execução de serviços de 

manutenção com custo regressivo e eficientização do SIP - Sistema de Iluminação Pública da 

Cidade de Juscimeira, incluindo o fornecimento de mão-de- obra, conforme procedimentos 

integrantes deste Termo. 

3.2 A contratação abrange os seguintes serviços: 

3.2.1 Manutenção preventiva e corretiva do Parque de Iluminação Pública, 

com o fornecimento de materiais; 

3.3 Os serviços objetos deste edital serão executados em todos os 

logradouros públicos dotados de iluminação, o que compreende as avenidas, ruas, travessias, 

vielas, becos, travessas, praças, passeios, parques, áreas de lazer, campos de futebol, 

estacionamentos públicos, cemitério, monumentos históricos e em qualquer outra área onde 

existam pontos de iluminação pública no Município de Juscimeira/MT. 

 

4 - DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES: 

4.1 – Atividades de controle e planejamento 

4.1.1 O controle e planejamento das atividades a serem realizadas no SIP serão 

exercidos pela PREFEITURA a quem caberá: 

4.1.1.1 Registrar todas as solicitações de serviços de manutenção pelos munícipes 

ou pela própria Administração; 

4.1.1.2 Emitir as Ordens de Serviço para a CONTRATADA, a quem caberá o 

atendimento dentro dos prazos aqui previstos; 

4.1.1.3 Efetuar o registro de todas as intervenções de manutenção efetuadas na 

rede a partir das informações recebidas pela CONTRATADA após cada 

atendimento em formulário eletrônico que deverá ser encaminhado por e-mail à 

PREFEITURA no prazo máximo de 24 horas após o evento. Esse formulário deve 

conter o local, identificação do circuito, tipo de serviço executado; 

4.1.1.4 Definir em conjunto com a CONTRATADA o roteiro de atendimento 

das demandas de forma a maximizar o atendimento e diminuir o tempo de 

resposta; 

4.1.1.5 Gerenciamento do SIP quanto ao consumo e o valor dispendido com a 

iluminação pública junto à Concessionária; 
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4.1.1.6 Vistoria do SIP para a verificação dos pontos apagados a noite e acesos 

durante o dia, objetivando a elaboração da programação de serviços; 

 

4.2 Atividades operacionais de manutenção do SIP: 

4.2.1 A manutenção do Sistema de Iluminação Pública - SIP, conforme já relatado 

será executada pela empresa que vier a ser contratada pelo valor que será 

determinado pelo número de pontos de iluminação pública, efetivamente 

instalados no Parque de Iluminação da cidade, no mês da prestação dos serviços, 

multiplicado pelo valor contratado. 

4.2.2 Entende-se pela manutenção do sistema de iluminação o reparo ou 

substituição de qualquer dos componentes que compõem o equipamento de 

iluminação desde a fixação do braço no poste, até a luminária, compreendendo 

então: 

4.2.2.1 Acessórios de fixação do braço; 

4.2.2.2 Braço de sustentação; 

4.2.2.3 Fiação e cabos; 

4.2.2.4 Luminária e acessórios de fixação; 

4.2.2.5 Lâmpada e soquetes; 

4.2.2.6 Base e relé fotoelétrico; 

4.2.2.7 Reatores e ignitores. 

4.2.3 Os materiais substituídos na rede pública de iluminação deverão ser 

transportados pela CONTRATADA para local adequado ao seu armazenamento, 

disponibilizado por ela para esse fim e depois de limpos e classificados por tipo, 

para o correto descarte ambiental quando for o caso. 

4.2.4 Todos os materiais e/ou equipamentos retirados da rede terão sua correta 

destinação a cargo da CONTRATADA, observado em especial o caso dos 

materiais com descarte ambiental obrigatório que terão destinação amparada por 

certificação, conforme critérios. 

 

4.3 Intervenções e Correções das Instalações: 

4.3.1 A CONTRATADA deverá reparar os defeitos de acordo com os prazos 

fixados neste Termo, exceto quando da ocorrência de situações excepcionais de 

força maior previstas em Lei e no Contrato. 

4.3.2 No que se refere a essas situações, a CONTRATADA deverá informar o 

MUNICÍPIO, por escrito, orçar os trabalhos a serem efetuados e apresentá-lo com 

as respectivas justificativas, para deliberação sobre a execução das intervenções 

que se façam necessárias. 

 

4.4 Sustentabilidade Ambiental: 

4.4.1 A CONTRATADA fará, dentro de seu almoxarifado e às suas expensas, um 

tratamento prévio e acondicionamento dos materiais até a destinação final 

daqueles enquadrados na Lei de Crimes Ambientais e legislações pertinentes. 

Deverá assegurar a descontaminação de todas as lâmpadas de descarga retiradas da 

iluminação pública, por terem atingido o final da sua vida útil ou por outro motivo 
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qualquer. Em hipótese alguma deverão ser quebradas, devendo a descontaminação 

ser executada por empresas de reciclagem.  

 

4.5 Ronda: 

4.5.1 Constitui-se na sistemática visita a todos os logradouros da Cidade, para 

inspeção das instalações de iluminação pública detectando lâmpadas apagadas ou 

acesas durante o dia, unidade fora de prumo, abalroadas, luminárias com 

compartimento aberto, braço ou suporte fora de posição, caixa de passagem 

danificada. 

4.5.2 A ronda deve ser programada de tal modo que todos os logradouros sejam 

vistoriados durante todo o período anual. 

 

 

5 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: 

5.1 Os serviços de manutenção preventiva e corretiva englobam todas as 

atividades e cuidados técnicos necessários para assegurar o funcionamento regular e 

permanente do Sistema de Iluminação Pública, como: 

5.1.1 A substituição ou reparo nos equipamentos e acessórios com defeito, 

descritos a seguir: 

5.1.1.1 Lâmpadas queimadas e ou quebradas; 

5.1.1.2 Difusores defeituosos ou quebrados 

5.1.1.3 Luminárias em mau estado de conservação; 

5.1.1.4 Relés fotoelétricos com defeito; 

5.1.1.5 Base de relé fotoelétrico com defeito; 

5.1.1.6 Chaves magnéticas com defeito; 

5.1.1.7 Reatores com defeito, incluindo a realização de teste; 

5.1.1.8 Ignitores com defeito; 

5.1.1.9 Braços de luminárias em final de vida útil; 

5.1.1.10 Ferragens em vida de útil como parafusos, cintas, armações e outros; 

5.1.1.11 Fiação interna dos braços e postes; 

5.1.1.12 Reaperto ou substituição de conectores; 

5.1.1.13 Limpeza da luminária; 

5.1.1.14 Outros serviços correlatos. 

5.1.1.15 Proceder a revisão das conexões e do estado geral da unidade, cada vez 

que nela for realizada qualquer intervenção; 

5.1.1.16 Ter em seu dimensionamento de equipe capacidade para atendimento e 

execução de serviços em caso de emergência; 

5.1.1.17 O atendimento a solicitações para substituição de lâmpadas apagadas à 

noite ou acesas de dia. 

5.1.1.18 Triagem e recuperação dos materiais retirados da rede e para destinação 

final daqueles que sejam considerados inservíveis, seguindo instruções da 

Fiscalização; 

5.1.1.19 Coordenar, através de profissional qualificado, o descarte de lâmpadas 

de descargas e/ou outros materiais retirados da rede de forma ambientalmente 
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correta entregando ao Município o certificado pertinente expedido por órgão 

competente. 

5.1.1.20 Realizar rondas noturnas, com a cidade dividida em 06 regiões iguais e 

ou quase iguais em quantidade de luminárias, independentemente da capacidade de 

cada uma, de forma que ao final das seis primeiras rondas, se comece novamente 

na primeira, totalizando duas rondas anuais por cada região da cidade 

anteriormente assim caracterizada. No caso de lâmpadas acesas a equipe de 

manutenção deverá anotar todas as ocorrências verificadas no dia a dia do serviço, 

notificando o setor responsável na Prefeitura para o cadastramento do ponto e a 

solicitação de reparo necessária. 

 

5.1.2 Desempenho da Manutenção: 

5.1.2.1 Conforme já descrito o gerenciamento do Sistema de Iluminação Pública – 

SIP é da PREFEITURA. 

5.1.2.2 Cabe a PREFEITURA a priorização dos atendimentos de forma 

compartilhada, obedecendo-se a ordem de registros de solicitação de demanda, de 

forma que os pedidos dos munícipes sejam atendidos cronologicamente e de forma 

regionalizada, com a CONTRATADA, objetivando maior eficácia no atendimento 

dos eventuais problemas surgidos na rede de iluminação pública. 

5.1.2.3 Quanto ao índice de falha que corresponde ao percentual de lâmpadas 

apagadas a noite e acesas durante o dia em relação às manutenções realizadas 

durante o mês, a CONTRATADA deverá imediatamente, e às suas expensas, 

corrigir os problemas detectados, dentro do prazo de garantia de 12 (doze) meses. 

5.1.2.4 Definida a priorização, a PREFEITURA enviará diariamente por e-mail 

uma lista de intervenções que devem ser atendidas no prazo máximo de: 

5.1.2.4.1 72 (setenta e duas) horas para a zona urbana; 

5.1.2.4.2 96 (noventa e seis) horas para a zona rural; 

5.1.2.4.3 Imediatamente em caso de urgência. 

5.1.2.5 Deverá ser informada diariamente pela CONTRATADA, por e-mail à 

PREFEITURA, a lista de pontos atendidos no dia anterior, para efeito de 

fiscalização e controle, apresentando, se for o caso, as justificativas para o não 

atendimento de alguma demanda e a sua programação de resolução. 

5.1.2.6 Caso a CONTRATADA não cumpra a programação estabelecida e não 

acatando a PREFEITURA as justificativas apresentadas, esta ficará sujeita as 

seguintes penalidades: 

5.1.2.6.1 30 (trinta) vezes o valor do ponto pelo não atendimento em 48 (quarenta 

e oito) horas de demanda repassada pela PREFEITURA na zona urbana; 

5.1.2.6.2 10 (dez) vezes o valor do ponto por dia de atraso até seja regularizada a 

situação; 

5.1.2.6.3 30 (trinta) vezes o valor do ponto pelo não atendimento em 96 (noventa 

e seis) horas de demanda na zona rural; 

5.1.2.6.4 10 (dez) vezes o valor do ponto por dia de atraso até seja regularizada a 

situação na zona rural; 
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5.1.3 Estrutura de Pessoal e Equipamentos para Manutenção: 

5.1.3.1 Para assegurar a normalidade operacional desejada pelo Município, a 

CONTRATADA deverá dispor, no mínimo, da seguinte estrutura: 

5.1.3.1.1 Imóvel próprio ou locado no perímetro urbano do município, com 

instalações capazes de comportar almoxarifado e espaço para guarda de veículos 

etc.  

5.1.3.2 Os seguintes profissionais deverão compor a estrutura mínima de 

pessoal que devem estar devidamente identificados: 

5.1.3.2.1 01 técnico de nível médio com formação em eletrotécnica; 

5.1.3.2.2 01 profissional eletricista supervisor para a equipe de manutenção, com 

curso realizado em instituição reconhecida, nos termos da NR-10; 

5.1.3.3 Além dos profissionais deve ser disponibilizados também: 

5.1.3.3.1 01 veículo utilitário, com capacidade para 01 tonelada, equipado com 

escada que permita a execução de serviços em alturas de até 10 metros, farol 

regulável instalado sobre a cabine e caixas para depósito de materiais e 

equipamentos, telefone celular; 

5.1.3.4 As equipes de coordenação e administrativa deverão trabalhar 44 horas 

semanais em horário a ser definido pela CONTRATADA e submetido à aprovação 

da Fiscalização. 

5.1.3.5 Os empregados, ao prestar serviços em campo, deverão dispor de uniforme, 

identificação e equipamentos de proteção individual e de acordo com as Normas 

Brasileiras vigentes, em especial a NR-10. 

5.1.3.6 Nas tabelas a seguir estão relacionados os equipamentos de segurança e 

ferramentas para eletricistas, e equipamentos de proteção coletiva e outros 

equipamentos de uso coletivo que devem minimamente equipar o veículo. 

 

EPI’s E FERRAMENTAS PARA ELETRICISTA 
QTDE POR 

ELETRICISTA 

Bolsa para acondicionar EPI’s 1 

Botina de segurança 2 pares 

Calça e jaqueta impermeável 

Cinto tipo paraquedista, com linha de vida, trava-quedas e talabarte, 

1 

1 

Capacete aba total classe B, com jugular 1 

Colete refletivo 1 

Jaqueta para frio resistente a chamas 1 

Luva de segurança tipo vaqueta 2 

Protetor solar, fator 30, com repelente contra insetos, 120 ml. 

Vestimenta de segurança resistente a chamas. 

Alicate bombeiro cabo isolado para 1000 V, 305 mm, abertura 85 

mm 

1 

2 

1 

Alicate de bico redondo. 1 

Alicate universal, cabo isolado para 1.000 V. 1 
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Bolsa para ferramentas 1 

Canivete para eletricista, lâmina 120 mm, com estojo. 1 

Chave de boca ajustável 10” (inglesa) 1 

Chave teste de baixa tensão, isolada para 1.000 V 

Jogo de chave de fenda, 3,3x150mm, 4,5x15mm, 6,3x20mm, cabo 

isolado para 1000 V 

             1 

            1 

Jogo de chave Allen 1,5 à 10 mm             1 

Jogo de chave de boca, fixa 6 à 32 mm             1 

Jogo de chave combinada 6 à 22 mm             1 

Alicate Volt-Amperímetro, categoria IV             1 

Arco de serra ajustável com lâmina             1 

Escova de aço em “V”             1 

Esticador para cabos de alumínio 5,88 à 9,36 mm             1 

Esticador para cabos de cobre 5,88 à 7,42 mm 

Escada extensível de fibra de vidro, comp. De 6,0 m quando aberta e 

3,6 m quando fechada, peso máximo 18 kg. 

            1 

             1 

Extrator de conector cunha simétrico 

Farolete portátil, 12 Vcc, com 20 m de cabo, para ligação em tomada 

no veículo. 

            1 

            1 

Lanterna manual, com bateria 7,5 V             1 

Lima mursa chata            1 

Lima mursa redonda            1 

Luxímetro, calibrado por instituição qualificada.            1 

Martelo pena 250g, com cabo.            1 

Martelo pena 500g, com cabo.            1 

Martelo de unha, com cabo.            1 

Prancheta de mão para anotações            1 

Sacola para içamento de ferramentas           1 

Talhadeira aço 200x19mm           1 

Tesourão para cortar cabos com seção até 70 mm²           1 

Trena de roda, em nylon, de no mínimo 50 m.           1 

Cones de sinalização de trânsito para instalação ao redor do 

veículo durante as manutenções 
          6 

 

5.1.4 Materiais para Manutenção: 

5.1.4.1 O suprimento de materiais para reposição é de responsabilidade da 

CONTRATANTE, que deverá manter estoque de materiais em quantidade 

adequada para assegurar o pronto restabelecimento do sistema e a continuidade 

dos serviços. 

 

6 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS: 
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6.1 A remuneração das atividades concernentes quanto à manutenção do Sistema 

de Iluminação Pública executado como disposto neste Termo será calculado, a cada mês, pela 

multiplicação do preço unitário por ponto luminoso proposto pela CONTRATADA, pelo 

número total de pontos luminosos existentes no Sistema de Iluminação Pública de Juscimeira 

no mês de referência da medição. 

6.2 O valor estimado para esta contratação foram obtidos através de pesquisa no 

mercado regional, conforme dispositivo legais e normas complementares, conforme 

discriminado na tabela abaixo: 

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

01 

PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS ELETRICOS 

PARA ILUMINAÇÃO 

PUBLICA DO MUNICIPIO 

DE JUSCIMEIRA (-

SERVIÇOS DEVERÃO 

SER EXECUTADOS DE 

ACORDO COM O TERMO 

DE REFERENCIA) 

UNID 

(1) 
2.700 0001795 39,50 106.650,00 

02 

PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS ELETRICOS 

PARA ILUMINAÇÃO 

PUBLICA DO MUNICIPIO 

DE JUSCIMEIRA – 

DISTRITO DE FÁTIMA 

DE SÃO LOURENÇO (-

SERVIÇOS DEVERÃO 

SER EXECUTADOS DE 

ACORDO COM O TERMO 

DE REFERENCIA) 

UNID 

(1) 
1.400 00023109 49,00 68.600,00 

03 

PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS ELETRICOS 

PARA ILUMINAÇÃO 

PUBLICA DO MUNICIPIO 

DE JUSCIMEIRA – 

DISTRITO DE 

IRENOPOLIS (-SERVIÇOS 

DEVERÃO SER 

EXECUTADOS DE 

ACORDO COM O TERMO 

DE REFERENCIA) 

UNID 

(1) 
1.300 00023110 43,17 56.121,00 

04 

PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS PARA 

ILUMINAÇÃO PUBLICA 

DO MUNICIPIO DE 

JUSCIMEIRA – DISTRITO 

SANTA ELVIRA (-

UNID 

(1) 
1.300 00012966 49,00 63.700,00 
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SERVIÇOS DEVERÃO 

SER EXECUTADOS DE 

ACORDO COM O TERMO 

DE REFERENCIA) 

05 

PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS ELETRICOS 

PARA ILUMINAÇÃO 

PUBLICA DO MUNICIPIO 

DE JUSCIMEIRA – 

DISTRITO DE PLACA 

SANTO ANTONIO (-

SERVIÇOS DEVERÃO 

SER EXECUTADOS DE 

ACORDO COM O TERMO 

DE REFERENCIA) 

UNID 

(1) 
1.300 00012791 48,50 63.050,00 

VALOR TOTAL 358.121,00 

 

6.3 Fica definido como “Ponto Luminoso” a unidade constituída pelo 

braço/suporte/lâmpada e os acessórios indispensáveis ao seu funcionamento. 

6.4 O Valor Total deste Termo de Referência é de R$ 358.121,00 (Trezentos 

Cinquenta Oito Mil, Cento Vinte Hum Reais). 

  

7 - CLASSIFICAÇÃO DE MATERIAIS E DESTINAÇÃO: 

7.1 Todos os equipamentos retirados da rede, seja durante a manutenção ou na 

eficientização, serão transportados pela CONTRATADA para seu almoxarifado onde serão 

limpos, classificados em lotes por tipo e guardados até a sua destinação final, ambientalmente 

correta. 

7.2 As lâmpadas de vapor de mercúrio ou sódio não queimadas só poderão ser 

reutilizadas para substituição de lâmpadas queimadas, no Parque respeitada a compatibilidade 

modelo e potência. 

 

7.3 Materiais contaminantes: 

7.3.1 A CONTRATADA deverá se responsabilizar pelo armazenamento, 

transporte e destinação final dos materiais contaminantes retirados da rede de 

energia elétrica. 

7.3.2 Estes materiais contaminantes, principalmente os de Classe I, deverão ter sua 

destinação final realizada de forma sustentável e ambientalmente correta, feita por 

empresa credenciada por órgão ambiental oficial. Teste de Materiais e 

equipamentos: 

7.3.3 A CONTRATADA deverá disponibilizar uma bancada para teste em 

materiais e equipamentos de IP retirados da rede como defeituosos. 

 

8 - FISCALIZAÇÃO: 
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8.1 A PREFEITURA exercerá ampla fiscalização da CONTRATADA através de 

equipe de funcionários com autoridade para em seu nome, definir toda e qualquer ação de 

orientação geral, controle e fiscalização dos serviços. 

8.2 Será permitido, o acesso da Fiscalização às dependências da CONTRATADA 

sempre que esta assim o achar necessário. A CONTRATADA deverá submeter à aprovação da 

Fiscalização, Boletim de Medição dos serviços realizados. 

8.3 À partir da entrega do Boletim de Medição, que poderá ser entregue a 

Fiscalização no primeiro dia útil subsequente ao mês da prestação do serviço, esta terá o prazo 

máximo de 10 (dez) dias corridos para a sua aprovação. A parte rejeitada da medição será 

glosada e retirada da mesma para discussão posterior e inclusão na próxima medição se 

corrigidas as inconformidades detectadas. 

8.4 A prestação de serviços, objeto deste termo, será fiscalizada e atestada por 

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. 

8.5  A administração rejeitará, no todo ou em parte, os serviços e, desacordo com 

os termos do edital e seus anexos. 

8.6 Todos os serviços de que trata este termo, deverão obedecer às especificações 

constantes neste termo e seus anexos. 

 

9 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

9.1 Além das obrigações descritas na Minuta do Contrato e das demais, 

anteriormente, neste Termo, são obrigações da CONTRATADA: 

9.1.1 A CONTRATADA deverá recrutar apenas os profissionais que sejam 

considerados aptos para o desenvolvimento da função considerando o 

aproveitamento do curso e legislação trabalhista; 

9.1.2 A licitante vencedora do certame se compromete a contratar a maioria 

dos profissionais, oriundos do Município; 

9.1.3 Fornecer veículo em boas condições de utilização, coberto por seguro 

total, para utilização da Fiscalização nas tarefas de ronda diurna e noturna, durante 

a vigência do Contrato. 

9.1.4 Fornecer todo equipamento e material necessários para a execução do 

objeto contratual. 

9.1.5 Assumir integral responsabilidade por danos causados ao Município e a 

terceiros, inclusive por acidentes ou mortes, perdas e destruições parciais e ou 

totais,isentando o Município de todas as reclamações que possam surgir,ainda que 

tais reclamações sejam resultantes de atos prepostos da contratada ou de qualquer 

pessoa física ou jurídica,empregada ou ajustada na prestação dos serviços. 

9.1.6 Arcar com salários, encargos sociais, trabalhistas e impostos referentes à 

execução dos serviços. 

9.1.7 Proceder às correções solicitadas pela Fiscalização. 

9.1.8 Todas as interferências que surgirem durante a execução das obras, 

como: redes de água, cabos, eletrodutos telefônicos e elétricos, redes de esgoto 
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pluvial e outros, serão de inteira responsabilidade da contratada, inclusive sua 

reparação na totalidade, não acarretando quaisquer ônus para o Município. 

 

10 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

10.1 Colocar à disposição da CONTRATADA os documentos técnicos descritivos 

integrantes do acervo do Serviço de Iluminação Pública, tais como: catálogos, manuais de 

operação, manuais de fornecedores, plantas, esquemas fichários, necessários a execução do 

Contrato. 

10.2 Indicar, através de documento assinado, o Gerente do Contrato com 

amplos conhecimentos sobre do seu objeto. 

10.3 Proporcionar livre acesso aos técnicos e prepostos da CONTRATADA 

aos locais que estiverem sob o controle do MUNICÍPIO, onde se encontrem instalados os 

equipamentos destinados à execução dos serviços previstos neste Contrato. 

10.4 Informar, aos usuários dos serviços de Iluminação Pública, das 

obrigações e dos limites contratuais, visando a caracterizar a ação da CONTRATADA. 

10.5 Não executar nenhuma modificação nas instalações de iluminação 

pública sem informar a CONTRATADA. 

10.6  Informar a CONTRATADA sobre qualquer mau funcionamento no 

Sistema. 

 

11 - GENERALIDADES: 

11.1 Para todos os serviços descritos, independentemente de se encontrarem 

explicitados, deverão estar incluídos os seguintes componentes de custos: 

11.1.1 Mão-de-Obra: 

11.1.1.1 Correrá a conta da CONTRATADA todas as despesas com mão de obra, 

direta ou indireta para execução, supervisão, planejamento, suprimento, controle 

de qualidade e todas as demais ações que se façam necessárias à execução das 

atividades descritas em cada item, inclusive os encargos sociais definidos por Lei e 

por força de acordos/dissídios coletivos do sindicato patronal da categoria 

profissional e das empresas. 

11.1.2 Materiais e Equipamentos: 

11.1.2.1 Caberá à CONTRATADA desenvolver os serviços inerentes a 

manutenção do Sistema de Iluminação Pública, visando atingir os resultados 

especificados, assegurando sempre o cumprimento das Normas Brasileiras 

aplicáveis. E ainda devem ser compatíveis com o padrão adotado pela 

concessionária local e com as normas da Prefeitura. 

11.1.2 Transporte: 

11.1.2.1 Nos custos também deverá ser previsto o transporte para deslocamento do 

pessoal da CONTRATADA até o ponto de execução dos serviços. Também deverá 

estar incluso o transporte de materiais do almoxarifado até o local de aplicação, 

bem como o do equipamento ou material substituído até o depósito da 

CONTRATADA. 

11.1.3 Aquisição de Equipamento e Materiais: 
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11.1.3.1 Todos os custos de aquisição de materiais serão por conta da Contratante, 

englobando tanto equipamento/material como o gerenciamento de compra, os 

custos de impostos incidentes, controle de qualidade, inspeções, transporte do local 

de fabricação ou aquisição até o almoxarifado da CONTRATADA e os demais 

custos inerentes. 

11.1.4 Despesas Indiretas, remuneração e impostos: 

11.1.4.1 No preço ofertado pela CONTRATADA deverão ser considerados os 

custos indiretos, a remuneração da empresa, bem como os impostos incidentes 

segundo a legislação tributária federal, estadual e municipal vigentes. 

 

12 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1. As despesas decorrentes da execução do objeto correrão pelas dotações 

orçamentárias para o exercício de 2019, de acordo com o fornecimento. 

 

02.06 – SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 

02.06.01 – SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 

02.06.25.751.0034.2030.0000 – CONSERVAR A REDE DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA 

3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 

278 - FICHA 

 

13 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 13.1. Pela inexecução parcial 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: 

13.1.1 Quanto às obrigações de entrega e solução de quaisquer problemas com os 

itens adquiridos: 

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

13.1.3 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. 

13.1.4 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; 

 

13.2 Se a adjudicatária recusar-se a assinar o Contrato injustificadamente, 

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

13.2.1 multa de até 10% sobre o valor adjudicado; 

13.2.2 suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de 

contratar com a Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT, por prazo de até 5 (cinco) 

anos. 
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13.2.3 declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública. 

13.2.4 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 Ata 

Registro de Preços, 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. 

13.2.5 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; 

13.2.6 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; 

13.2.7 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; 

13.2.8 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. 

 

14 - MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

14.1 O referido Processo Licitatório se dará na modalidade Convite 

 

 

Juscimeira,MT., 13 De Fevereiro 2.019 

 

 

 

Edjaime Ferreira Da Silva 

       Presidente CPL 
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ANEXO III 

MINUTA CARTA PROPOSTA E PLANILHA DE PREÇOS 

 

 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2019 

EDITAL PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE Nº 001/2019 

MENOR PREÇO GLOBAL 

 

 

Objeto: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO 

MELHORIA E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO 

MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA/MT” 

 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE: 

 

Razão Social: 

Nome Fantasia:  

CNPJ: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: 

CEP: e-mail: 

Telefone: 

Banco:  Nº Conta Bancária: 

Nome da Agência: 

Representante 

CPF: RG:  

 

 

 

Local e data, ..............................................(............) - ............ de .................................. de 2019 

 

 

 

 

 

Assinatura do licitante 

CPF:  
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PLANILHA DE PREÇOS 

 

 

 

Senhor Presidente, 

 

 

 

Após examinar cuidadosamente os documentos referentes ao Convite nº 001/2019, e tendo 

tomado conhecimento da natureza do objeto e demais especificações constantes do termo de 

referencia, apresento minha proposta para prestação dos serviços abaixo discriminados pelo 

prazo de 12 (doze) meses: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO 

MELHORIA E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO 

MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA/MT” 

 
ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT MARCA VLR.UNIT VLR.TOTAL 

01 

PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS ELETRICOS 

PARA ILUMINAÇÃO 

PUBLICA DO MUNICIPIO 

DE JUSCIMEIRA (-

SERVIÇOS DEVERÃO 

SER EXECUTADOS DE 

ACORDO COM O TERMO 

DE REFERENCIA) 

 

UNID 

 

2.700    

02 

PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS ELETRICOS 

PARA ILUMINAÇÃO 

PUBLICA DO MUNICIPIO 

DE JUSCIMEIRA – 

DISTRITO DE FÁTIMA 

DE SÃO LOURENÇO (-

SERVIÇOS DEVERÃO 

SER EXECUTADOS DE 

ACORDO COM O TERMO 

DE REFERENCIA) 

 

UNID 

 

1.400    

03 

PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS ELETRICOS 

PARA ILUMINAÇÃO 

PUBLICA DO MUNICIPIO 

DE JUSCIMEIRA – 

DISTRITO DE 

 

UNID 

 

1.300    
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IRENOPOLIS (-SERVIÇOS 

DEVERÃO SER 

EXECUTADOS DE 

ACORDO COM O TERMO 

DE REFERENCIA) 

04 

PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS PARA 

ILUMINAÇÃO PUBLICA 

DO MUNICIPIO DE 

JUSCIMEIRA – DISTRITO 

SANTA ELVIRA (-

SERVIÇOS DEVERÃO 

SER EXECUTADOS DE 

ACORDO COM O TERMO 

DE REFERENCIA) 

 

UNID 

 

1.300    

05 

PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS ELETRICOS 

PARA ILUMINAÇÃO 

PUBLICA DO MUNICIPIO 

DE JUSCIMEIRA – 

DISTRITO DE PLACA 

SANTO ANTONIO (-

SERVIÇOS DEVERÃO 

SER EXECUTADOS DE 

ACORDO COM O TERMO 

DE REFERENCIA) 

 

UNID 

 

1.300    

VALOR TOTAL  

 

 

Prazo dos serviços: ___________________________________________________________ 

 

VALOR GLOBAL: R$________________________________________________________ 

(__________________________________________________________________________) 

 

Validade da proposta: ________________________________________________ 

 

Condições de pagamento: _____________________________________________ 

 

Local e data, ..............................................(............) - ............ de .................................. de 2019 

 

 

Assinatura do licitante 

CPF:  

 

 

(OBS: PREFERENCIALMENTE PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
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ANEXO IV 

MINUTA DECLARAÇÃO DE FATO INEXISTENTE DE FATO SUPERVENIENTE 

IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 

(preferencialmente em papel timbrado da empresa) 

 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2019 

EDITAL PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE Nº 001/2019 

MENOR PREÇO GLOBAL 

 

 

 

 

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 na modalidade 

Convite nº 001/2019, 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 2019. 

 

 

 

 

 

 

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 V 

MINUTA DECLARAÇÃO ME e EPP  

 

 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2019 

EDITAL PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE Nº 001/2019 

MENOR PREÇO GLOBAL 

 

 

 

 

 

Pelo presente a Empresa 

........................................................................................................, CNPJ nº 

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

bairro ........................................, CEP: ................................ na cidade de 

............................................, solicitamos na condição de MICROEMPRESA-EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE, quando da sua participação na Licitação, modalidade CONVITE Nº 

001/2019, seja concedido tratamento diferenciado a essa empresa com base nos artigos 42 e 

45 da Lei Complementar nº 123/2006. 

Declaramos ainda, que qualquer impedimento entre os previstos nos incisos 

do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006. 

Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, 

CERTIDÃO emitida pela Junta Comercial para comprovação de Microempresa ou Empresa 

de Pequeno Porte na forma do art. 8º da Instrução Normativa nº 103/2007 do Departamento 

Nacional de Registro do Comercio - DNRC  

 

Local e data, ..............................................(............) - ............ de ..................................2019 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do licitante 

CPF: 

 

 

 

(OBS: PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
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ANEXO VI 

MINUTA DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 

 

  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2019 

EDITAL PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE Nº 001/2019 

MENOR PREÇO GLOBAL 

 

 

 

 

A Empresa............., CNPJ nº............., sediada à............CEP: ..............., na cidade 

de......................., em atendimento ao solicitado no edital na modalidade  Convite nº 001/2019, 

DECLARA, sob as penas da Lei, que: 

 

- não possui empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

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

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

do art. 7º da Constituição Federal, inciso V, art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, 

com redação determinada pela Lei nº 9.854/1999. 

 

 

LOCAL/DATA.,...... DE ................2.019 

 

 

 

 

 

ASSINATURA RESPONSAVEL 

CPF: 

 

 

 

(OBS: PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
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ANEXO VII 

MINUTA DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 004/2019 

EDITAL PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE N° 001/2019 

MENOR PREÇO GLOBAL 

 

 

 

A Empresa............., CNPJ nº............., sediada à............CEP: ..............., na cidade 

de......................., em atendimento ao solicitado no edital na modalidade  Convite nº 001/2019, 

DECLARA, para os devidos fins e direito, na qualidade de proponente do procedimento de 

licitação, sob a modalidade CONVITE Nº 001/2019, instaurado pela Prefeitura do Município 

Juscimeira, que: 

 

- Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 

apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias; 

 

- Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de vigência do presente 

contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação 

e qualificação exigidas na licitação; 

 

- Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções 

de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento 

do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do 

contrato; 

- Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 – Código 

Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do CONVITE Nº 001/2019. 

 

 

Local , ...... DE ................2.019 

 

 

 

 

 

ASSINATURA RESPONSAVEL 

CPF: 
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(OBS: PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

ANEXO VIII 

MINUTA DECLARAÇÃO QUADRO SOCIETÁRIO 

 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 004/2019 

EDITAL PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE N° 001/2019 

MENOR PREÇO GLOBAL 

 

 

 

 

A empresa....................................., portadora do CNPJ nº ..............................., 

estabelecida ..............(endereço completo), referente ao Processo Licitatório Modalidade 

Convite sob o nº 001/2019, declara que não possui em seu quadro societário servidor publico 

da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista. 

 

 

 

Local.....................Data........./......2019 

 

 

Atenciosamente 

 

 

 

 

Nome e assinatura representante da empresa 

CPF:................................... 

 

 

 

 

 

OBS: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER PREENCHIDA EM PAPEL 

TIMBRADO DA EMPRESA. 
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ANEXO IX 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO 

 

 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2019 

EDITAL PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE Nº 001/2019 

MENOR PREÇO GLOBAL 

 

 

 

A Empresa....................................., inscrita no CNPJ nº .........................., por 

intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a)................................., portador da Carteira de 

Identificação nº ........................, e do CPF nº ..................................., por seu representante 

legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital Processo Licitatório na 

Modalidade Convite nº 001/2019, DECLARA, que, os sócios da empresa não são pessoas 

ligadas a integrantes do poder Municipal (Prefeito, Vice Prefeito, Vereadores ou Servidores 

Municipais), por laço de matrimonio ou parentesco afim ou consanguineo ate o segundo grau. 

 

 

 

Local e data, ........................................., de .......................... de 2.019 

 

 

 

 

 

 

Nome e Assinatura do responsavel legal do licitante 

CPF: ................................................  

 

 

 

 

OBS: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER PREENCHIDA EM PAPEL 

TIMBRADO DA EMPRESA. 
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ANEXO X 

MINUTA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL 

 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2019 

EDITAL PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE Nº 001/2019 

MENOR PREÇO GLOBAL 

 

 

 

 

 

 

A Empresa....................................., inscrita no CNPJ nº .........................., por 

intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a)................................., portador da Carteira de 

Identificação nº ........................, e do CPF nº ..................................., por seu representante 

legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital Processo Licitatório 

Modalidade Convite nº 001/2019, DECLARA, que, não possui em seu quadro funcional 

servidor público ou dirigente de órgão contratante ou responsavel pela licitação. 

 

 

 

 

Local e data, ........................................., de .......................... de 2.019 

 

 

 

 

 

 

Nome e Assinatura do responsavel legal do licitante 

CPF: ................................................     

 

 

 

OBS: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER PREENCHIDA EM PAPEL 

TIMBRADO DA EMPRESA. 
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ANEXO XI 

MINUTA DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO 

PROPOSTA 

 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2019 

EDITAL PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE Nº 001/2019 

MENOR PREÇO GLOBAL 

 

 

 

 

 

A Empresa....................................., inscrita no CNPJ nº .........................., por 

intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a)................................., portador da Carteira de 

Identificação nº ........................, e do CPF nº ..................................., por seu representante 

legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital Processo Licitatório na 

Modalidade Convite nº 001/2019, DECLARA, que, garante o prazo de validade da presente 

proposta por 60 (sessenta) dias corridos a partir da data da apresentação da proposta. 

 

 

 

 

Local e data, ........................................., de .......................... de 2.019 

 

 

 

 

 

 

Nome e Assinatura do responsavel legal do licitante 

CPF: ................................................     

 

 

 

 

OBS: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER PREENCHIDA EM PAPEL 

TIMBRADO DA EMPRESA. 
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ANEXO XII 

MINUTA DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES LEGAIS DO 

EDITAL 

 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2019 

EDITAL PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE Nº 001/2019 

MENOR PREÇO GLOBAL 

 

 

 

 

 

A Empresa....................................., inscrita no CNPJ nº .........................., por 

intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a)................................., portador da Carteira de 

Identificação nº ........................, e do CPF nº ..................................., por seu representante 

legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital Processo Licitatório na 

Modalidade Convite nº 001/2019, DECLARA, que, assegura ter pleno conhecimento da 

legislação pertinente à contratação em pauta e demais condições previstas no Edital e seus 

anexos. 

 

 

 

 

Local e data, ........................................., de .......................... de 2.019 

 

 

 

 

 

 

Nome e Assinatura do responsavel legal do licitante 

CPF: ................................................     

 

 

 

 

 

 

OBS: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER PREENCHIDA EM PAPEL 

TIMBRADO DA EMPRESA. 
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MINUTA DE CONTRATO N.º..../2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º ..../2019 

 

 

CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

QUE ENTRE SI CELEBRAM 

O MUNICÍPIO DE 

JUSCIMEIRA-MT, E A 

EMPRESA.............................. 

 

 

 

Aos ......... dias do mês de ..........................do ano de 2019, 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/MTe 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 CONVITE Nº 001/2019,do Tipo Menor Preço Global, consoante e decidido no 

processo administrativo nº 004/2019, 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: FUNDAMENTO JURÍDICO 

1.1. O presente contrato é regido pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 

Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, e Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

com as devidas alterações posteriores e demais normas pertinentes, bem como as disposições 

de direito privado aplicáveis à matéria. 

 

CLÁSULA SEGUNDA: ORIGEM DO CONTRATO 

2.1. O presente contrato decorre da licitação na modalidade CONVITE, 

processada sob o nº 001/2019. 



 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL 

JUSCIMEIRA - MT 
 

 

ENDEREÇO: AVENIDA JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, 210, BAIRRO: CAJUS - FONE/FAX: (66) 3412-1371 
ADMINISTRACAO@JUSCIMEIRA.MT.GOV.BR | CEP: 78810-000 - JUSCIMEIRA-MT. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO 

 

3.1 - O objeto do presente Termo de Contrato é a “CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO MELHORIA E 

EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO 

DE JUSCIMEIRA/MT”, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital 

do identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, 

independente de transcrição. 

 

3.2. Dos Itens da Empresa Vencedora: 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT UNID VLR.UNIT VLR.TOTAL 

      

 

3.2.1 O Valor Total dos Itens é de R$....................... 

 

CLÁUSULA QUARTA: VIGÊNCIA 

4.1. Esse contrato terá sua vigência de XX/XX/XXXX à XX/XX/XXXX, 

contada a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado desde que plenamente 

justificado, atendendo ao interesse e conveniência da Administração. 

 

CLÁUSULA QUINTA: PREÇO 

5.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............(...............). 

 

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e 

indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, 

frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

6.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da seguinte 

dotação orçamentária, consignada no orçamento vigente: 

 

02.06 – Secretaria De Infra Estrutura  

02.06.01 – Secretaria De Infra Estrutura 

02.06.25.751.0034.2030.0000 – Conservar A Rede De Iluminação 

Pública 

3.3.90.39.00 – Outros Serviços De Terceiros Pessoa Juridica 

278 - Ficha 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 

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

medições efetuadas, devidamente atestadas por servidor designado pela Prefeitura Municipal 

de Juscimeira acompanhadas da Nota Fiscal. 

7.2. 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. 

7.2.1. 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. 

7.3. 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. 

7.4. Quando do pagamento, a Contratada deverá estar em dia com todas as 

condições de habilitação exigidas na licitação, ou seja, as certidões negativas de Débitos da 

União, Estado, Município, FGTS e Trabalhista deverão estar válidas (dentro do prazo de 

vencimento) 

7.5. A falta de um dos documentos solicitados no item anterior poderá implicar no 

não recebimento da nota fiscal. 

7.6. 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. 

7.6. As Notas Fiscais apresentadas com erro serão devolvidas à empresa 

contratada para retificação e reapresentação, acrescentando-se no Prazo fixado no item 7.1, os 

dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação. 

 

 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1 Além das obrigações descritas nesta Minuta do Contrato e das demais, 

anteriormente, neste Termo, são obrigações da CONTRATADA: 

9.1.1 A CONTRATADA deverá recrutar apenas os profissionais que sejam 

considerados aptos para o desenvolvimento da função considerando o 

aproveitamento do curso e legislação trabalhista; 

9.1.2 A licitante vencedora do certame se compromete a contratar a maioria 

dos profissionais, oriundos do Município; 

9.1.3 Fornecer veículo em boas condições de utilização, coberto por seguro 

total, para utilização da Fiscalização nas tarefas de ronda diurna e noturna, durante 

a vigência do Contrato. 

9.1.4 Fornecer todo equipamento e material necessários para a execução do 

objeto contratual. 

9.1.5 Assumir integral responsabilidade por danos causados ao Município e 

a terceiros, inclusive por acidentes ou mortes, perdas e destruições parciais e ou 
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totais,isentando o Município de todas as reclamações que possam surgir,ainda que 

tais reclamações sejam resultantes de atos prepostos da contratada ou de qualquer 

pessoa física ou jurídica,empregada ou ajustada na prestação dos serviços. 

9.1.6 Arcar com salários, encargos sociais, trabalhistas e impostos referentes 

à execução dos serviços. 

9.1.7 Proceder às correções solicitadas pela Fiscalização. 

9.1.8 Todas as interferências que surgirem durante a execução das obras, 

como: redes de água, cabos, eletrodutos telefônicos e elétricos, redes de esgoto 

pluvial e outros, serão de inteira responsabilidade da contratada, inclusive sua 

reparação na totalidade, não acarretando quaisquer ônus para o Município. 

 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE: 

9.1 Colocar à disposição da CONTRATADA os documentos técnicos descritivos 

integrantes do acervo do Serviço de Iluminação Pública, tais como: catálogos, manuais de 

operação, manuais de fornecedores, plantas, esquemas fichários, necessários a execução do 

Contrato. 

9.2 Indicar, através de documento assinado, o Gerente do Contrato com amplos 

conhecimentos sobre do seu objeto. 

9.3 Proporcionar livre acesso aos técnicos e prepostos da CONTRATADA aos 

locais que estiverem sob o controle do MUNICÍPIO, onde se encontrem instalados os 

equipamentos destinados à execução dos serviços previstos neste Contrato. 

9.4 Informar, aos usuários dos serviços de Iluminação Pública, das obrigações e 

dos limites contratuais, visando a caracterizar a ação da CONTRATADA. 

9.5 Não executar nenhuma modificação nas instalações de iluminação pública 

sem informar a CONTRATADA. 

9.6  Informar a CONTRATADA sobre qualquer mau funcionamento no Sistema. 

9.7 Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do 

presente Contrato, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, registrando as falhas 

detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências que exijam medidas imediatas. 

9.8 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

contratada. 

9.9 Designar servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da 

execução do objeto. 

9.10  Comunicar à contratada, quaisquer irregularidades nos serviços prestados, 

objetivando a imediata reparação. 

9.11  Notificar a empresa de eventuais atrasos na prestação dos serviços. 

9.12  Rejeitar no todo ou em parte, os serviços prestados em desacordo com as 

especificações descritas neste Contrato, e com as obrigações assumidas pela fornecedora. 

9.13  Adotar, sempre que necessárias medidas que visem sanar qualquer 

dificuldade encontrada para a perfeita realização dos trabalhos. 
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9.14  Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, com as Notas 

Fiscais/Faturas devidamente atestadas. 

9.15 Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias. 

9.16 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos 

pelo FORNECEDOR REGISTRADO com terceiros, ainda que vinculados à execução do 

objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do 

FORNECEDOR REGISTRADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

 

CLÁUSULA DECIMA  – CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

10.1  Os serviços deverão ser prestados em estrita conformidade com as 

especificações exigidas no Edital e seus anexos, após o recebimento da “Ordem de Serviços” 

emitida pela Secretaria De Infra Estrutura. 

10.2  A “Ordem de Serviços” será expedida por qualquer meio de comunicação 

que possibilite a comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusive 

fac- símile e correio eletrônico e deverá conter a identificação da unidade requisitante, 

indicação expressa do numero do Convite, do contrato, do processo, bem como a 

identificação da Contratada. 

10.3  Os serviços serão realizados de acordo com as necessidades e solicitações 

da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. 

10.4  A licitante não fica exonerada de suas responsabilidades por vícios que 

venham a ser observados após a entrega dos serviços, nos termos do Código Civil, 

observadas as disposições deste Edital. 

10.5  Será, ainda, de responsabilidade da licitante contratada as despesas com 

seguros, transporte, frete, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, além de outras 

que se fizerem necessárias ao perfeito cumprimento do objeto. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

11.1  O objeto desta licitação será recebido pela unidade requisitante consoante o 

disposto no artigo 73, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993, com as alterações introduzidas 

pela Lei Federal nº 8.883/1994 e seguintes, e demais normas pertinentes. 

11.2  O fornecedor deverá disponibilizar os serviços, conforme solicitação da 

Secretaria requisitante. 

11.3  Em caso de não aceitação dos serviços, fica a CONTRATADA obrigada a 

substituí- lo de modo imediato, sob pena de incidência nas sanções capituladas neste contrato e no 

edital. 

11.4  O recebimento definitivo não exime a contratada de sua responsabilidade, 

na forma da lei, pela qualidade entregues. 
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11.5  Não serão aceitas quaisquer alegações da licitante vencedora, com 

referência a desconhecimento sobre as especificações dos serviços licitados. 

11.6  Se a qualidade dos serviços prestados não corresponder às especificações 

do Edital, a licitante será autuada, aplicando-se as penalidades cabíveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO 

12.1 A PREFEITURA exercerá ampla fiscalização da CONTRATADA através de 

equipe de funcionários com autoridade para em seu nome, definir toda e qualquer ação de 

orientação geral, controle e fiscalização dos serviços. 

12.2 Será permitido, o acesso da Fiscalização às dependências da CONTRATADA 

sempre que esta assim o achar necessário. A CONTRATADA deverá submeter à aprovação da 

Fiscalização, Boletim de Medição dos serviços realizados. 

12.3 À partir da entrega do Boletim de Medição, que poderá ser entregue a 

Fiscalização no primeiro dia útil subsequente ao mês da prestação do serviço, esta terá o prazo 

máximo de 10 (dez) dias corridos para a sua aprovação. A parte rejeitada da medição será 

glosada e retirada da mesma para discussão posterior e inclusão na próxima medição se 

corrigidas as inconformidades detectadas. 

12.4 A prestação de serviços, objeto deste termo, será fiscalizada e atestada por 

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. 

12.5  A administração rejeitará, no todo ou em parte, os serviços e, desacordo com 

os termos do edital e seus anexos. 

12.6 Todos os serviços de que trata este termo, deverão obedecer às 

especificações constantes neste termo e seus anexos. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ASSINATURA DO CONTRATO E DO 

PRAZO CONTRATUAL 

 

13.1. 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. 

13.2 - 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; 
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d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com prefeitura, enquanto 

perduram os motivos. 

13.3 - 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; 

13.4 - 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. 

13.5 – O prazo para o referido Contrato será de (12) dose meses, podendo ser 

prorrogado na vigência da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA REVISÃO DE PREÇOS 

14.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de 

eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto 

registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao fornecedor. 

14.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no 

mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o fornecedor para negociar a 

redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

14.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado 

pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

14.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir 

seus preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

14.5  Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

14.5.1 liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação 

ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 

confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;e 

14.5.2 convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade 

denegociação. 

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

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

vantajosa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

15.1 - A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos 

causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, decorrentes da execução dos serviços parcial 
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ou total, isentando-o de todas as reclamações que surjam subsequentemente, sejam elas 

resultantes de atos de seus prepostos, ou de qualquer pessoa física ou jurídica envolvida na 

execução dos serviços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

16.1 - A contratada não poderá ceder ou subcontratar, em nenhuma hipótese os 

serviços objeto do presente instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DA RESCISÃO 

17.1 - Caberá a rescisão na ocorrência de quaisquer motivos relacionados no 

artigo 78 da Lei 8.666/1993. 

17.2.  A rescisão poderá ser: 

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos 

enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/1993 c/c art. 9º 

da Lei nº 10.520/2002; 

b) Amigável por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da 

licitação, desde que haja conveniência para a Administração; 

c) Judicial, nos termos da Legislação. 

17.3  Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78 da 

Lei 8.666/1993, sem que haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos 

regulamentares comprovados que houver sofrido, tendo direito a: 

a) pagamentos devidos pela execução do objeto até a data da rescisão; 

b) Pagamento do custo da desmobilização, se houver. 

17.4  A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de 

rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de1993. 

17.5  Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-

se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

17.6  A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita 

e fundamentada da autoridade competente. 

17.7  A rescisão determinada por ato unilateral e escrita da Administração, nos 

casos enumerados nos Incisos I a XI do art. 78 da Lei nº 8.666/1993, acarreta as 

consequências previstas no art. 87 do mesmo diploma legal, sem prejuízo das demais 

sanções previstas. 

17.8  Na hipótese de se concretizar a rescisão contratual, poderá a 

CONTRATANTE contratar os serviços das licitantes classificadas em colocação 

subsequente, observadas as disposições do Inciso XI do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, ou 

efetuar nova licitação. 
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E DOS 

ENCARGOS SOCIAIS 

18.1 - À CONTRATADA cabem os recolhimentos em favor da Previdência 

Social e os ônus inerentes às obrigações trabalhistas de acordo com as normas da 

Consolidação das Leis do Trabalho. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS PENALIDADES 

19.1. Pela inexecução parcial 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: 

19.1.1. Quanto às obrigações de entrega e solução de quaisquer problemas 

com os itens adquiridos: 

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

19.1.1.2 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. 

19.1.1.3 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; 

 

19.1.2 Se a adjudicatária recusar-se a assinar o Contrato injustificadamente, 

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

19.1.2.1  multa de até 10% sobre o valor adjudicado; 

19.1.2.2. suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de 

contratar com a Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT, por prazo de até 5 (cinco) 

anos. 

19.1.2.3 declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública. 

19.1.3 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 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. 

19.1.4 A multa, eventualmente imposta à adjudicatária, será automaticamente 

descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por 
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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; 

19.1.5 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; 

19.1.6 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; 

19.1.7 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. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA VIGÉSIMA – DA PUBLICIDADE DOCONTRATO 

20.1 - A administração Municipal deverá publicar o resumo deste Instrumento 

de Contrato até o quinto dia útil do mês subsequente ao mês de assinatura, na Imprensa 

oficial, em conformidade com o parágrafo único do artigo 61, da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1 - O presente instrumento contratual, no que for omisso, reger-se-á pelas 

Leis n.º 10.520/02 e 8.666/93 e pelas condições estabelecidas no Edital de Licitação, 

modalidade Convite n.º 001/2019. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO 

22.1 O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo 

de Contrato será o da Comarca de Juscimeira/MT. 

22.2  Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi 

lavrado em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado 

pelos contraentes. 

 

 

Juscimeira/MT, .......... de ............................ de 2019. 

 



 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL 

JUSCIMEIRA - MT 
 

 

ENDEREÇO: AVENIDA JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, 210, BAIRRO: CAJUS - FONE/FAX: (66) 3412-1371 
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MUNICIPIO CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

EMPRESA CONTRATADA 

 

Testemunhas: 

 

 

1:______________________________ 

 

 

2:______________________________ 

 

 

 


