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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2020 

EDITAL DE PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONVITE Nº 001/2020 
 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA, através do Presidente da 

Comissão Permanente de Licitações, torna público que realizará ÀS 08:00 HORAS DO 
DIA 18 DE FEVEREIRO 2020,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 SERVIÇOS MÃO DE OBRA EM PINTURA 
NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO, NO MUNICÍPIO 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 010/2020 
de 06/01/2020, 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: 
Anexo 01 – Minuta Carta De Credenciamento; 
Anexo 02 –  Termo De Referencia, Memorial Descritivo, Orçamento, 
Cronograma Financeiro; 
Anexo 03 – Minuta Da Carta Proposta; 
Anexo 04 – Minuta Declaração De Conhecimento Das Obrigações; 
Anexo 05 – Minuta Da Declaração Sujeição Ao Edital e De Inexistência De 
Fatos Supervenientes Impeditivos Da Qualificação; 
Anexo 06 – Minuta Declaração Empregador Pessoa Jurídica – Decreto 
Federal 4.358/2002; 
Anexo 07 – Minuta Declaração Termo De Renúncia; 
Anexo 08 – Minuta Declaração de Recebimento Dos Documentos; 
Anexo 09 – Minuta Declaração De Execução Dos Serviços e 
Disponibilização de Pessoal e Equipamentos; 
Anexo 10 – Minuta Declaração De Determinações Constantes da NR-18; 
Anexo 11 – Minuta Declaração De Submissão à Fiscalização; 
Anexo 12 – Minuta Declaração Servidor Público 
Anexo 13 – 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. 
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 2. DO OBJETO 
2.1 – A presente licitação tem por objeto a “CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

MÃO DE OBRA EM PINTURA NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO 
LOBATO, NO MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA/MT”, conforme especificações e 
quantitativos descritos nos anexos deste Edital. 

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

3.1 – Os envelopes contendo a documentação com a DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO (envelope nº 01) e PROPOSTA DE PREÇOS (envelope nº 02) deverão 
ser entregues até ÀS 08:00 HORAS DO DIA 18 DE FEVEREIRO 2020,na Prefeitura 
Municipal de JUSCIMEIRA, à Comissão Permanente de Licitações, situada Avenida 
Joaquim Miguel dos Santos, nº 210 – Bairro do Cajus – JUSCIMEIRA – MT. 

3.2 – Não havendo expediente na data marcada, a entrega dos referidos 
envelopes dar-se-á no primeiro dia útil subsequente, à hora já estabelecida. 

3.3 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA/MT não se 
responsabilizará por documentação e proposta que por ventura não cheguem em hora e 
local determinados no item 3.1 deste Edital. 

3.4 – Não serão aceitos e considerados documentos apresentados em 
desconformidade às condições definidas neste Edital. 

 
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1 – Poderão participar desta licitação empresas com ramo de objeto 
pertinentes convidadas ou empresas que manifestem interesse com antecedência de até 
24 (vinte e quatro) horas da data marcada para apresentação das propostas e que 
atendam as exigências constantes deste Edital e seus anexos. 

4.2 – Não poderão participar desta licitação: 
4.2.1 – empresas sob processo de falência ou concordata; 
4.2.2 - No caso de empresas que estejam em recuperação judicial, será 

possível a participação das mesmas, desde que apresentem certidão emitida pela 
instância judicial competente, certificando de que a empresa licitante está apta econômica 
e financeiramente a participar do procedimento licitatório nos Termos da Lei nº 8.666/93. 

4.2.3 – empresas que, na data designada para a apresentação da 
documentação e das propostas, estejam suspensas de participar de licitações e/ou 
impedidas de contratar com a Administração, ou tenham sido declaradas inidôneas por 
qualquer órgão da Administração Pública, não tendo sido ainda reabilitadas. 

 
 

5. DO REPRESENTANTE LEGAL 
5.1 – Cada licitante far-se-á representar perante a Comissão Permanente de 

Licitação por apenas uma pessoa. 

5.1.1.Fazendo-se representar a empresa licitante pelo seu sócio-gerente, 
diretor ou proprietário, deverá apresentar a seguinte documentação: 
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a) Cópia Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
b) Cópia Documento de Identificação (RG); 
c) Requerimento de Empresário, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social 
em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, 
no caso de Sociedades por Ações, acompanhado de documentos e eleição e 
de seus administradores; 
d) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, 
na forma do       Art. 32, § 2º, da Lei 8.666/93 nos termos do anexo deste Edital; 
 
 
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: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CONVITE Nº 001/2020 
ENVELOPE nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CONVITE Nº 001/2020 
ENVELOPE nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 
 
 

6.1. DO ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 

6.1.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
a) Prova De Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 
b) Cópia do Documento de Identificação dos Responsáveis Legais da 
Empresa; 
c) Cópia Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades 
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, 
Cópia do Registro Comercial ou Requerimento de Empresário, no caso de 
empresa individual; 
d) Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir. 
 
6.1.2. DA 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 
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exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição. 
f2) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de até 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá 
ao momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa 
f3) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, 
implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades 
legalmente estabelecidas no 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. 
 
6.2. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
6.2.1. Os documentos para a participação neste certame, deverão ser 
entregues preferencialmente numerados e em seqüência, a fim de permitir 
celeridade na conferência e exame correspondentes. 
6.2.2. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para 
habilitação deverão estar em nome da licitante, salientando que: 
a) se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz; ou; 
b) se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 
forem emitidos somente em nome da matriz; 
6.2.3. Os documentos apresentados no envelope de habilitação, sem 
disposição expressa do órgão expedidor, quanto a sua validade, terão o prazo 
de vencimento de 90 (noventa) dias contados a partir da data de sua emissão.  
6.2.4.Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos neste Edital e seus anexos, salvo os 
casos previstos na LC 123/2006; 

 
6.3. DO ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 
6.3.1 – O envelope referente a proposta de preços deverá constar a seguinte 
documentação: 
a) Carta Proposta conforme anexo deste Edital. 
b) Cronograma Físico-Financeiro, preferencialmente em papel timbrado da 
empresa, identificando a obra a que a empresa está concorrendo e nº do 
processo licitatório; 
c) Planilha de orçamento, preferencialmente em papel timbrado da empresa, 
identificando a obra a que a empresa está concorrendo e nº do processo 
licitatório; 
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6.3.1.1 – A documentação deverá ser assinada por representante legal, 
preenchida pelo licitante ou redigida e impressa preferencialmente em papel 
timbrado da empresa, desde que todas as informações permaneçam. 
6.3.2 – O valor proposto será fixo e irreajustável, ressalvado o disposto na 
alínea ‘d’ do inciso II do artigo 65 da Lei nº. 8666/93. 
6.3.3 – A validade da proposta será de no mínimo de 60 (sessenta) dias. 
6.3.4 – O prazo para conclusão dos serviços será até 60 (sessenta) dias, com 
inicio após o ciente na ordem de serviço. 
6.3.5 – Serão desclassificadas as proposta que: 
I – Não atenderem às exigências deste Edital; 
II – Apresentarem preços superiores ao constante na planilha orçamentária do 
projeto básico ou manifestamente inexequíveis. 
6.3.6 – Considerar-se-á que os preços fixados pelo licitante são completos e 
suficientes para assegurar todos os custos. Considerar-se-á, assim, que a não 
indicação no conjunto de composições de custos unitários de qualquer insumo 
ou componente necessário para a execução dos serviços. 

 
 
7. DA PARTICIPAÇÃO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA 

7.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte terão tratamento 
diferenciado e preferencial, sendo consideradas como tal aquelas que se enquadrem nos 
termos da Lei Complementar 123/2006. 

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. 
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8.2 – Envelopes de nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 
8.2.1 – Os envelopes n° 02 – PROPOSTA DE PREÇOS – das proponentes 
habilitadas serão abertos em momento subsequente à habilitação no mesmo 
local de abertura dos envelopes nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
– pela Comissão Permanente de Licitação, desde que haja renúncia expressa 
de todos os proponentes de interposição de recursos conforme artigo 43, inciso 
III da Lei nº 8.666/93. 
8.2.1.1 – Havendo interposição de recurso, a nova data de abertura dos 
envelopes nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS – será comunicada às 
proponentes por meio de publicação no Mural da Prefeitura após julgado o 
recurso interposto ou decorrido o Prazo sem interposição. 
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; 
c) 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. 
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9.2 – Os recursos serão dirigidos à autoridade competente da Prefeitura 
Municipal de JUSCIMEIRA/MT, por intermédio da Presidente da Comissão Permanente 
de Licitação, que poderá reconsiderar sua decisão no Prazo de 2 (dois) dias úteis. 

9.3 – Os recursos deverão ser protocolados na Prefeitura Municipal de 
JUSCIMEIRA, sito à Avenida Joaquim Miguel dos Santos, nº 210 – Bairro do Cajus – 
JUSCIMEIRA – MT, no horário das 08:00 às 13:00 horas, não sendo aceitos recursos 
intempestivos. 
 
10. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

10.1. Os pagamentos serão efetuados em até 20 (vinte) dias após a 
apresentação das medições efetuadas, devidamente atestadas pelo engenheiro civil da 
Prefeitura Municipal de Juscimeira acompanhadas da Nota Fiscal. 

10.2. As Notas Fiscais deverão ser apresentadas em duas vias, com todos os 
campos preenchidos discriminando valores unitários e totais dos itens, sem rasuras e 
devidamente atestadas pelo engenheiro civil da Prefeitura. 

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. 

10.4. Os pagamentos efetuados à Contratada não a isentarão de suas 
obrigações e responsabilidades, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade. 

 
11. DA HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 

11.1. A adjudicação do objeto ao licitante vencedor, feita pelo Presidente da 
Comissão, ficará sujeita à homologação do Prefeito Municipal de Juscimeira/MT. 

11.2. Casa haja recursos, a adjudicação do objeto será feita pelo Prefeito 
Municipal de Juscimeira/MT.   
 
12. FONTE DE RECURSOS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1. – As despesas decorrentes em virtude da obra e dos serviços realizados 
com base no presente processo licitatório correrão à conta da seguinte dotação 
orçamentária, consignada no Orçamento de 2020 da Prefeitura Municipal de 
JUSCIMEIRA: 

 
07 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LAZER E CULTURA 
001 – GERÊNCIA DE OBRAS 
12.361.0016.2025 – PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE 
3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS TECEIROS PESSOA JURÍDICA 
429 – RED. 

 
 
13. DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E PRORROGAÇÃO 
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13.1. O objeto desta licitação deverá ser executado no prazo de 60 (sessenta) 
dias, conforme constante no cronograma físico-financeiro apresentado pela contratada. 

13.2. A empresa adjudicatária obriga-se a executar a obra a ela adjudicada, 
conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos e na 
Proposta de Preços, prevalecendo em caso de divergência, as especificações e 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

13.3. Correrá por conta da empresa adjudicatária as despesas para o efetivo 
atendimento ao objeto licitado, tais como seguro, transporte, tributos, encargos 
trabalhistas e previdenciários. 

13.4. O prazo de execução poderá ser prorrogado mediante Termo Aditamento 
ao contrato. 

 
14 – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

14.1. DA CONTRATADA 
14.1.1. Entregar os serviços cotados, em estrita observância ao Edital e sua 
proposta, atendido os critérios de quantidades previstas no edital e anexos.  
14.1.2. Assumir inteira responsabilidade por todas as despesas diretas, 
indiretas e civis com a realização dos serviços. 
14.1.3. Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material 
que seus empregados venham a causar ao patrimônio da Licitadora ou a 
terceiros, quando da entrega do objeto deste Edital. 
14.1.4. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e quantificação 
exigidas nesta licitação. 
14.1.5. Fazer no prazo previsto entre a assinatura do contrato e o inicio dos 
serviços, minucioso exame das especificações e projetos, de modo a poder, 
em tempo hábil e por escrito, apresentar à Fiscalização todas as divergências e 
duvidas porventura encontradas, para o devido esclarecimento e aprovação. 
14.1.6. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à 
legislação fiscal, social, tributária e trabalhista de seus empregados, bem como 
por todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos em horários 
extraordinário, e ainda por todos os danos e prejuízos que, a qualquer titulo, 
causar a terceiros, em virtude da execução dos serviços a seu cargo, 
respondendo por si e por seus sucessores. 
14.1.7. Comunicar à Prefeitura Municipal, por escrito e no prazo de 48 
(quarenta oito) horas, quaisquer alterações ou acontecimentos por motivo 
superveniente, que impeçam, mesmo temporariamente, a Contratada de 
cumprir seus deveres e responsabilidades relativas à execução do Contrato, 
total ou parcialmente. 
14.1.8. Permitir e facilitar a inspeção pela Fiscalização, inclusive prestar 
informações e esclarecimentos quando solicitados, sobre quaisquer 
procedimentos atinentes à execução dos serviços. 
14.1.9. Garantir a execução a proteção e a conservação dos serviços 
executados, até o seu recebimento definitivo. 
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14.2. DO CONTRATANTE 
14.2.1. Efetuar o pagamento da data aprazada no Contrato. 
14.2.2. Fiscalizar a execução Contratual. 
14.2.3. Fornecer as informações, documentos e condições necessários à 
execução dos serviços, objeto do contrato. 
14.2.4. A fiscalização por servidor designado pela Prefeitura Municipal, terá em 
especial, poderes para suspender a execução os serviços que estejam em 
desacordo com a discriminação do objeto contratado. 
 

15. DO RECEBIMENTO DA OBRA 
 

15.1. Executado o contrato, a obra será recebida: 
15.1.1. Provisoriamente, pelo engenheiro da Prefeitura, mediante termo 

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

15.1.2. Definitivamente, pelo responsável legal da contratada, engenheiro da 
Prefeitura e pelo Secretario da Infra estrutura, mediante termo circunstanciado, assinado 
pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a 
adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 
8.666/93. 

 
16 – PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO E PENALIDADES 

16.1. 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. 

16.2 - 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. 
16.3 - 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; 
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16.4 - 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. 

 
17 - DAS PENALIDADES 

17.1 - Pelo inadimplemento total ou parcial do presente Contrato, ficará a 
CONTRATADA sujeita às seguintes penalidades, a critério do CONTRATANTE, garantida 
a prévia defesa: 

a) - Advertência; 
b) - Multas; 
c) - Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de 

contratar com a Administração pelo prazo de 12 (doze) meses; 
d) - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

enquanto perdurarem os motivos determinados da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a CONTRATANTE. 
 
18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

18.1. As empresas licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações, dos documentos e propostas apresentados em qualquer época ou fase da 
licitação. 

18.2. A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público 
decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em 
parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, com a devida justificação. 

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

18.4. 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. 

18.5. Das sessões publicas de processamento deste Convite serão lavradas 
atas circunstanciadas, a serem assinadas pela Comissão Permanente de Licitações e 
licitantes presentes. 

18.6. Todos os documentos de habilitação e as proposta de preços deverão ser 
vista dos pelos membros da CPL e pelos licitantes presentes.  

18.7. Os casos omissos do presente Edital serão solucionados pela Comissão 
Permanente de Licitações nos termos da Lei Federal 8.666/93. 

18.8 – 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, 07 DE FEVEREIRO 2020. 
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ANDRÉ NUNES DA SILVA                                        MOISÉS DOS SANTOS 
               Presidente da CPL                                                     Prefeito Municipal 
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ANEXO - 01 

MINUTA DA CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2020 
PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE Nº 001/2020 
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 001/2020, 
outorga ao Sr. ..................................................................................., RG nº 
.............................., CPF nº ..........................................., como nosso representante legal 
na Licitação em referência, podendo rubricar a documentação de HABILITAÇÃO e das 
PROPOSTAS, 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 2020. 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 

 
Nome completo e assinatura do diretor ou sócio  

CPF: ________________________________ 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2020 

CONVITE N° 001/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 02 
 

TERMO DE REFERENCIA 
MEMORIAL DESCRITIVO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
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TERMO DE REFERENCIA 
 

1 – OBJETO 
1.1. A presente tem por objeto “CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE 

OBRA EM PINTURA NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO, NO 
MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA/MT” 

1.2. A presente apresenta o Memorial Descritivo, Tabela Orçamentária, 
Cronograma Financeiro, para execução do serviço acima qualificado. 

 
2 – LOCAL DA OBRA 

2.1. O segmento em questão está localizado no município de Juscimeira/MT, 
apresentando um nível populacional considerável, justificando-se a solicitação desta 
obra/serviço, para conservação e manutenção, bem como melhoria na infra estrutura e 
conforto para os munícipes. 

 
3 – JUSTIFICATIVA 

3.1. Os serviços que tem como objeto “CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO 
DE OBRA EM PINTURA NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO, 
NO MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA/MT”, tem por finalidade melhorar a qualidade da 
estrutura física do prédio, contribuindo para a conservação do bem público, bem como, 
tornando o ambiente mais agradável, proporcionando bem estar aos que ali freqüentam, 
desta forma garantindo um ensino de qualidade que resulte em resultados de 
aprendizagem.   

 
4 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

4.1. Todas as informações relativas aos serviços, execução, Normas e 
gerenciamento da obra estão detalhada no Memorial Descritivo. 

4.3. Independente de transcrição prevalece para todos os serviços listados a 
seguir as prescrições da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), e na sua 
ausência desta, disposições de Normas especificas.  

 
5 – DESCRIÇÃO SUCINTA DA OBRA 

5.1. A obra consistirá na Pintura de Prédio Público. 
5.2. Características principais: Pintura Esmalte Fosco Em Madeira, Duas 

Demãos, Pintor Com Encargos Complementares e Servente Com Encargos 
Complementares; Pintura Esmalte Alto Brilho, Duas Demãos, Sobre Superfície Metálica 
Pintor Com Encargos Complementares e Servente Com Encargos Complementares; 
Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos, Pintor 
Com Encargos Complementares e Servente Com Encargos Complementares; Pintura 
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Com Verniz Poliuretano, Duas Demãos, Pintor Com Encargos Complementares e 
Servente Com Encargos Complementares.  

 
6 – REGIME DE EXECUÇÃO 

6.1. Empreitada por preço global 
 

7 – PRAZO DE EXECUÇÃO 
7.1. O prazo de execução desta obra será de 60 (sessenta) dias, contando a 

partir da data de emissão da respectiva Ordem de Serviço e/ou assinatura do contrato, 
devendo a CONTRATADA submeter à aprovação da Prefeitura Municipal a sua proposta 
de cronograma financeiro para a execução da obra. 

 
8 – INICIO DA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS 

8.1. Os serviços deverão iniciar-se no prazo de até 72 (setenta duas) horas 
após o recebimento pela empresa vencedora, o Ordem de Serviço, emitida pela Prefeitura 
Municipal de Juscimeira/MT. 

 
9 – DO VALOR 

9.1. A referida obra esta orçada no valor de R$ 16.380,97 (Dezesseis Mil, 
Trezentos Oitenta Reais, Noventa Sete Centavos), conforme planilha orçamentária, 
elaborada pelo setor de projetos. 

 
10 – DA FISCALIZAÇÃO 

10.1. A fiscalização será executada por um profissional a ser designado pela 
Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT 
 

 
11 – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTA 

11.1. Menor preço global, apresentado por lote, sendo que os pagamentos 
serão realizados pelos serviços efetivamente executados. 

 
12 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1. Para a execução dos serviços correspondentes à presente licitação serão 
destinados os recursos financeiros no montante de R$ 16.380,97 (Dezesseis Mil, 
Trezentos Oitenta Reais, Noventa Sete Centavos) correrão as contas da seguinte dotação 
orçamentária: 

 
07 – Secretaria De Educação, Lazer e Cultura 
001 – Gerência De Educação 
12.361.0016.2025 – Programa Do Salário Educação - QSE 
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica 
429 – Red. 
 

13 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
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13.1. Os pagamentos serão efetuados em até 20 (vinte) dias após a 
apresentação das medições efetuadas, devidamente atestadas pelo engenheiro civil da 
Prefeitura Municipal de Juscimeira acompanhadas da Nota Fiscal. 

13.2. 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. 

13.2.1. 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. 

13.3. 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. 

13.4. Os pagamentos efetuados à Contratada não a isentarão de suas 
obrigações e responsabilidades, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade. 

 
14 -  DO RECEBIMENTO DA OBRA 

14.1. Executado o contrato, a obra será recebida: 
14.1.1. Provisoriamente, pelo engenheiro da Prefeitura, mediante termo 

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

14.1.2. Definitivamente, pelo responsável legal da contratada, engenheiro da 
Prefeitura e pelo Secretario da Infra estrutura, mediante termo circunstanciado, assinado 
pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a 
adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 
8.666/93. 

 
15 – DAS PENALIDADES 

15.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações decorrentes da execução 
do objeto contratado, a CONTRATANTE, garantida a previa e ampla defesa, poderá 
aplicar a Contratada, segundo a extensão da falta ensejada, as seguintes sanções, 
observado o disposto nos §§ 2º e 3º do artigo 87 da Lei nº 8.666/93: 

a) Advertência, por escrito; 
b) Multa; 
c) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de 
contratar com a Administração Publica Local, por prazo não superior a 02 (dois) 
anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Publica; 

 
15.1.1. Será aplicada multa 0,1 (zero virgula um por cento) por dia de atraso na 
execução dos serviços, incidentes sobre o valor do serviço a que se referir a 
infração, aplicada em dobro a partir do décimo dia de atraso ate o trigésimo dia, 
quando a PREFEITURA poderá decidir pela continuidade da multa ou rescisão 
contratual, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais. 
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15.1.2. será aplicada multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas 
hipóteses de rescisão contratual por inexecução total do contrato, 
caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento das obrigações 
contratuais, quando a entrega for inferior a 50% (cinquenta por cento) do 
contrato ou quando o atraso ultrapassar o prazo limite de trinta dias. 

 
15.2. O valor correspondente a qualquer multa aplicada à empresa licitante 

vencedora, respeitado o principio do contraditório e da ampla defesa, devera ser 
depositado no prazo máximo de 10 (dez) dias, após o recebimento da notificação , na 
forma definida pela legislação, em favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA, 
ficando a empresa ou pessoa física obrigada a comprovar o pagamento, mediante a 
apresentação da copia do recibo do deposito efetuado. 

 
15.2.1. Decorrido o prazo de 10 (de) dias para recolhimento da multa, o debito 
será acrescido de 1% (um por cento) de juros de mora por mês/fração, 
inclusive referente ao mês da quitação/consolidação do debito, limitado o 
pagamento com atraso em ate 60 (sessenta) dias após a data da notificação, 
após o qual, o debito poderá ser cobrado judicialmente. 

 
15.3. No caso de a licitante vencedora ser credora de valor suficiente ao 

abatimento da divida, a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA poderá proceder ao 
desconto da multa devida na proporção do credito. 

15.4. Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente 
devidos, a empresa ou pessoa física licitante vencedora respondera pela sua diferença, 
podendo esta ser cobrada judicialmente. 

15.5. As Multas não tem caráter indenizatório e seu pagamento não eximira a 
empresa ou pessoa física licitante de ser acionada judicialmente pela responsabilidade 
civil derivada de perdas e danos junto à PREFEITURA MUNIICPAL DE JUSCIMEIRA-
MT., decorrentes das infrações cometidas. 

 
 

16 – DAS CONDIÇOES GERAIS 
16.1. Os serviços executados serão pagos em medições de acordo com os 

serviços efetivamente executados a atestados pela fiscalização. 
16.2. Comprovar o inicio dos serviços no prazo máximo de 10 dias. 
16.3. Apresentar na assinatura do Contrato a ART de execução dos serviços. 
 
 
Juscimeira/MT, 07 De Fevereiro 2.020 
 
 
 
ANDRÉ NUNES DA SILVA 
         Presidente CPL 
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ANEXO – 03  
MINUTA DA CARTA PROPOSTA 

 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2020 
PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE N° 001/2020 
MENOR PREÇO GLOBAL 
 
 

 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA - MT 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
 
 
 
 
Senhor Presidente: 
 
 
 
 

A empresa 
........................................................................................................................., CNPJ nº 
.........................................., sediada à .................................................................., nº ........, 
bairro ................................, CEP: ......................., Município de 
............................................, neste ato, através do seu representante legal abaixo 
assinado, de acordo com o estabelecido no edital de licitação na modalidade Convite de 
nº 001/2020, apresenta proposta para “CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA 
EM PINTURA NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO, NO 
MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA/MT”  
 

I – Preço total de R$ 
.............................(..........................................................................), conforme 
discriminado na planilha orçamentária e cronograma físico financeiro em 
anexo. 

 
II – Informamos que nossa proposta de preço considerou para sua formulação 
o recebimento de seu valor em até 20 (vinte) dias após a entrega das notas 
fiscais e respectivas medições. 

 
III – Prazo para execução da obra:____ (__________) dias contados do ciente 
na ordem de serviço, considerando os termos de paralisação. 
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IV – Prazo de validade da proposta: ......... (........................) dias. 

 
V – Comprometemo-nos em assinar o contrato, caso nos seja adjudicado o 
objeto da licitação, no prazo estabelecido na respectiva convocação. 

 
VI – Declaramo-nos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no 
edital de licitação e seus anexos. 

 
 

(Local e data)...............................2020 
 
 
  

 
Assinatura nome do representante legal 
CPF:.......................................................... 
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ANEXO -  04 
MINUTA DA DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS OBRIGAÇÕES 

 
 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2020 
PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE N° 001/2020 
MENOR PREÇO GLOBAL 
 
 
 

A empresa 
........................................................................................................................., CNPJ nº 
.........................................., sediada à ............................................................., nº ......, 
bairro ................................, CEP: ......................., Município de 
............................................, neste ato, através do seu representante legal abaixo 
assinado, em atendimento ao solicitado no edital modalidade Convite nº 001/2020, 
DECLARA, sob as penas da lei, que: 

a) ter tomado conhecimento de todas as informações e das condições para o 
perfeito cumprimento das obrigações objeto da licitação, seja por meio da 
analise e exame da documentação integrante do edital, seja por meio de 
informações obtidas no órgão licitador. 
b) que o preço ofertado contempla todas as obrigações decorrentes desse 
conhecimento, e que visitou os locais dos serviços, tendo perfeito 
conhecimento das condições para sua execução. 
c) estar de acordo com todas as condições mencionadas na Proposta 
Comercial, constantes do edital e minuta contratual. 
d) que nenhum de seus dirigentes, gerentes, acionistas ou detentores de mais 
de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, ou controlador, 
responsáveis técnicos, funcionários ou eventuais subcontratados são 
servidores do órgão licitador. 
e) que aceita integralmente os termos e as condições da presente licitação, 
bem como as disposições contidas na Lei nº 8.666/93, suas alterações e 
demais disposições legais.  

 
(local e data) ............................................(.........), ......... de ................................ de 2020. 

 
 
 
 

Assinatura nome do representante legal 
CPF:.......................................................... 
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ANEXO – 05  
MINUTA DECLARAÇÕES DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E DE INEXISTENCIA DE 

FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE QUALIFICAÇÃO 
 
 
 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2020 
PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE N° 001/2020 
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 modalidade Convite nº 001/2020, 
em consideração e dos respectivos anexos e documentos, que acatará integralmente 
qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das 
proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrarem integral 
possibilidade de executar os serviços. 

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos 
supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da 
proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e artigo 97 da Lei nº 8.666/93, e suas 
alterações.  
 
 
Local e data, ................................. (...........) - ................ de ........................ de 2020. 

 
 
 
 
 

Assinatura nome do representante legal 
CPF:.......................................................... 
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ANEXO -  06 
MINUTA DECLARAÇÃO EMPREGADOR PESSOA JURIDICA – DECRETO 

FEDERAL 4.358/2002 
 
 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2020 
PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE N° 001/2020 
MENOR PREÇO GLOBAL 
 
 

A empresa 
........................................................................................................................., CNPJ nº 
.........................................., sediada à .............................................................., nº ....., 
bairro ................................, CEP: ......................., Município de 
............................................, neste ato, através do seu representante legal abaixo 
assinado, em atendimento ao solicitado no edital modalidade Convite nº 001/2020, 
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº  8.666/93, acrescido pela 
Lei nº 9.854/99, que: 

- Não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) 
anos, em qualquer, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos 
termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, inciso V, art. 27 da Lei Federal 
nº 8.666/93 e que atende os preceitos constantes no inciso III, do artigo 9°, todos da Lei 
nº 8.666/93; 
 

(local e data) ............................................(.........), ......... de ................................ de 2020. 
 

 
 
 
 
 

Assinatura nome do representante legal 
CPF:.......................................................... 
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ANEXO – 07  
MINUTA DECLARAÇÃO TERMO DE RENÚNCIA 

 
 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2020 
PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE N° 001/2020 
MENOR PREÇO GLOBAL 
 
 

A Empresa............., CNPJ nº............., sediada à............CEP: ..............., na 
cidade de.......................,por seu representante legal Sr. ................., portador do RG nº 
..................e CPF nº ...................., em atendimento ao solicitado no edital na modalidade  
Convite nº 001/2020, DECLARA, na forma e sob as penas da Lei Federal nº 8.666/93, que 
em nome da empresa que respectivamente representa, que não recorrerá de decisão da 
Comissão Permanente de Licitação, que julgou os documentos e propostas preliminares, 
renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e 
concordando, em conseqüência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se à 
abertura do envelope da proposta comercial das licitantes habilitadas.   

Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 
apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias; 

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 001/2020. 

 
 
Local , ...... DE ................2.020 
 
 
 
 
 

ASSINATURA RESPONSAVEL 
CPF: 
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ANEXO – 08  
MINUTA DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS 

 
 
 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2020 
PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE N° 001/2020 
MENOR PREÇO GLOBAL 
 
 
 

A empresa 
........................................................................................................................., CNPJ nº 
.........................................., sediada à .............................................................., nº ....., 
bairro ................................, CEP: ......................., Município de 
............................................, neste ato, através do seu representante legal o (a) Sr (a): 
.............................. portador da Carteira de Identidade RG nº ..................... Cadastrado 
Pessoa Fisica (CPF) nº ......................., em atenção ao Edital do CONVITE Nº 001/2020, 
DECLARA, que recebeu os documentos relativos a obra, e de que tomou conhecimento 
de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 
objeto desta licitação.  

 
 

(local e data) ............................................(.........), ......... de ................................ de 2020. 
 

 
 
 
 
 

Assinatura nome do representante legal 
CPF:.......................................................... 
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ANEXO – 09  
MINUTA DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E 

DISPONIBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS 
 
 
 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2020 
PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE N° 001/2020 
MENOR PREÇO GLOBAL 
 
 
 

A empresa 
........................................................................................................................., CNPJ nº 
.........................................., sediada à .............................................................., nº ....., 
bairro ................................, CEP: ......................., Município de 
............................................, neste ato, através do seu representante legal o (a) Sr (a): 
.............................. portador da Carteira de Identidade RG nº ..................... Cadastrado 
Pessoa Fisica (CPF) nº ......................., em atenção ao Edital do CONVITE Nº 001/2020, 
DECLARA, que executará os serviços e disponibilizará pessoal necessários ao bom 
andamento dos serviços de acordo com os prazos estabelecidos no Edital. 
 
 
 
 
 
 

______________,_________ de _______________ 2.020 
 
 
 
 

Assinatura Representante Legal 
CPF:  
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ANEXO – 10  
MINUTA DECLARAÇÃO DE DETERMINAÇÕES CONSTANTES DA NR-18 
 
 
 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2020 
PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE N° 001/2020 
MENOR PREÇO GLOBAL 
 
 
 

A empresa 
........................................................................................................................., CNPJ nº 
.........................................., sediada à .............................................................., nº ....., 
bairro ................................, CEP: ......................., Município de 
............................................, neste ato, através do seu representante legal o (a) Sr (a): 
.............................. portador da Carteira de Identidade RG nº ..................... Cadastrado 
Pessoa Fisica (CPF) nº ......................., em atenção ao Edital do CONVITE Nº 001/2020, 
DECLARA, que cumprirá as determinações constantes da NR-18 (Condições e Meio 
Ambiente de Trabalho na Industria da Construção). 
 
 
 
 
 
 
 

_______________, _______de ________________2.020 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura Representante Legal 
CPF: 
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ANEXO – 11  
MINUTA DECLARAÇÃO DE SUBMISSÃO À FISCALIZAÇÃO 

 
 
 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2020 
PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE N° 001/2020 
MENOR PREÇO GLOBAL 
 
 
 

A empresa 
........................................................................................................................., CNPJ nº 
.........................................., sediada à .............................................................., nº ....., 
bairro ................................, CEP: ......................., Município de 
............................................, neste ato, através do seu representante legal o (a) Sr (a): 
.............................. portador da Carteira de Identidade RG nº ..................... Cadastrado 
Pessoa Fisica (CPF) nº ......................., em atenção ao Edital do CONVITE Nº 001/2020, 
DECLARA, que se submete à fiscalização e ao controle técnico da Prefeitura ou a quem 
esta expressamente indicar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________,_______de _____________2.020 
 
 
 
 
 

Assinatura Representante Legal  
CPF:  
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ANEXO – 12  
MINUTA DECLARAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO 

 
 
 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2020 
PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE N° 001/2020 
MENOR PREÇO GLOBAL 
 
 
 

A empresa 
........................................................................................................................., CNPJ nº 
.........................................., sediada à .............................................................., nº ....., 
bairro ................................, CEP: ......................., Município de 
............................................, neste ato, através do seu representante legal o (a) Sr (a): 
.............................. portador da Carteira de Identidade RG nº ..................... Cadastrado 
Pessoa Fisica (CPF) nº ......................., em atenção ao Edital do CONVITE Nº 001/2020, 
DECLARA, que não possui em seu quadro societário Servidor Público da ativa, ou 
Empregado de Empresa Pública ou de sociedade de economia mista, inclusive 
consultoria  assistência técnica, em atendimento à vedação disposto no Art. 20, XII da Lei 
Federal nº 12.465/2011. 
 
 
 
 
 
 

_____________,______de _____________2.020 
 
 
 
 

Assinatura Representante Legal 
CPF:  
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ANEXO – 13 
MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº __/2020 

 
 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA-MT E A 
EMPRESA .............................................. PARA 
OS FINS QUE SE ESPECIFICA. 
 

 
Aos ......... dias do mês de ..........................do ano de 2020, 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 001/2020,do Tipo Menor Preço Global, consoante e decidido no processo 
administrativo nº 002/2020, resolvem celebrar o presente Contrato sujeitando-se às 
normas da Lei nº 8.666/93, de 21 de julho de 1993, com suas alterações posteriores, 
mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. O presente instrumento tem por objeto  “CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

MÃO DE OBRA EM PINTURA NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO 
LOBATO, NO MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA/MT”,  conforme especificações e condições 
constantes no Edital e seus anexos e na proposta de preços à que este Contrato se 
vincula. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO 
2.1. Para a presente contratação foi instaurado procedimento licitatório na 

modalidade Convite nº. 001/2020, com fundamento no art. 23, inciso I, alínea “b”, da lei 
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8.666/93, conforme autorização do senhor Prefeito Municipal Moisés Dos Santos, 
disposta no processo administrativo 002/2020. 

PARÁGRAFO ÚNICO – O objeto contratado será realizado na forma de 
execução indireta, no regime de empreitada por preço global, do tipo menor 
preço, conforme condições e especificações constantes do Edital e respectivos 
anexos. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA 

3.1. O prazo de vigência do presente contrato é de 120 (cento e vinte) dias, 
podendo ser prorrogado no interesse da Administração nos termos da Lei nº 8.666/93 

 
 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO E CONDIÇÕES 
4.1. O prazo para a execução dos serviços é de 60 (sessenta) dias contados do 

ciente da contratada na ordem de serviço. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - A prorrogação de prazos de início, de etapas de 
execução, de conclusão e de entrega dos serviços contratados, poderá ser 
deferida pelo CONTRATANTE, mantidas as demais cláusulas contratuais, 
desde que a CONTRATADA, demonstre e comprove a ocorrência de motivos 
elencados nos incisos do artigo 57 da Lei n. 8.666/93. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1. As despesas decorrentes da execução do objeto do presente CONTRATO 
no exercício de 2020 correrão à conta do orçamento da CONTRATANTE, consignados 
através dos seguintes elementos: 

 
07 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LAZER E CULTURA 
001 – GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO 
12.361.0016.2025 – PROGRAMA D SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE 
3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 
429 – RED. 
  
PARÁGRAFO ÚNICO – Para os exercícios subseqüentes, as despesas 
correrão à conta dos orçamentos respectivos, em conformidade com o Plano 
Plurianual. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO 

6.1. Pela execução dos serviços, objeto deste Contrato, o CONTRATANTE 
pagará à CONTRATADA o valor total de R$ ......................... 
(.........................................................), nas condições da cláusula sétima deste contrato. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor contratado será fixo e irreajustável, 
ressalvado o disposto na alínea ‘d’ do inciso II do artigo 65 da Lei n. 8666/93. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - No preço acima estipulado, estão incluídas todas 
as despesas relativas ao objeto licitado (tributos, encargos sociais, 
previdenciários, trabalhistas, seguros, materiais, equipamentos e ferramentas, 
mão-de-obra, taxas devidas a órgãos públicos, outros emolumentos, etc). 

 
CLÁUSULA SETIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

7.1. O pagamento será efetuado à empresa contratada no prazo de até 20 
(vinte) dias corridos após a apresentação das medições acompanhadas das Notas Fiscais 
devidamente atestadas pelo engenheiro civil da Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT, de 
acordo com o cronograma físico-financeiro constante. 

 
PARAGRAFO PRIMEIRO – Não será efetuado qualquer pagamento à 
CONTRATADA enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em 
virtude de penalidades ou inadimplência contratual. 
PARAGRAFO SEGUNDO – A liberação do pagamento ficará condicionada a 
consulta às seguintes certidões: 
a) regularidade com a Fazenda Municipal, sede da contatada; 
b) regularidade relativa à Seguridade Social (INSS); 
c) regularidade relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
d) regularidade com a Justiça do Trabalho (CNDT); 
PARAGRAFO TERCEIRO – O contratante pagará as Notas Fiscais somente à 
CONTRATADA, vedada sua negociação com terceiros ou sua colocação em 
cobrança bancária. 
PARAGRAFO QUARTO – A CONTRATADA deverá fazer constar na Nota 
Fiscal correspondente, emitida sem rasura, e em letra bem legível, o número 
de sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência. 
PARAGRAFO QUINTO – A Fiscalização da Prefeitura através do engenheiro 
somente atestará a execução dos serviços e liberará a Nota Fiscal para 
pagamento, quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condições 
pactuadas. 
PARAGRAFO SEXTO – Os pagamentos serão efetuados por etapas de 
serviços executados, de acordo com o cronograma físico-financeiro 
apresentado neste processo licitatório, não admitindo-se em nenhuma 
hipóteses o pagamento de materiais entregues na obra. 
PARAGRAFO SÉTIMO – Para efeito de pagamento das etapas de serviços 
executados, será observado o que estabelecem as legislações vigentes do 
INSS e FGTS quanto aos procedimentos de retenção, recolhimento e 
fiscalização relativos aos encargos previdenciários. 
PARAGRAFO OITAVO – Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que 
impeçam a liquidação da despesa, a mesma será devolvida e o pagamento 
ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. 
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da 
situação ou reapresentação de novo documento fiscal, não acarretando 
qualquer ônus à Prefeitura. 
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PARAGRAFO NONO – O não-pagamento nos prazos previstos acarretará à 
Prefeitura multa moratória de 0,03% (três centésimos por cento) do valor da 
parcela devida, a ser aplicado por dia de atraso até o do efetivo pagamento. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E DA OBRA 

8.1. Executado o Contrato, os serviços serão recebidos através de Termo 
Provisório e após, Definitivo; 
 

PARAGRAFO PRIMEIRO - PROVISORIAMENTE pelo Responsável por seu 
acompanhamento e Fiscalização, mediante termo circunstanciado em até 15 
dias do comunicado escrito da Contratada; 
PARAGRAFO SEGUNDO - DEFINITIVAMENTE pelo Engenheiro Civil da 
Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT, mediante termo circunstanciado 
assinado pelas partes, após terem os serviços sido examinados e julgados em 
perfeitas condições técnicas, não excedendo o prazo de até 90 (noventa) dias 
contados do Recebimento Provisório; 
PARAGRAFO TERCEIRO - O Recebimento Provisório ou Definitivo não exclui 
a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço ou obra, podendo 
ocorrer solicitações para correções de defeitos de execução que surgirem 
dentro dos limites de prazo de garantia estabelecidos pela Lei. 

 
CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

9.1. Para garantir o fiel cumprimento do objeto contratado são obrigações das 
partes: 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - DA CONTRATANTE 
a) Permitir que os funcionários da CONTRATADA possam ter acesso aos 
locais de execução dos serviços. 
b) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato através do engenheiro civil  
da Prefeitura Municipal de Juscimeira - Mt, nos termos do art. 67 da Lei n.º 
8.666/93. 
c) Notificar por escrito à CONTRATADA, a ocorrência de eventuais 
imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua 
correção. 
d) Acompanhar e fiscalizar os serviços, efetuando as medições e pagamentos 
nas condições e preços pactuados. 
e) Promover os pagamentos a CONTRATADA dentro do prazo estipulado. 
f) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que 
atendidas as obrigações contratuais. 
g) Proceder ao recebimento provisório e, não havendo mais pendências, ao 
recebimento definitivo da obra, mediante vistoria detalhada realizada pela 
Comissão de Fiscalização designada pela Prefeitura, nos termos da lei 
8.666/93 em seus artigos 73 e 74. 
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h) Outras obrigações definidas no Edital e nesta minuta do contrato. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO - DA CONTRATADA 
a) Executar fielmente os serviços, compreendendo, inclusive, o fornecimento 
de mão-de-obra e materiais necessários à execução do objeto, de acordo com 
as especificações técnicas constantes do Projeto Básico e Executivo 
desenvolvido pela CONTRATANTE, o qual será entregue no início das obras, e 
demais termos prescritos no edital de licitação e no presente CONTRATO. 
b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no 
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 
c) Promover diligências junto aos órgãos competentes e/ou Concessionárias de 
Serviços Públicos, para as respectivas aprovações de projetos, quando for o 
caso. Ressalta-se, ainda, que caberá à CONTRATADA, todo o ônus e/ou 
providências cabíveis para remanejamento de instalações junto à locação da 
obra. 
d) Possuir corpo técnico qualificado em conformidade com o porte da obra 
contratada e Anotações de Responsabilidade Técnica apresentadas em 
processo licitatório a que este CONTRATO se vincula. 
e) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas para a presente contratação. 
f) Executar os serviços de acordo com as especificações técnicas e prazos 
determinados no Edital, como também de acordo com o Cronograma Físico-
Financeiro. Caso esta obrigação não seja cumprida dentro do prazo, a 
CONTRATADA ficará sujeita à multa estabelecida neste CONTRATO. 
g) Manter a equipe executora dos serviços convenientemente uniformizada e 
com identificação por meio de crachá. 
h) Propiciar o acesso da fiscalização da CONTRATANTE aos locais onde se 
realizarão os serviços, para verificação do efetivo cumprimento das condições 
pactuadas. 
i) A atuação da comissão fiscalizadora da CONTRATANTE não exime a 
CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a qualidade dos 
serviços. 
j) Empregar boa técnica na execução dos serviços, com materiais de primeira 
qualidade, de acordo com o previsto no Edital e no Projeto Básico/Executivo. 
k) Executar todos os serviços complementares julgados necessários para que 
o local tenha condições de uso satisfatório. 
l) Corrigir e/ou refazer os serviços e substituir os materiais, às suas expensas, 
não aprovados pela fiscalização da CONTRATANTE, caso os mesmos não 
atendam às especificações técnicas constantes do Projeto Básico/Executivo. 
m) Fornecer, além dos materiais especificados e mão-de-obra especializada, 
todas as ferramentas necessárias, ficando responsável por seu transporte e 
guarda. 
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n) Fornecer a seus funcionários uniformes e equipamentos de proteção 
individual (EPI’s) e coletiva adequados à execução dos serviços e em 
conformidade com as normas de segurança vigentes. 
o) Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio da CONTRATANTE, 
causados por seus funcionários em virtude da execução dos serviços. 
p) Executar limpeza geral, ao final da execução dos serviços, devendo o 
espaço ser entregue em perfeitas condições de ocupação e uso. 
q) Obedecer sempre às recomendações dos fabricantes na aplicação dos 
materiais industrializados e dos de emprego especial, cabendo à 
CONTRATADA, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e os ônus 
decorrentes de sua má aplicação. 
r) Proceder à substituição, em até 24 horas a partir da comunicação, de 
materiais, ferramentas ou equipamentos julgados pela fiscalização da 
CONTRATANTE como inadequados para a execução dos serviços. 
s) Entregar o local objeto do contrato sem instalações provisórias e livres de 
entulhos ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilização 
imediata das unidades. A CONTRATADA deve comunicar, por escrito, à 
fiscalização da CONTRATANTE, a conclusão dos serviços, para que a mesma 
proceda à vistoria da obra com vistas à sua aceitação provisória. Todas as 
superfícies deverão estar impecavelmente limpas. 
t) Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los em seu 
estado original, caso venha, como resultado de suas operações, a danificá-los. 
u) Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de 
acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que 
forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, 
uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com a 

CONTRATANTE. 
v) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à 

CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, 
sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações 
contratuais ou legais a que estiver sujeita. 
x) Prestar manutenção do serviços, durante o período 06 (seis) meses, da 
seguinte forma: 
z) Iniciar o atendimento em no máximo 1 (um) dia útil, contados da 
comunicação do(s) defeito(s) pela CONTRATANTE, considerando os horários 
escolares e o tráfego nas respectivas ruas, não impossibilitando assim o livre 
acesso às mesmas durante a execução dos reparos. 
z.1) Concluir os serviços de manutenção no prazo determinado pela 
CONTRATANTE. 
z.2) Caso o atendimento do chamado e/ou a conclusão dos serviços de 
manutenção não sejam realizados dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita 
às multas estabelecidas neste CONTRATO. 
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a.a) A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de 
responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, 
técnicos ou quaisquer outros. 
b.b) Que a qualquer momento e por necessidade da obra fará a alocação de 
qualquer tipo de equipamento compatível com a natureza dos serviços a serem 
executados, por solicitação da Prefeitura Municipal de Juscimeira – MT, sem 
ônus de mobilização para esta, ainda que não previsto, em prazo compatível 
com a necessidade que motivou a solicitação e que se compromete a estar 
instalado e pronto para o início das obras no prazo máximo de 10 (dez) dias 
corridos a partir do ciente na Ordem de Serviço; 
c.c) Reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da LLC 8.666/93. 

 
CLAUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

10. Pela inexecução total ou parcial das obrigações decorrentes da execução 
do objeto contratado, a CONTRATANTE, garantida a prévia e ampla defesa, poderá aplicar à 
CONTRATADA, segundo a extensão da falta ensejada, as seguintes sanções, observado o 
disposto nos §§ 2º e 3º do artigo 87 da Lei nº 8.666/93: 

 
a) Advertência, por escrito; 
b) Multa; 
c) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de 
contratar com a Administração Pública Local, por prazo não superior a 02 (dois) 
anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 
 
PARAGRÁFO PRIMEIRO - Será aplicada multa de 0,1 % (zero vírgula um por 
cento) por dia de atraso na execução dos serviços, incidentes sobre o valor do 
serviço a que se referir a infração, aplicada em dobro a partir do décimo dia de 
atraso até o trigésimo dia, quando a PREFEITURA poderá decidir pela 
continuidade da multa ou rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação das 
demais cominações legais. 
PARAGRÁFO SEGUNDO - Será aplicada multa de 20% (vinte por cento) do 
valor do contrato, nas hipóteses de rescisão contratual por inexecução total do 
contrato, caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de 
obrigações contratuais, quando a entrega for inferior a 50% (cinqüenta por 
cento) do contratado ou quando o atraso ultrapassar o prazo limite de trinta 
dias. 
PARAGRÁFO TERCEIRO - O valor correspondente a qualquer multa aplicada 
à empresa licitante vencedora, respeitado o princípio do contraditório e da 
ampla defesa, deverá ser depositado no prazo máximo de 10 (dez) dias, após o 
recebimento da notificação, na forma definida pela legislação, em favor da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA, ficando a empresa obrigada a 
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comprovar o pagamento, mediante a apresentação da cópia do recibo do 
depósito efetuado. 
PARAGRÁFO QUARTO - Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para 
recolhimento da multa, o débito será acrescido de 1% (um por cento) de juros 
de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês da quitação/consolidação 
do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias após a 
data da notificação, após o qual, o débito poderá ser cobrado judicialmente. 
PARAGRÁFO QUINTO - No caso de a licitante vencedora ser credora de valor 
suficiente ao abatimento da dívida, a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
JUSCIMEIRA poderá proceder ao desconto da multa devida na proporção do 
crédito. 
PARAGRÁFO SEXTO - Se a multa aplicada for superior ao total dos 
pagamentos eventualmente devidos, a empresa licitante vencedora responderá 
pela sua diferença, podendo esta ser cobrada judicialmente. 
PARAGRÁFO SÉTIMO - As multas não têm caráter indenizatório e seu 
pagamento não eximirá a empresa licitante de ser acionada judicialmente pela 
responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto à PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA, decorrentes das infrações cometidas. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
10.1. A critério da Prefeitura Municipal de Juscimeira-MT caberá rescisão 

contratual independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, quando à 
Contratada: 

 
a) Não cumprir quaisquer das obrigações contratuais. 
b) Paralisar os serviços ou obra, sem justa causa e prévia comunicação a 
Prefeitura Municipal de Juscimeira. 
c) Sub-contratar total ou parcialmente o objeto contratado, sem anuência da 
Prefeitura Municipal de Juscimeira. 
d) Outros casos previstos na Lei nº 8.666/93. 
 
PARAGRAFO PRIMEIRO - No caso de rescisão unilateral, por inadimplência 
da Contratada, à mesma caberá receber o valor dos serviços no limite do que 
fora executado e sofrerá a perda da caução. 
PARAGRAFO SEGUNDO - No caso de rescisão bilateral, à Contratada caberá 
o valor dos serviços executados e a devolução dos valores caucionados. 
PARAGRAFO TERCEIRO - Em qualquer das hipóteses suscitadas a Prefeitura 
Municipal de Juscimeira não reembolsará ou pagará a Contratada qualquer 
indenização ou outros direitos a seus empregados por força da Legislação 
Trabalhista e da Previdência Social. 

 
PARAGRAFO QUARTO - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a 
sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas na Lei 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  

DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO 
12.1. Independentemente de transcrição, farão parte integrante deste 

instrumento, guardada a necessária conformidade entre eles, o Edital de nº. 001/2020 e 
seus anexos e a proposta da contratada, com os documentos que a integram. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO 
13.1. A CONTRATANTE, para fins de eficácia do presente Contrato, 

providenciará sua publicação no Jornal Oficial dos Municípios, na forma de extrato, nos 
termos do art. 61, Parágrafo Único, da lei n. 8666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ACRÉSCIMOS E/OU SUPRESSÕES 

14.1. Mediante Termo Aditivo aprovado pelo Prefeito Municipal, poderão ser 
efetuados acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços até os limites 
estabelecidos no artigo 65 da Lei n. 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  
15.1. Ficará responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução 

do objeto o servidor............, Designado pela Portaria nº .............. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS 
16.1. Aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral de contratos e 

as disposições de direito privado. Aos casos omissos aplicam-se os dispostos na Lei 
8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA ANÁLISE JURÍDICA 
17.1. A minuta do presente instrumento de CONTRATO foi devidamente 

examinada e aprovada pela Assessoria Jurídica do Município, conforme Lei 8.666/93, 
constante no processo administrativo nº 002/2020. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO 
18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de JUSCIMEIRA/MT para dirimir 

quaisquer dúvidas oriundas das obrigações previstas neste Contrato, com renúncia 
expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

18.2. E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente 
instrumento em três vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo 
assinadas: 
 

JUSCIMEIRA-MT, ........ de ............................ de 2020. 
 
 
PREFEITO MUNICIPAL                                                       EMPRESA VENCEDORA 
   CONTRATANTE                                                                         CONTRATADA 
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TESTEMUNHAS: 
 
______________________   ______________________ 
Nome:      Nome: 
CPF:                 CPF: 


