
         E S T A D O  D
            Prefeitura Municipal de Jaciara

EDITAL CONVITE Nº. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 

 
 
01- DA COMUNICAÇÃO E DO OBJETO
 
1.1- A Prefeitura Municipal de Jaciara, por intermédio da Comissão Permanente de 
Licitação, nomeada pela Portaria n.º 005/2014, de 09/01/2014, fará realizar 
LICITAÇÃO na modalidade CONVITE,
base legal na alínea “a”, inciso V
Federal n.º. 8.666/93 e suas alterações, e ainda na Lei Complementar nº. 123/2006 
de 14/12/2006, bem como as condições previstas neste Edital;
 
1.2- O presente CONVITE 
empresa especializada para 
e Consultoria Ambiental para atendimento à Secretaria Adjunta de Meio 
Ambiente de Jaciara-MT, conforme planilha constante no 
e termo de referencia constante no Anexo V.
 
 
02- DA ENTREGA DOS ENVELOPES
 
2.1- Na data, hora e local abaixo indicados, serão recebidos os envelopes contendo 
os documentos para Habilitação
mesma Sessão, serão realiz
envelopes da proposta comercial, desde que não haja recursos na fase de 
habilitação, observando o disposto no inciso III do Artigo 43 da Lei Federal n.º 
8.666/93 e alterações posteriores;
DATA: 02 de junho de 2014 
HORA: 13 horas    
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
       Av. Antônio Ferreira Sobrinho, n.º 1075 
       Jaciara-MT, sala de licitações.
 

2.1.1- Os dois envelopes deverão ser entregues, obedecendo às seguintes 
instruções: 
 
a) ENVELOPE I: 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
CONVITE Nº. 002/2014 
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
 
b) ENVELOPE II: 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
CONVITE Nº. 002/2014 
PROPOSTA COMERCIAL
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EDITAL CONVITE Nº. 002/2014 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2599/2014 

DA COMUNICAÇÃO E DO OBJETO 

A Prefeitura Municipal de Jaciara, por intermédio da Comissão Permanente de 
Licitação, nomeada pela Portaria n.º 005/2014, de 09/01/2014, fará realizar 

CONVITE, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL
base legal na alínea “a”, inciso VIII, artigo 6° c/c inciso I do § 1° do artigo 45 da Lei 
Federal n.º. 8.666/93 e suas alterações, e ainda na Lei Complementar nº. 123/2006 
de 14/12/2006, bem como as condições previstas neste Edital; 

CONVITE tem por objeto a contratação de Contratação de 
empresa especializada para Prestação de Serviços na Elaboração de Projetos 
e Consultoria Ambiental para atendimento à Secretaria Adjunta de Meio 

onforme planilha constante no item 5.6 deste Edital
e termo de referencia constante no Anexo V.  

DA ENTREGA DOS ENVELOPES 

Na data, hora e local abaixo indicados, serão recebidos os envelopes contendo 
Habilitação e da Proposta Comercial, em seguida nesta 

mesma Sessão, serão realizados os procedimentos relativos a abertura dos 
envelopes da proposta comercial, desde que não haja recursos na fase de 
habilitação, observando o disposto no inciso III do Artigo 43 da Lei Federal n.º 
8.666/93 e alterações posteriores; 

 

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA 
Av. Antônio Ferreira Sobrinho, n.º 1075 – Centro  

MT, sala de licitações. 

Os dois envelopes deverão ser entregues, obedecendo às seguintes 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA 
 

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA 
 

PROPOSTA COMERCIAL 

M A T O  G R O S S O  
Prefeitura Municipal de Jaciara  

CEP 78820-000 
7900 e Fax: (66) 3461-7930 

A Prefeitura Municipal de Jaciara, por intermédio da Comissão Permanente de 
Licitação, nomeada pela Portaria n.º 005/2014, de 09/01/2014, fará realizar 

MENOR PREÇO GLOBAL, com 
III, artigo 6° c/c inciso I do § 1° do artigo 45 da Lei 

Federal n.º. 8.666/93 e suas alterações, e ainda na Lei Complementar nº. 123/2006 

Contratação de 
Prestação de Serviços na Elaboração de Projetos 

e Consultoria Ambiental para atendimento à Secretaria Adjunta de Meio 
deste Edital 

Na data, hora e local abaixo indicados, serão recebidos os envelopes contendo 
, em seguida nesta 

ados os procedimentos relativos a abertura dos 
envelopes da proposta comercial, desde que não haja recursos na fase de 
habilitação, observando o disposto no inciso III do Artigo 43 da Lei Federal n.º 

Os dois envelopes deverão ser entregues, obedecendo às seguintes 
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2.1.2- Não havendo expediente no dia marcado para abertura dos envelopes, 
ficará a reunião adiada para o primeiro dia útil subseqüente, na mesma hora e 
local, salvo manifestação em contrário.

 
03- DA DOCUMENTAÇÃO: 
3.1- No ENVELOPE I deverão ser apresentados/entregues os seguintes 
documentos (cópia): 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(Cartão); 

b) Cartão de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) dos Sócios da 
empresa licitante ou Inscrição do mesmo na Cédula de Identidade 

c) Prova de Regularidade com o Fundo de ga
CND/FGTS; 

d) Prova de Regularidade com o Instituto Nacional de Seguridade Social 
CND/INSS; 

e) Cédula de Identidade/RG dos sócios da empresa licitante;
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
g) Contrato Social da empresa 

tratando de empresa individual, Registro Comercial;
h) DECLARAÇÃO de que não emprega menor, modelo 
i) Declaração de inexistência de fatos impeditivos para participação de 

licitação, conforme modelo 
j) Registro e validade junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia) comprovando a REGULARIDADE da licitante ao 
atendimento das normas exigidas para a execução da obra objeto desta 
Licitação. 

 
3.2- Todos os documentos deverão ser apr
ordem em que se encontram no presente EDITAL;
 
3.3- Será desclassificado o proponente/licitante que deixar de apresentar qualquer 
um dos documentos solicitados neste Edital ou que apresentá
com as respectivas exigências aqui contidas.
 
04- DA PARTICIPAÇÃO: 
4.1- Além dos convidados diretamente, poderão também participar desta Licitação 
todos os interessados que tomarem conhecimento do presente Edital, devendo 
manifestar-se com antecedência de até 24 (vinte e
previsto para a abertura dos envelopes;
 

Vide art. 22, §3º:
§ 3º Convite é a modalidade de licitação entre 
interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 
cadastrados ou não, escolhidos e convidados em 
número mínimo de 3
a qual afixará, em local apropriado, cópia do 
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Não havendo expediente no dia marcado para abertura dos envelopes, 
reunião adiada para o primeiro dia útil subseqüente, na mesma hora e 

local, salvo manifestação em contrário. 

 
No ENVELOPE I deverão ser apresentados/entregues os seguintes 

Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas

Cartão de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) dos Sócios da 
empresa licitante ou Inscrição do mesmo na Cédula de Identidade 
Prova de Regularidade com o Fundo de garantia por tempo de Serviços 

Prova de Regularidade com o Instituto Nacional de Seguridade Social 

Cédula de Identidade/RG dos sócios da empresa licitante; 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 
Contrato Social da empresa licitante com todas as alterações ou, em se 
tratando de empresa individual, Registro Comercial; 
DECLARAÇÃO de que não emprega menor, modelo ANEXO I
Declaração de inexistência de fatos impeditivos para participação de 
licitação, conforme modelo ANEXO IV; 

egistro e validade junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia) comprovando a REGULARIDADE da licitante ao 
atendimento das normas exigidas para a execução da obra objeto desta 

Todos os documentos deverão ser apresentados de preferência na mesma 
ordem em que se encontram no presente EDITAL; 

Será desclassificado o proponente/licitante que deixar de apresentar qualquer 
um dos documentos solicitados neste Edital ou que apresentá-los em desacordo 

vas exigências aqui contidas. 

Além dos convidados diretamente, poderão também participar desta Licitação 
todos os interessados que tomarem conhecimento do presente Edital, devendo 

se com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas do horário 
previsto para a abertura dos envelopes; 

Vide art. 22, §3º: 
§ 3º Convite é a modalidade de licitação entre 
interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 
cadastrados ou não, escolhidos e convidados em 
número mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, 
a qual afixará, em local apropriado, cópia do 

M A T O  G R O S S O  
Prefeitura Municipal de Jaciara  

CEP 78820-000 
7900 e Fax: (66) 3461-7930 

Não havendo expediente no dia marcado para abertura dos envelopes, 
reunião adiada para o primeiro dia útil subseqüente, na mesma hora e 

No ENVELOPE I deverão ser apresentados/entregues os seguintes 

Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas-CNPJ 

Cartão de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) dos Sócios da 
empresa licitante ou Inscrição do mesmo na Cédula de Identidade - RG; 

rantia por tempo de Serviços - 

Prova de Regularidade com o Instituto Nacional de Seguridade Social - 

licitante com todas as alterações ou, em se 

ANEXO I; 
Declaração de inexistência de fatos impeditivos para participação de 

egistro e validade junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia) comprovando a REGULARIDADE da licitante ao 
atendimento das normas exigidas para a execução da obra objeto desta 

esentados de preferência na mesma 

Será desclassificado o proponente/licitante que deixar de apresentar qualquer 
los em desacordo 

Além dos convidados diretamente, poderão também participar desta Licitação 
todos os interessados que tomarem conhecimento do presente Edital, devendo 

quatro) horas do horário 

§ 3º Convite é a modalidade de licitação entre 
interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 
cadastrados ou não, escolhidos e convidados em 

(três) pela unidade administrativa, 
a qual afixará, em local apropriado, cópia do 
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instrumento convocatório e o estenderá aos demais 
cadastrados na correspondente especialidade que 
manifestarem seu interesse 
24 (vinte e quatro) hora
propostas

 
4.2- Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de 
uma empresa licitante; 
 
4.3- Todos os Licitantes devem atender as condições deste Edital e apresentar os 
documentos nele exigidos; 
 
4.4- Os representantes das empresas licitantes deverão apresentar
CREDENCIAMENTO, se for sócio, de posse do Contrato Social. Caso contrário 
deverá apresentar Instrumento de Procuração Pública ou Particular, esta última 
com firma reconhecida; 
 
4.5- Os documentos necessários para à HABILITAÇÃO, exigidos neste Edital, 
poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de Cópia 
autenticada por Cartório competente. A cópia de documentos, que não estiver 
autenticada por cartório, deverá vir acompanhada da
autenticação pela CPL dentro da própria Sessão, por ocasião do julgamento da 
documentação do licitante. 
 
 
05- DA PROPOSTA 
 
5.1- No Envelope II deverá ser entregue a Proposta Comercial em conformidade 
com o ANEXO II, devendo ainda 
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas em papel timbrado ou com carimbo de 
identificação da Licitante, contendo obrigatoriamente, ainda, o que se segue:
 
a) Descrição do objeto; 
b) Preço mensal;  
c) Preço Global; 
Condições de pagamento: O CONTRATANTE
dia útil do mês subseqüente
pelo órgão solicitante; 
d) Prazo de validade da Proposta de no mínimo 30 (trinta) dias;
e) Prazo de vigência do cont

contrato, podendo ser prorrogado a critério da administração de acordo com os 
preceitos legais da Lei Federal n.° 8.666/93.   

 
5.2- Nos preço unitários da Proposta Comercial deverão ser apresentados em 
moeda corrente, sendo que no mesmo deverão estar incluídas todas as despesas 
legais e/ou adicionais incidentes sobre o objeto licitado, notadamente taxas, 
impostos e encargos; 
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instrumento convocatório e o estenderá aos demais 
cadastrados na correspondente especialidade que 
manifestarem seu interesse com antecedência de até 
24 (vinte e quatro) horas da apresentação das 
propostas. 

Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de 

Todos os Licitantes devem atender as condições deste Edital e apresentar os 

sentantes das empresas licitantes deverão apresentar
CREDENCIAMENTO, se for sócio, de posse do Contrato Social. Caso contrário 
deverá apresentar Instrumento de Procuração Pública ou Particular, esta última 

os necessários para à HABILITAÇÃO, exigidos neste Edital, 
poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de Cópia 
autenticada por Cartório competente. A cópia de documentos, que não estiver 
autenticada por cartório, deverá vir acompanhada da respectiva original para 
autenticação pela CPL dentro da própria Sessão, por ocasião do julgamento da 

No Envelope II deverá ser entregue a Proposta Comercial em conformidade 
, devendo ainda ser apresentada em uma única via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas em papel timbrado ou com carimbo de 
identificação da Licitante, contendo obrigatoriamente, ainda, o que se segue:

CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO
dia útil do mês subseqüente após liquidação da despesa, devidamente atestada 

Prazo de validade da Proposta de no mínimo 30 (trinta) dias; 
Prazo de vigência do contrato: 12 (doze) meses a partir da assinatura do 
contrato, podendo ser prorrogado a critério da administração de acordo com os 
preceitos legais da Lei Federal n.° 8.666/93.    

Nos preço unitários da Proposta Comercial deverão ser apresentados em 
corrente, sendo que no mesmo deverão estar incluídas todas as despesas 

legais e/ou adicionais incidentes sobre o objeto licitado, notadamente taxas, 

M A T O  G R O S S O  
Prefeitura Municipal de Jaciara  

CEP 78820-000 
7900 e Fax: (66) 3461-7930 

instrumento convocatório e o estenderá aos demais 
cadastrados na correspondente especialidade que 

com antecedência de até 
s da apresentação das 

Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de 

Todos os Licitantes devem atender as condições deste Edital e apresentar os 

sentantes das empresas licitantes deverão apresentar-se para o 
CREDENCIAMENTO, se for sócio, de posse do Contrato Social. Caso contrário 
deverá apresentar Instrumento de Procuração Pública ou Particular, esta última 

os necessários para à HABILITAÇÃO, exigidos neste Edital, 
poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de Cópia 
autenticada por Cartório competente. A cópia de documentos, que não estiver 

respectiva original para 
autenticação pela CPL dentro da própria Sessão, por ocasião do julgamento da 

No Envelope II deverá ser entregue a Proposta Comercial em conformidade 
ser apresentada em uma única via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas em papel timbrado ou com carimbo de 
identificação da Licitante, contendo obrigatoriamente, ainda, o que se segue: 

CONTRATADO até o 10º 
após liquidação da despesa, devidamente atestada 

a partir da assinatura do 
contrato, podendo ser prorrogado a critério da administração de acordo com os 

Nos preço unitários da Proposta Comercial deverão ser apresentados em 
corrente, sendo que no mesmo deverão estar incluídas todas as despesas 

legais e/ou adicionais incidentes sobre o objeto licitado, notadamente taxas, 
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5.3- As propostas deverão apresentar preços correntes de mercado, de 
conformidade com o disposto no Artigo 43, Inciso IV da Lei Federal 8.666/93 e 
alterações posteriores; 
 
5.4- Quando ocorrerem divergências entre os valores em algarismo e por extenso, 
o valor por extenso prevalecerá;
 
5.5- Só serão aceitas as propostas que estiverem 
de impressão. 
 
5.6- Planilha Orçamentária: 
 

Descrição 

-Elaboração de Projetos Ambientais e Planos 
de Controle Ambientais com Responsabilidade 
Técnica para as Obras Públicas Municipais que 
serão licenciadas junto aos órgãos ambientais 
fiscalizadores do Município ou Estado;
 
- Assessoria, Consultoria e Serviços 
Ambientais; 
 
- Responsabilidade e suporte técnico;
 
- Participação da Equipe Municipal de 
Licenciamento Ambiental; 
 
- Acompanhamento técnico dos Projetos, 
Fiscalização e Inspeção dos empreendimentos 
licenciados pelo município; 
 
-Emissão e Assinatura de Pareceres Técnicos 
junto com os profissionais da Secretaria 
Adjunta de Meio Ambiente do município.
 
TOTAL 

 
Valor total dos serviços: 54.000,00 (cinqüenta e quatro mil reais)
 
 
06- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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As propostas deverão apresentar preços correntes de mercado, de 
com o disposto no Artigo 43, Inciso IV da Lei Federal 8.666/93 e 

Quando ocorrerem divergências entre os valores em algarismo e por extenso, 
prevalecerá; 

propostas que estiverem datilografadas ou por outro tipo 

Período Valor 
Unitário 
Mensal 

Elaboração de Projetos Ambientais e Planos 
de Controle Ambientais com Responsabilidade 

Municipais que 
serão licenciadas junto aos órgãos ambientais 
fiscalizadores do Município ou Estado; 

Assessoria, Consultoria e Serviços 

Responsabilidade e suporte técnico; 

Participação da Equipe Municipal de 

Acompanhamento técnico dos Projetos, 
Fiscalização e Inspeção dos empreendimentos 

Emissão e Assinatura de Pareceres Técnicos 
junto com os profissionais da Secretaria 
Adjunta de Meio Ambiente do município. 

12 meses  R$ 4.500,00 

  

Valor total dos serviços: 54.000,00 (cinqüenta e quatro mil reais) 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

M A T O  G R O S S O  
Prefeitura Municipal de Jaciara  

CEP 78820-000 
7900 e Fax: (66) 3461-7930 

As propostas deverão apresentar preços correntes de mercado, de 
com o disposto no Artigo 43, Inciso IV da Lei Federal 8.666/93 e 

Quando ocorrerem divergências entre os valores em algarismo e por extenso, 

datilografadas ou por outro tipo 

Valor Total 

R$ 54.000,00 

R$ 54.000,00 
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6.1- As despesas decorrentes deste 
Dotação Orçamentária: 
 
01.08.02.18.541.0008.2028.3.3.90.39
Adjunta de Meio Ambiente. 
 
 
07- DA SOLICITAÇÃO 
 
7.1. Setor solicitante: Secretaria Adjunta de Meio Ambiente

Data: 08/05/2014; 
Classificação: Prestação de Serviços;
Acompanhamento: Secretaria Adjunta de Meio Ambiente

 
 
08- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 
8.1- Serão DESCLASSIFICADAS as PROPOSTAS COMERCIAIS que tenham sido 
feitas em desacordo com as disposições deste CONVITE, bem como aquelas 
valor global superior ao limite estabelecido 
inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua 
viabilidade através de documentação que sejam coerentes com os praticados no 
mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a exe
do objeto, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da 
licitação e no artigo 48 da Lei Federal n.° 8.666/93
 
8.2- Em nenhuma hipótese poderão ser alteradas as PROPOSTAS COMERCIAIS 
apresentadas seja quanto ao preço, condições
que importem em manifestação do mérito dos seus termos originais;
 
8.3- O julgamento das PROPOSTAS COMERCIAIS será realizado pelo tipo 
MENOR PREÇO GLOBAL, art. 45, § 1º, Inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93; 
 
8.4- Em caso de empate entre duas ou mais propostas, como critério de 
desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

II - produzidos no País; 
III - produzidos ou prestados por empresas brasileiras.
IV - produzidos ou prestados por 
desenvolvimento de tecnologia no País.

 
8.5- Persistindo o empate, após obedecido o disposto no § 2o do art. 3o desta Lei, 
a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual 
todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.
 
8.6- O extrato da Presente Licitação, bem como o resultado do julgamento das 
propostas, em mapa demonstrativo, será AFIXADO em lugar de amplo acesso 
público para conhecimento dos interessados e p
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As despesas decorrentes deste CONVITE correrão à conta da 

8.02.18.541.0008.2028.3.3.90.39 – Manutenção e Encargos com a Secretaria 

Secretaria Adjunta de Meio Ambiente; 

Classificação: Prestação de Serviços; 
Secretaria Adjunta de Meio Ambiente; 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Serão DESCLASSIFICADAS as PROPOSTAS COMERCIAIS que tenham sido 
feitas em desacordo com as disposições deste CONVITE, bem como aquelas 
valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente 
inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua 
viabilidade através de documentação que sejam coerentes com os praticados no 
mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a exe
do objeto, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da 
licitação e no artigo 48 da Lei Federal n.° 8.666/93; 

Em nenhuma hipótese poderão ser alteradas as PROPOSTAS COMERCIAIS 
apresentadas seja quanto ao preço, condições de pagamento ou quaisquer outras 
que importem em manifestação do mérito dos seus termos originais; 

O julgamento das PROPOSTAS COMERCIAIS será realizado pelo tipo 
, art. 45, § 1º, Inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93; 

o de empate entre duas ou mais propostas, como critério de 
desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

 
produzidos ou prestados por empresas brasileiras. 
produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País. 

Persistindo o empate, após obedecido o disposto no § 2o do art. 3o desta Lei, 
a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual 

icitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

O extrato da Presente Licitação, bem como o resultado do julgamento das 
propostas, em mapa demonstrativo, será AFIXADO em lugar de amplo acesso 
público para conhecimento dos interessados e providências que julgarem 
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correrão à conta da seguinte 

a Secretaria 

Serão DESCLASSIFICADAS as PROPOSTAS COMERCIAIS que tenham sido 
feitas em desacordo com as disposições deste CONVITE, bem como aquelas com 

ou com preços manifestamente 
inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua 
viabilidade através de documentação que sejam coerentes com os praticados no 
mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução 
do objeto, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da 

Em nenhuma hipótese poderão ser alteradas as PROPOSTAS COMERCIAIS 
de pagamento ou quaisquer outras 

O julgamento das PROPOSTAS COMERCIAIS será realizado pelo tipo 
, art. 45, § 1º, Inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93;  

o de empate entre duas ou mais propostas, como critério de 
desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 

empresas que invistam em pesquisa e no 

Persistindo o empate, após obedecido o disposto no § 2o do art. 3o desta Lei, 
a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual 

 

O extrato da Presente Licitação, bem como o resultado do julgamento das 
propostas, em mapa demonstrativo, será AFIXADO em lugar de amplo acesso 

rovidências que julgarem 
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necessárias, quanto para apresentação de possíveis recursos, nesta fase da 
licitação, obedecendo sempre ao prazo legal;
 
 
8.7 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
 

8.7.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o edital de li
irregularidade na aplicação da Lei nº 8.666/93, devendo protocolar o 
pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos 
envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à 
impugnação em até 3 (três) dias
no § 1o do art. 113, da Lei nº 8.666/93.

 
8.7.2 Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante 

a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que 
anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a 
abertura dos envelopes com as propostas em 
preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou 
irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso.

 
8.7.3 A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de

participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a 
ela pertinente. 

 
8.7.4 Somente será conhecida a petição de impugnação enviada por fac

símile se a mesma estiver legível.
 
8.7.5 Não será conhecida a petição de impugnação enviada fo

respectivo prazo legal.
 
8.7.6 Caberá a pregoeira decidir sobre a petição, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas. 
 
8.7.7 Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data 

para a realização do certame.
 
8.8. Dos Atos da Administração praticados no presente procedimento licitatório 
caberá recurso na forma do Art. 109 da Lei N.º. 8.666/93;
 
8.9. A LICITANTE obriga-se a atender ao OBJETO deste CONVITE para todos os 
efeitos, sendo de sua inteira responsabilidade 
que venha a ser constatado não estar em conformidade com as referidas 
especificações técnicas dos programas, nos termos do Art. 69 da lei n.º. 8.666/93;
 
8.10. A LICITANTE VENCEDORA é RESPONSÁVEL pelos danos causados 
diretamente à ADMINISTRAÇÃO, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução 
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necessárias, quanto para apresentação de possíveis recursos, nesta fase da 
licitação, obedecendo sempre ao prazo legal; 

DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o edital de li
irregularidade na aplicação da Lei nº 8.666/93, devendo protocolar o 
pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos 
envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à 
impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista 
no § 1o do art. 113, da Lei nº 8.666/93. 

Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante 
a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que 
anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a 
abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de 
preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou 
irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso. 

A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de
participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a 

Somente será conhecida a petição de impugnação enviada por fac
símile se a mesma estiver legível. 

Não será conhecida a petição de impugnação enviada fo
respectivo prazo legal. 

Caberá a pregoeira decidir sobre a petição, no prazo de 24 (vinte e 

Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data 
para a realização do certame. 

Dos Atos da Administração praticados no presente procedimento licitatório 
caberá recurso na forma do Art. 109 da Lei N.º. 8.666/93; 

se a atender ao OBJETO deste CONVITE para todos os 
efeitos, sendo de sua inteira responsabilidade a REPOSIÇÃO ou REPARAÇÃO do 
que venha a ser constatado não estar em conformidade com as referidas 
especificações técnicas dos programas, nos termos do Art. 69 da lei n.º. 8.666/93;

A LICITANTE VENCEDORA é RESPONSÁVEL pelos danos causados 
à ADMINISTRAÇÃO, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução 
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necessárias, quanto para apresentação de possíveis recursos, nesta fase da 

Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o edital de licitação por 
irregularidade na aplicação da Lei nº 8.666/93, devendo protocolar o 
pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos 
envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à 

úteis, sem prejuízo da faculdade prevista 

Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante 
a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que 
anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a 

convite, tomada de 
preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou 
irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal 

A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de 
participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a 

Somente será conhecida a petição de impugnação enviada por fac-

Não será conhecida a petição de impugnação enviada fora do 

Caberá a pregoeira decidir sobre a petição, no prazo de 24 (vinte e 

Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data 

Dos Atos da Administração praticados no presente procedimento licitatório 

se a atender ao OBJETO deste CONVITE para todos os 
a REPOSIÇÃO ou REPARAÇÃO do 

que venha a ser constatado não estar em conformidade com as referidas 
especificações técnicas dos programas, nos termos do Art. 69 da lei n.º. 8.666/93; 

A LICITANTE VENCEDORA é RESPONSÁVEL pelos danos causados 
à ADMINISTRAÇÃO, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução 
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do objeto deste Convite, bem como pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais dele resultantes;
 
8.11. Caberá à LICITANTE VENCEDORA manter durante toda a execução do 
CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, de acordo 
com as características técnicas exigidas na LICITAÇÃO;
 
8.12. A LICITANTE VENCEDORA estará sujeita às CLÁUSULAS especificadas no 
CONTRATO, conforme Minuta do Contrato que faz parte integrant
(ANEXO III); 
 
8.13. A participação nesta LICITAÇÃO implica na ACEITAÇÃO INTEGRAL e 
IRRETRATÁVEL das NORMAS TÉCNICAS exigidas pelo Tribunal de Contas do 
Estado de Mato Grosso - TCE/MT, nas cláusulas deste CONVITE e seus ANEXOS;
 
8.14. Esta Licitação poderá ser revogada por interesse da Administração 
decorrente de ato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente 
para justificar o ato, ou ANULADA por vício ou ilegalidade, a modo próprio ou por 
provocação de terceiros, sem que o
indenização, à exceção do disposto no Art. 59 da lei n.º. 8.666/93, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa;
 
8.15. Os preços propostos referentes a este CONVITE não poderão ser 
pelo período de 07 (sete) meses, a contar da data de assinatura do
Prestação de serviço, após este, poderá haver alteração de preços mediante 
Termo Aditivo, caso se comprove o desequilíbrio econômico
mediante Justificativa apresentada pela Lici
os índices oficiais do Governo Federal, a teor do disposto no art. 65 da Lei 
8.666/93; 

 
8.8. O Licitante Vencedor do presente CONVITE responsabiliza
cumprimento do objeto em referência de conformidade com a Legislação 
à espécie; 
 
8.9. Os recursos administrativos, porventura existentes, em qualquer fase da 
licitação, serão julgados em com base nos preceitos da Lei Federal n.° 8.666/93;
8.10. Ao emitir a sua proposta referente a este CONVITE, o LICITANTE 
participante DECLARA ACEITAR automaticamente todas as condições nele 
estabelecidas, concordando, assim, na integra, com suas disposições;
                         
8.11. À Comissão Permanente de Licitação ou a Autoridade Superior será 
facultada, em qualquer fase da Licitação, a p
esclarecer ou a complementar a instrução do PROCESSO, vedada à inclusão 
posterior de documentação ou informação que deveria constar originalmente da 
PROPOSTA; 
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do objeto deste Convite, bem como pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais dele resultantes; 

Caberá à LICITANTE VENCEDORA manter durante toda a execução do 
RATO, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, de acordo 

com as características técnicas exigidas na LICITAÇÃO; 

A LICITANTE VENCEDORA estará sujeita às CLÁUSULAS especificadas no 
CONTRATO, conforme Minuta do Contrato que faz parte integrante deste Edital 

A participação nesta LICITAÇÃO implica na ACEITAÇÃO INTEGRAL e 
IRRETRATÁVEL das NORMAS TÉCNICAS exigidas pelo Tribunal de Contas do 

TCE/MT, nas cláusulas deste CONVITE e seus ANEXOS;

citação poderá ser revogada por interesse da Administração 
decorrente de ato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente 
para justificar o ato, ou ANULADA por vício ou ilegalidade, a modo próprio ou por 
provocação de terceiros, sem que os LICITANTES tenham direito a qualquer 
indenização, à exceção do disposto no Art. 59 da lei n.º. 8.666/93, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa; 

Os preços propostos referentes a este CONVITE não poderão ser 
) meses, a contar da data de assinatura do 

Prestação de serviço, após este, poderá haver alteração de preços mediante 
Termo Aditivo, caso se comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato, 
mediante Justificativa apresentada pela Licitante Vencedora, obedecendo sempre 
os índices oficiais do Governo Federal, a teor do disposto no art. 65 da Lei 

O Licitante Vencedor do presente CONVITE responsabiliza
cumprimento do objeto em referência de conformidade com a Legislação 

Os recursos administrativos, porventura existentes, em qualquer fase da 
licitação, serão julgados em com base nos preceitos da Lei Federal n.° 8.666/93;

Ao emitir a sua proposta referente a este CONVITE, o LICITANTE 
ARA ACEITAR automaticamente todas as condições nele 

estabelecidas, concordando, assim, na integra, com suas disposições; 

À Comissão Permanente de Licitação ou a Autoridade Superior será 
facultada, em qualquer fase da Licitação, a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou a complementar a instrução do PROCESSO, vedada à inclusão 
posterior de documentação ou informação que deveria constar originalmente da 
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do objeto deste Convite, bem como pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 

Caberá à LICITANTE VENCEDORA manter durante toda a execução do 
RATO, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, de acordo 

A LICITANTE VENCEDORA estará sujeita às CLÁUSULAS especificadas no 
e deste Edital 

A participação nesta LICITAÇÃO implica na ACEITAÇÃO INTEGRAL e 
IRRETRATÁVEL das NORMAS TÉCNICAS exigidas pelo Tribunal de Contas do 

TCE/MT, nas cláusulas deste CONVITE e seus ANEXOS; 

citação poderá ser revogada por interesse da Administração 
decorrente de ato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente 
para justificar o ato, ou ANULADA por vício ou ilegalidade, a modo próprio ou por 

s LICITANTES tenham direito a qualquer 
indenização, à exceção do disposto no Art. 59 da lei n.º. 8.666/93, assegurados o 

Os preços propostos referentes a este CONVITE não poderão ser alterados 
 Contrato de 

Prestação de serviço, após este, poderá haver alteração de preços mediante 
financeiro do Contrato, 

tante Vencedora, obedecendo sempre 
os índices oficiais do Governo Federal, a teor do disposto no art. 65 da Lei 

O Licitante Vencedor do presente CONVITE responsabiliza-se pelo 
cumprimento do objeto em referência de conformidade com a Legislação pertinente 

Os recursos administrativos, porventura existentes, em qualquer fase da 
licitação, serão julgados em com base nos preceitos da Lei Federal n.° 8.666/93; 

Ao emitir a sua proposta referente a este CONVITE, o LICITANTE 
ARA ACEITAR automaticamente todas as condições nele 

À Comissão Permanente de Licitação ou a Autoridade Superior será 
romoção de diligência destinada a 

esclarecer ou a complementar a instrução do PROCESSO, vedada à inclusão 
posterior de documentação ou informação que deveria constar originalmente da 
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8.12. Somente um representante de cada empresa, devidamente credenci
poderá manifestar-se na Sessão de Abertura dos envelopes;
 
8.13. Nos termos do Artigo 64 da Lei Federal n.° 8.666/93 e alterações 
posteriores, no caso de haver Contrato, o Licitante Vencedor fica desde já 
convocado para assinar o Instrumento Contratual no 
DIAS, contados da data da homologação e Adjudicação deste Convite, sob pena 
de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Artigo 81 
da dita Lei; 
 
8.14. Lavrar-se-á ata da reunião da Comissão Permanente de Licitaçã
exame e julgamento deste Convite que, após lida e aprovada, será assinada pelos 
seus membros e pelos representantes das Licitantes presentes;
 
8.15. A Licitante deverá examinar detalhadamente as disposições contidas neste 
Edital e seus anexos, pois a simp
Habilitação e Proposta Comercial subentende a aceitação incondicional de seus 
termos independente de transcrição, bem como o conhecimento integral do objeto 
licitado, não sendo aceitas alegações de desconhecimento de qua
 
8.16. No caso de eventual divergência entre o Edital deste Convite e seus Anexos, 
prevalecerão as disposições do primeiro;
 
8.17. Se houver desistência da Licitante Vencedora deste Convite, ou, no caso de 
ter havido assinatura do Contrato de Prestação
distrato, a Prefeitura Municipal de Jaciara
classificada e, assim sucessivamente, se existir, para completar o objeto desta 
Licitação, porém nas mesmas condições da primeira classificada, inclu
ao preço, este devidamente corrigido na forma da Lei, se for o caso;
 
8.18. No caso de desistência ou de interrupção da execução dos serviços objeto 
deste CONVITE, a Licitante Vencedora deverá comunicar por escrito à Prefeitura 
Municipal de Jaciara-MT, estabelecendo um prazo não inferior a 30(trinta) dias para 
que a Municipalidade tenha tempo hábil para proceder à substituição da 
contratada, a fim de não ser prejudicada com tal iniciativa;
 
8.19. As despesas decorrentes dos serviços prestados correrão por c
Licitante Vencedora; 
 
8.20. De comum acordo entre as partes, o objeto desta Licitação poderá ser 
cancelado e, no caso de haver Contrato, este poderá ser rescindido, de forma 
amigável e dentro do que estabelecem os Artigos 77, 78, 79 e 80 da Lei Federal n
8.666/93 e alterações posteriores;
 
8.21. Para quaisquer esclarecimentos, consultas e/ou outros elementos 
pertinentes a esta Licitação, os interessados poderão dirigir
Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal de Jaciara
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Somente um representante de cada empresa, devidamente credenci
se na Sessão de Abertura dos envelopes; 

Nos termos do Artigo 64 da Lei Federal n.° 8.666/93 e alterações 
posteriores, no caso de haver Contrato, o Licitante Vencedor fica desde já 
convocado para assinar o Instrumento Contratual no PRAZO de até 10 (DEZ) 
DIAS, contados da data da homologação e Adjudicação deste Convite, sob pena 
de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Artigo 81 

á ata da reunião da Comissão Permanente de Licitaçã
exame e julgamento deste Convite que, após lida e aprovada, será assinada pelos 
seus membros e pelos representantes das Licitantes presentes; 

A Licitante deverá examinar detalhadamente as disposições contidas neste 
Edital e seus anexos, pois a simples apresentação da Documentação de 
Habilitação e Proposta Comercial subentende a aceitação incondicional de seus 
termos independente de transcrição, bem como o conhecimento integral do objeto 
licitado, não sendo aceitas alegações de desconhecimento de qualquer pormenor;

No caso de eventual divergência entre o Edital deste Convite e seus Anexos, 
prevalecerão as disposições do primeiro; 

Se houver desistência da Licitante Vencedora deste Convite, ou, no caso de 
ter havido assinatura do Contrato de Prestação de Serviço, ocorrer rescisão ou 
distrato, a Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, poderá convidar a segunda 
classificada e, assim sucessivamente, se existir, para completar o objeto desta 
Licitação, porém nas mesmas condições da primeira classificada, inclu
ao preço, este devidamente corrigido na forma da Lei, se for o caso; 

No caso de desistência ou de interrupção da execução dos serviços objeto 
deste CONVITE, a Licitante Vencedora deverá comunicar por escrito à Prefeitura 

T, estabelecendo um prazo não inferior a 30(trinta) dias para 
que a Municipalidade tenha tempo hábil para proceder à substituição da 
contratada, a fim de não ser prejudicada com tal iniciativa; 

As despesas decorrentes dos serviços prestados correrão por c

De comum acordo entre as partes, o objeto desta Licitação poderá ser 
cancelado e, no caso de haver Contrato, este poderá ser rescindido, de forma 
amigável e dentro do que estabelecem os Artigos 77, 78, 79 e 80 da Lei Federal n
8.666/93 e alterações posteriores; 

Para quaisquer esclarecimentos, consultas e/ou outros elementos 
pertinentes a esta Licitação, os interessados poderão dirigir-se à Comissão 
Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, na Av. Antôni
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Somente um representante de cada empresa, devidamente credenciado, 

Nos termos do Artigo 64 da Lei Federal n.° 8.666/93 e alterações 
posteriores, no caso de haver Contrato, o Licitante Vencedor fica desde já 

PRAZO de até 10 (DEZ) 
DIAS, contados da data da homologação e Adjudicação deste Convite, sob pena 
de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Artigo 81 

á ata da reunião da Comissão Permanente de Licitação para 
exame e julgamento deste Convite que, após lida e aprovada, será assinada pelos 

A Licitante deverá examinar detalhadamente as disposições contidas neste 
les apresentação da Documentação de 

Habilitação e Proposta Comercial subentende a aceitação incondicional de seus 
termos independente de transcrição, bem como o conhecimento integral do objeto 

lquer pormenor; 

No caso de eventual divergência entre o Edital deste Convite e seus Anexos, 

Se houver desistência da Licitante Vencedora deste Convite, ou, no caso de 
de Serviço, ocorrer rescisão ou 

MT, poderá convidar a segunda 
classificada e, assim sucessivamente, se existir, para completar o objeto desta 
Licitação, porém nas mesmas condições da primeira classificada, inclusive quanto 

No caso de desistência ou de interrupção da execução dos serviços objeto 
deste CONVITE, a Licitante Vencedora deverá comunicar por escrito à Prefeitura 

T, estabelecendo um prazo não inferior a 30(trinta) dias para 
que a Municipalidade tenha tempo hábil para proceder à substituição da 

As despesas decorrentes dos serviços prestados correrão por conta da 

De comum acordo entre as partes, o objeto desta Licitação poderá ser 
cancelado e, no caso de haver Contrato, este poderá ser rescindido, de forma 
amigável e dentro do que estabelecem os Artigos 77, 78, 79 e 80 da Lei Federal n.° 

Para quaisquer esclarecimentos, consultas e/ou outros elementos 
se à Comissão 

MT, na Av. Antônio 
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Ferreira Sobrinho, n.º 1.075 –
7900, Ramal 023, nos dias de expediente, no horário de 08:00 às 11:00 horas e 
das 13:00 ás 17:00 horas. 
 

                           
 
 

ELAINE APARECIDA DA SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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– Centro – Jaciara-MT ou pelo telefone (0xx66) 3461
7900, Ramal 023, nos dias de expediente, no horário de 08:00 às 11:00 horas e 

Jaciara-MT, 20 de ma

 
 

ELAINE APARECIDA DA SILVA 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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MT ou pelo telefone (0xx66) 3461-
7900, Ramal 023, nos dias de expediente, no horário de 08:00 às 11:00 horas e 

 
 

maio de 2014. 
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ANEXOS QUE INTEGRAM O PRESENTE EDITAL

 
 
 
ANEXO I DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

(MODELO/SUGESTÃO). 
ANEXO II PROPOSTA 
ANEXO III MINUTA DE CONTRATO
ANEXO IV DECLARAÇÃO DE INEXIS

IMPEDITIVOS PARA PAR
(MODELO SUGESTÃO)

ANEXO V TERMO DE REFERÊNCIA
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Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 3461

ANEXOS QUE INTEGRAM O PRESENTE EDITAL 
CONVITE Nº. 002/2014 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 
(MODELO/SUGESTÃO).  
PROPOSTA COMERCIAL (MODELO/SUGESTÃO) 
MINUTA DE CONTRATO 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS 
IMPEDITIVOS PARA PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇ
(MODELO SUGESTÃO) 
TERMO DE REFERÊNCIA 

Jaciara-MT, 20 de ma

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M A T O  G R O S S O  
Prefeitura Municipal de Jaciara  

CEP 78820-000 
7900 e Fax: (66) 3461-7930 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

TÊNCIA DE FATOS 
TICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO 

 
 

de maio de 2014. 



         E S T A D O  D
            Prefeitura Municipal de Jaciara

Ref.: CONVITE Nº. 002/2014 
 
 
(Nome da empresa:              ,
N.º                          Bairro:                 CEP:                                                   , vem            
em cumprimento a solicitação do Edital de 
Municipal de Jaciara, DECLARA, sob as penas da Lei, que:
 

1-Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos 
impeditivos da habilitação;
2-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 trabalho, salvo condição de aprendiz, a partir de 
14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art.7º da Constituição 
Federal e inciso V Art. 27 da Lei n.º 9.85
3-Não possui em seu quadro de pessoal Servidores Públicos do poder 
Executivo Estadual/Municipal exercendo funções Técnicas, comerciais, de 
gerência, administração ou tomada de decisão (inciso) III, do Art. 9º da Lei 
8666/93 e Inciso X, da Lei Complem
 
Cidade-UF,      de            de  201
 
 
ASSINATURA 
NOME  
RG:           
CPF:           
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 ANEXO I 
 

MODELO/SUGESTÃO 
DECLARAÇÃO 

 
 

(Nome da empresa:              ,CNPJ:          , situada na cidade de -...... à  (Av.)              
N.º                          Bairro:                 CEP:                                                   , vem            
em cumprimento a solicitação do Edital de CONVITE Nº. 002/2014 
Municipal de Jaciara, DECLARA, sob as penas da Lei, que: 

Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos 
impeditivos da habilitação; 

Não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 

(dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo condição de aprendiz, a partir de 
14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art.7º da Constituição 
Federal e inciso V Art. 27 da Lei n.º 9.854/99; 

Não possui em seu quadro de pessoal Servidores Públicos do poder 
Executivo Estadual/Municipal exercendo funções Técnicas, comerciais, de 
gerência, administração ou tomada de decisão (inciso) III, do Art. 9º da Lei 
8666/93 e Inciso X, da Lei Complementar N.º 04/90) 

UF,      de            de  2014. 

 
 
 

M A T O  G R O S S O  
Prefeitura Municipal de Jaciara  

CEP 78820-000 
7900 e Fax: (66) 3461-7930 

...... à  (Av.)              
N.º                          Bairro:                 CEP:                                                   , vem                

 - Prefeitura 

Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos 

Não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 

(dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo condição de aprendiz, a partir de 
14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art.7º da Constituição 

Não possui em seu quadro de pessoal Servidores Públicos do poder 
Executivo Estadual/Municipal exercendo funções Técnicas, comerciais, de 
gerência, administração ou tomada de decisão (inciso) III, do Art. 9º da Lei 
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(MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL) 

(Local e data) 
 
ILUSTRISSIMA SENHORA 
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
JACIARA-MT 
 
REF.: CONVITE Nº. 002/2014
 

 
 
   Em atenção ao CONVITE, acima referenciado estamos 
apresentando a esta Comissão Permanente de Licitação nossa proposta para 
atendimento ao objeto pleiteado, por meio do aludido certame, ficando submetido 
ao exame/julgamento pelos membros dessa CPL:
 
a) Descrição do objeto: Contratação de empresa especializada para 
de Serviços na Elaboração de Projetos e Consultoria Ambiental para 
atendimento à Secretaria Adjunta de Meio Ambiente de Jaciara
b) Preço mensal;  
c) Preço Global; 
d) Condições de pagamento: Até o 10º dia do mês subseqüente;
e) Prazo de validade da Proposta de no mínimo 30 (trinta) dias;
f) Prazo de vigência do contrato: 
contrato, podendo ser prorrogado a critério da administração, estando em
conformidade com o contrato.   
 
 
1 - Proposta de Preços 
 
Nos valores estão inclusos todos os custos com conversão de dados, 
implantação do sistema e treinamento do pessoal.
 
 

Descrição 

-Elaboração de Projetos Ambientais e Planos 
de Controle Ambientais com Responsabilidade 

              
E S T A D O  D E  M A T O  G R O S S O
Prefeitura Municipal de Jaciara

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820
Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 3461

 
 

ANEXO II 

(MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL)  
(SUGESTÃO) 

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA 

002/2014 

Senhora Presidente, 

Em atenção ao CONVITE, acima referenciado estamos 
apresentando a esta Comissão Permanente de Licitação nossa proposta para 
atendimento ao objeto pleiteado, por meio do aludido certame, ficando submetido 

membros dessa CPL: 

Contratação de empresa especializada para 
de Serviços na Elaboração de Projetos e Consultoria Ambiental para 
atendimento à Secretaria Adjunta de Meio Ambiente de Jaciara-MT 

agamento: Até o 10º dia do mês subseqüente; 
e) Prazo de validade da Proposta de no mínimo 30 (trinta) dias; 
f) Prazo de vigência do contrato: 12 (doze) meses a partir da assinatura do 
contrato, podendo ser prorrogado a critério da administração, estando em
conformidade com o contrato.    

Nos valores estão inclusos todos os custos com conversão de dados, 
implantação do sistema e treinamento do pessoal. 

Período Valor 
Unitário 
Mensal 

Elaboração de Projetos Ambientais e Planos 
de Controle Ambientais com Responsabilidade 

 
 
 

 

M A T O  G R O S S O  
Prefeitura Municipal de Jaciara  

CEP 78820-000 
7900 e Fax: (66) 3461-7930 

Em atenção ao CONVITE, acima referenciado estamos 
apresentando a esta Comissão Permanente de Licitação nossa proposta para 
atendimento ao objeto pleiteado, por meio do aludido certame, ficando submetido 

Contratação de empresa especializada para Prestação 
de Serviços na Elaboração de Projetos e Consultoria Ambiental para 

 

a partir da assinatura do 
contrato, podendo ser prorrogado a critério da administração, estando em 

Nos valores estão inclusos todos os custos com conversão de dados, 

Valor Total 
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Técnica para as Obras Públicas Municipais que 
serão licenciadas junto aos órgãos ambientais 
fiscalizadores do Município ou Estado;
 
- Assessoria, Consultoria e Serviços
Ambientais; 
 
- Responsabilidade e suporte técnico;
 
- Participação da Equipe Municipal de 
Licenciamento Ambiental; 
 
- Acompanhamento técnico dos Projetos, 
Fiscalização e Inspeção dos empreendimentos 
licenciados pelo município; 
 
-Emissão e Assinatura de Pareceres Técnicos 
junto com os profissionais da Secretaria 
Adjunta de Meio Ambiente do município.
 
TOTAL 

 
 

Informamos a Vossa Senhoria, que aceitamos as condições 
estabelecidas pelo EDITAL do presente CONVITE, bem como 
a cumprir as condições apresentadas nesta proposta comercial responsabilizando 
pela qualidade de seu objeto, especialmente quanto à obediência às normas 
vigentes a respeito da matéria.

 
Declaramos ainda para os devidos fins de participação nesta 

licitação, à superveniência de fatos impeditivos da habilitação.         
 
Sendo o que se nos apresenta para o momento, colocamo

à disposição de Vossa Senhoria, e dessa Comissão Permanente de 
quaisquer esclarecimentos que se tornarem necessária e externamos
agradecimentos pelo convite. 

 
Reiteramos a Vossa Senhoria e companheiros nossos 

protestos de estima e consideração, com nossos cordiais cumprimentos e votos de 
sucesso em suas atividades. 

 
Atenciosamente,

 
 
 

              
E S T A D O  D E  M A T O  G R O S S O
Prefeitura Municipal de Jaciara

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820
Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 3461

Técnica para as Obras Públicas Municipais que 
serão licenciadas junto aos órgãos ambientais 
fiscalizadores do Município ou Estado; 

Assessoria, Consultoria e Serviços 

Responsabilidade e suporte técnico; 

Participação da Equipe Municipal de 

Acompanhamento técnico dos Projetos, 
Fiscalização e Inspeção dos empreendimentos 

Pareceres Técnicos 
junto com os profissionais da Secretaria 
Adjunta de Meio Ambiente do município. 

 
 
 
 
 

12 meses  

  

Informamos a Vossa Senhoria, que aceitamos as condições 
estabelecidas pelo EDITAL do presente CONVITE, bem como comprometemo
a cumprir as condições apresentadas nesta proposta comercial responsabilizando 
pela qualidade de seu objeto, especialmente quanto à obediência às normas 
vigentes a respeito da matéria. 

Declaramos ainda para os devidos fins de participação nesta 
licitação, à superveniência de fatos impeditivos da habilitação.          

Sendo o que se nos apresenta para o momento, colocamo
à disposição de Vossa Senhoria, e dessa Comissão Permanente de Licitação para 
quaisquer esclarecimentos que se tornarem necessária e externamos

 

Reiteramos a Vossa Senhoria e companheiros nossos 
protestos de estima e consideração, com nossos cordiais cumprimentos e votos de 

 

Atenciosamente, 

M A T O  G R O S S O  
Prefeitura Municipal de Jaciara  

CEP 78820-000 
7900 e Fax: (66) 3461-7930 

 

Informamos a Vossa Senhoria, que aceitamos as condições 
comprometemo-nos 

a cumprir as condições apresentadas nesta proposta comercial responsabilizando 
pela qualidade de seu objeto, especialmente quanto à obediência às normas 

Declaramos ainda para os devidos fins de participação nesta 

Sendo o que se nos apresenta para o momento, colocamo-nos 
Licitação para 

quaisquer esclarecimentos que se tornarem necessária e externamos-lhe nossos 

Reiteramos a Vossa Senhoria e companheiros nossos 
protestos de estima e consideração, com nossos cordiais cumprimentos e votos de 
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ASSINATURA 
NOME  
RG:           
CPF:           
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MINUTA DE CONTRATO Nº....../201

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 
 

01- DAS PARTES 
 

1.1- MUNICÍPIO DE JACIARA 
Sobrinho, nº. 1.075, nesta cidade de Jaciara 
03.347.135/0001-16, neste ato representado pelo Prefeito Mu
ADEMIR GASPAR DE LIMA, brasileiro, casado, empresário, residente e 
domiciliado nesta cidade, na 
Mendonça, portador do RG n.º 1052750
doravante denominado simples

             
           1.2-....doravante denominada, simplesmente, 
 
02- DO OBJETO 

 
2.1- A CONTRATADA se obriga pelo presente Instrumento à 
Serviços na Elaboração de Projetos e Consultoria Ambiental para 
atendimento à Secretaria Adjunta de Meio Ambiente 
 
2.2- Para a prestação dos serviços, objeto deste Contrato, o 
compromete a fornecer à CONTRATADA
ao bom e fiel cumprimento do objeto ora Contratado;
 
2.3- Sempre que necessitar de esclarecimento sobre os serviços prestados, o 
CONTRATADO deverá informar ao 
dados técnicos dos diversos programas, c
aprovações de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, 
obedecendo sempre a Lei de Responsabilidade Fiscal.
 

03- DO PREÇO 
3.1- O CONTRATANTE 
________ (____________________________)
Serviços na Elaboração de Projetos e Consultoria Ambiental para 
atendimento à Secretaria Adjunta de Meio Ambiente de Jaciara
 

              
E S T A D O  D E  M A T O  G R O S S O
Prefeitura Municipal de Jaciara

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820
Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 3461

 
 

ANEXO III 
CONVITE Nº. 002/2014 

MINUTA DE CONTRATO Nº....../2014 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

QUE ENTRE SI FAZEM AS PARTES A 
SEGUIR QUALIFICADAS, NAS CONDIÇÕES 
ABAIXO: 

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT, com sede na Av. Antônio Ferreira 
Sobrinho, nº. 1.075, nesta cidade de Jaciara - MT, inscrito no CNPJ N.º 

16, neste ato representado pelo Prefeito Mu
ADEMIR GASPAR DE LIMA, brasileiro, casado, empresário, residente e 
domiciliado nesta cidade, na Av. Antonio Ferreira Sobrinho, n.º 1

portador do RG n.º 1052750-8 SJ/MT e do CPF n.º 856.494.149
doravante denominado simplesmente, CONTRATANTE;                                               

....doravante denominada, simplesmente, CONTRATADA.  

se obriga pelo presente Instrumento à Prestação de 
a Elaboração de Projetos e Consultoria Ambiental para 

Secretaria Adjunta de Meio Ambiente de Jaciara-MT;

Para a prestação dos serviços, objeto deste Contrato, o CONTRATANTE
CONTRATADA todos os elementos para tal necessários 

ao bom e fiel cumprimento do objeto ora Contratado; 

Sempre que necessitar de esclarecimento sobre os serviços prestados, o 
deverá informar ao CONTRATANTE sobre os relatórios emitidos, 

dados técnicos dos diversos programas, com o objetivo de obter êxito nas 
aprovações de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, 
obedecendo sempre a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 pagará ao CONTRATADO o valor global
________ (____________________________) referente à Prestação de 
Serviços na Elaboração de Projetos e Consultoria Ambiental para 
atendimento à Secretaria Adjunta de Meio Ambiente de Jaciara-

M A T O  G R O S S O  
Prefeitura Municipal de Jaciara  

CEP 78820-000 
7900 e Fax: (66) 3461-7930 

QUE ENTRE SI FAZEM AS PARTES A 
SEGUIR QUALIFICADAS, NAS CONDIÇÕES 

 

MT, com sede na Av. Antônio Ferreira 
MT, inscrito no CNPJ N.º 

16, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. 
ADEMIR GASPAR DE LIMA, brasileiro, casado, empresário, residente e 

, n.º 1441, Ed. 
8 SJ/MT e do CPF n.º 856.494.149-04, 

;                                                

Prestação de 
a Elaboração de Projetos e Consultoria Ambiental para 

; 

CONTRATANTE se 
al necessários 

Sempre que necessitar de esclarecimento sobre os serviços prestados, o 
sobre os relatórios emitidos, 

om o objetivo de obter êxito nas 
aprovações de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, 

global de R$ 
Prestação de 

Serviços na Elaboração de Projetos e Consultoria Ambiental para 
-MT. 
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04- DA FORMA DE PAGAMENTO
 
4.1- O pagamento mensal 
mês subseqüente, mediante apresentação obrigatória de 
MENSAL dos serviços prestados no mês anterior ao do pagamento
 
4.2- O Contratante pagará os valores ajustados, acrescidos das despesas 
extras, quando for o caso, diretamente à CONTRATADA ou mediante Ordem 
de Pagamento a Estabelecimento Bancário, através de sua Conta
 
4.3- O valor da mensalidade poderá ser reajus
meses de vigência, pelo índice acumulado da variação do IGPM ou, na 
ausência deste, por aquele equivalente que vier a substituí
 
4.5- Os valores contratados poderão ser revistos se comprovados por uma das 
partes a ocorrência do desequilíbrio econômico
forma prevista no Art. 65, II, “d”, da Lei Federal nº. 8.666/93.
 

05-  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
5.1- As despesas decorrentes deste 

Dotação Orçamentária:
 

01.08.02.18.541.0008.2028.3.3.90.39 
Secretaria Adjunta de Meio Ambiente.
 
06- DO PRAZO: 
6.1- O prazo de vigência do presente CONTRATO é de até 
com inicio nesta data ........., podendo ser prorrogado somente em 
conformidade com o que estabelece a Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e mediante aditivo contratual.
 
07- DO SUPORTE LEGAL
7.1- O presente Contrato fundamenta
pela Lei Federal nº. 8.666/93, de 21/06/1993, com as alterações resultantes da 
Lei nº. 8.883/94, de 08/06/1994, e suas alterações posteriores, bem como na 
Legislação cabível à espécie, especialmente nos princípios estabelecidos no 
Direito Administrativo; 
7.2- Este instrumento está sendo firmado entre as partes, em decorrência do 
Processo nº. 2599/2014, da homologação exarada pelo Prefeito Municipal em 
..../.../...., referente ao CONVITE Nº. 
subordinado. 
 
08- DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE:
 
8.1- O CONTRATANTE se responsabiliza pelo pagamento nas condições 
estabelecidas neste Instrumento;
 

              
E S T A D O  D E  M A T O  G R O S S O
Prefeitura Municipal de Jaciara

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820
Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 3461

DA FORMA DE PAGAMENTO 

mensal será feito à CONTRATADA até o 10º (décimo) dia do 
mês subseqüente, mediante apresentação obrigatória de RELATÓRIO 

dos serviços prestados no mês anterior ao do pagamento;

O Contratante pagará os valores ajustados, acrescidos das despesas 
extras, quando for o caso, diretamente à CONTRATADA ou mediante Ordem 
de Pagamento a Estabelecimento Bancário, através de sua Conta-Corrente;

O valor da mensalidade poderá ser reajustado somente após 06 (seis) 
meses de vigência, pelo índice acumulado da variação do IGPM ou, na 
ausência deste, por aquele equivalente que vier a substituí-lo; 

Os valores contratados poderão ser revistos se comprovados por uma das 
partes a ocorrência do desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato na 
forma prevista no Art. 65, II, “d”, da Lei Federal nº. 8.666/93. 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
As despesas decorrentes deste CONVITE correrão à conta da 
Dotação Orçamentária: 
  

01.08.02.18.541.0008.2028.3.3.90.39 – Manutenção e Encargos com a 
Secretaria Adjunta de Meio Ambiente. 

O prazo de vigência do presente CONTRATO é de até 12 (doze
com inicio nesta data ........., podendo ser prorrogado somente em 
conformidade com o que estabelece a Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e mediante aditivo contratual. 

SUPORTE LEGAL 
O presente Contrato fundamenta-se nas disposições consubstanciadas 

pela Lei Federal nº. 8.666/93, de 21/06/1993, com as alterações resultantes da 
Lei nº. 8.883/94, de 08/06/1994, e suas alterações posteriores, bem como na 

ível à espécie, especialmente nos princípios estabelecidos no 

Este instrumento está sendo firmado entre as partes, em decorrência do 
, da homologação exarada pelo Prefeito Municipal em 

ente ao CONVITE Nº. 002/2014, ao qual fica o presente Contrato 

DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE: 

O CONTRATANTE se responsabiliza pelo pagamento nas condições 
estabelecidas neste Instrumento; 

M A T O  G R O S S O  
Prefeitura Municipal de Jaciara  

CEP 78820-000 
7900 e Fax: (66) 3461-7930 

será feito à CONTRATADA até o 10º (décimo) dia do 
RELATÓRIO 
; 

O Contratante pagará os valores ajustados, acrescidos das despesas 
extras, quando for o caso, diretamente à CONTRATADA ou mediante Ordem 

Corrente; 

tado somente após 06 (seis) 
meses de vigência, pelo índice acumulado da variação do IGPM ou, na 

Os valores contratados poderão ser revistos se comprovados por uma das 
financeiro do Contrato na 

da seguinte 

Manutenção e Encargos com a 

doze) meses, 
com inicio nesta data ........., podendo ser prorrogado somente em 
conformidade com o que estabelece a Lei 8.666/93 e suas alterações 

se nas disposições consubstanciadas 
pela Lei Federal nº. 8.666/93, de 21/06/1993, com as alterações resultantes da 
Lei nº. 8.883/94, de 08/06/1994, e suas alterações posteriores, bem como na 

ível à espécie, especialmente nos princípios estabelecidos no 

Este instrumento está sendo firmado entre as partes, em decorrência do 
, da homologação exarada pelo Prefeito Municipal em 

, ao qual fica o presente Contrato 

O CONTRATANTE se responsabiliza pelo pagamento nas condições 
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8.2- Publicar o Extrato deste Contra
 
8.3- Fornecer ao CONTRATADO as orientações, dados e todo o material 
necessário para o bom e fiel cumprimento do objeto deste Instrumento;
 
8.4- Aceitação das condições de caracterizar o presente uma obrigação de 
meio, não dependendo, pois de sucesso 
CONTRATADA por perdas e danos caso este caracterizada falta de diligência  
na condução da causa; 
 
8.5- Pelas demais obrigações descritas no objeto do presente Contrato, no que 
lhe for cabível. 
 
09- DAS RESPONSABILIDADES DA
 
9.1 - Danos causados diretamente à Administração ou a Terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo na execução deste Instrumento, isentando o 
CONTRATANTE de quaisquer responsabilidades;
 
9.2 - Cumprir com todos os compromissos necessários ao b
atendimento ao Objeto deste Contrato;
 
9.3 - Manter o CONTRATANTE sempre informado do andamento de 
processos, quando for o caso;
 
9.4 - Apresentar RELATÓRIO MENSAL
mês posterior; 
 
9.5 - Pelos encargos trabal
resultantes da execução deste Contrato;
 
9.6- As despesas decorrentes dos serviços prestados correrão por conta da 
Contratada. 
 
9.7- Elaborar e protocolar junto ao órgão licenciador
ambientais das obras municipais, dentro dos prazos estipulados pelo 
poder público e ter responsabilidade técnica para o objeto destes 
Projetos Ambientais e realizar o acompanhamento do processo junto ao 
órgão licenciador;   
 
9.8- Responsabilizar-se por todos os ônus relativos à possíveis não 
emissões das Licenças Ambientais por parte do órgão licenciador, devido 
à falta ou insuficiência de documentação ou descumprimento de prazos; 
 
9.9-  Fornecer assessoria, consultoria e serviços ambientais a
Municipal/Secretaria adjunta de Meio Ambiente;
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Publicar o Extrato deste Contrato; 

Fornecer ao CONTRATADO as orientações, dados e todo o material 
necessário para o bom e fiel cumprimento do objeto deste Instrumento;

Aceitação das condições de caracterizar o presente uma obrigação de 
meio, não dependendo, pois de sucesso da causa, não obstante responda a 
CONTRATADA por perdas e danos caso este caracterizada falta de diligência  

Pelas demais obrigações descritas no objeto do presente Contrato, no que 

DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 

Danos causados diretamente à Administração ou a Terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo na execução deste Instrumento, isentando o 
CONTRATANTE de quaisquer responsabilidades; 

Cumprir com todos os compromissos necessários ao b
atendimento ao Objeto deste Contrato; 

Manter o CONTRATANTE sempre informado do andamento de 
processos, quando for o caso; 

RELATÓRIO MENSAL dos serviços prestados até o dia 05 do 

Pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução deste Contrato; 

As despesas decorrentes dos serviços prestados correrão por conta da 

Elaborar e protocolar junto ao órgão licenciador os projetos 
ambientais das obras municipais, dentro dos prazos estipulados pelo 
poder público e ter responsabilidade técnica para o objeto destes 
Projetos Ambientais e realizar o acompanhamento do processo junto ao 

se por todos os ônus relativos à possíveis não 
emissões das Licenças Ambientais por parte do órgão licenciador, devido 
à falta ou insuficiência de documentação ou descumprimento de prazos; 

Fornecer assessoria, consultoria e serviços ambientais a
Municipal/Secretaria adjunta de Meio Ambiente; 
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Fornecer ao CONTRATADO as orientações, dados e todo o material 
necessário para o bom e fiel cumprimento do objeto deste Instrumento; 

Aceitação das condições de caracterizar o presente uma obrigação de 
da causa, não obstante responda a 

CONTRATADA por perdas e danos caso este caracterizada falta de diligência  

Pelas demais obrigações descritas no objeto do presente Contrato, no que 

Danos causados diretamente à Administração ou a Terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo na execução deste Instrumento, isentando o 

Cumprir com todos os compromissos necessários ao bom e fiel 

Manter o CONTRATANTE sempre informado do andamento de 

dos serviços prestados até o dia 05 do 

histas, previdenciários, fiscais e comerciais 

As despesas decorrentes dos serviços prestados correrão por conta da 

os projetos 
ambientais das obras municipais, dentro dos prazos estipulados pelo 
poder público e ter responsabilidade técnica para o objeto destes 
Projetos Ambientais e realizar o acompanhamento do processo junto ao 

se por todos os ônus relativos à possíveis não 
emissões das Licenças Ambientais por parte do órgão licenciador, devido 
à falta ou insuficiência de documentação ou descumprimento de prazos;  

Fornecer assessoria, consultoria e serviços ambientais a Prefeitura 
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9.10- Participação da Equipe Municipal de Licenciamento Ambiental;
 
9.11- Acompanhamento técnico dos Projetos, Fiscalização e Inspeção dos 
empreendimentos licenciados pelo município;
 
9.12- Emissão e Assinatura de Pareceres Técnicos junto com os 
profissionais da Secretaria Adjunta de Meio Ambiente do município.
 
9.13- Manter, durante toda a execução dos Serviços, dez meses, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições d
habilitação e qualificação exigidas na licitação, sendo que o 
descumprimento das referidas obrigações poderá acarretar no 
cancelamento do contrato;

 
10- DAS PENALIDADES: 

 
10.1- Pelo inadimplemento total ou parcial do presente Contrato, ficará a 
CONTRATADA sujeita às seguintes penalidades, a critério do CONTRATANTE, 
garantida a prévia defesa: 
 
10.2- Advertência; 
 
10.3- Multas; 
 
10.4- Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de 
contratar com a Administração pelo prazo de 12 (
 
10.5- 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 o Contratante.
 
11- DAS MULTAS: 
 
11.1- Ficam estabelecidas as seguintes multas em que incorrerá a CONTRATADA, 
independente de qualquer formalidade, bastando que ocorra pura e simplesmente 
o ATO ou FATO punível pelo CONTRATANTE;
 
11.2- 1% (um por cento) do valor mensal contratado, caso não seja cumprida a 
programação de conformidade com o que estabelece o objeto deste Contrato;
 
11.3- 2% (dois por cento) do valor integral contratado, caso não seja cumprida 
qualquer Cláusula e sub-cláusula deste Contrato;
 
11.4- As multas serão aplicadas sem prejuízo de rescisão do 
de inadimplência e a aplicação de uma não excluirá a de outra, desde que 
compatíveis entre si; 
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Participação da Equipe Municipal de Licenciamento Ambiental;

Acompanhamento técnico dos Projetos, Fiscalização e Inspeção dos 
empreendimentos licenciados pelo município; 

Emissão e Assinatura de Pareceres Técnicos junto com os 
profissionais da Secretaria Adjunta de Meio Ambiente do município.

Manter, durante toda a execução dos Serviços, dez meses, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições d
habilitação e qualificação exigidas na licitação, sendo que o 
descumprimento das referidas obrigações poderá acarretar no 
cancelamento do contrato;  

Pelo inadimplemento total ou parcial do presente Contrato, ficará a 
CONTRATADA sujeita às seguintes penalidades, a critério do CONTRATANTE, 

Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de 
contratar com a Administração pelo prazo de 12 (doze) meses; 

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 o Contratante. 

as seguintes multas em que incorrerá a CONTRATADA, 
independente de qualquer formalidade, bastando que ocorra pura e simplesmente 
o ATO ou FATO punível pelo CONTRATANTE; 

1% (um por cento) do valor mensal contratado, caso não seja cumprida a 
ção de conformidade com o que estabelece o objeto deste Contrato;

2% (dois por cento) do valor integral contratado, caso não seja cumprida 
cláusula deste Contrato; 

As multas serão aplicadas sem prejuízo de rescisão do Contrato por motivo 
de inadimplência e a aplicação de uma não excluirá a de outra, desde que 
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Participação da Equipe Municipal de Licenciamento Ambiental; 

Acompanhamento técnico dos Projetos, Fiscalização e Inspeção dos 

Emissão e Assinatura de Pareceres Técnicos junto com os 
profissionais da Secretaria Adjunta de Meio Ambiente do município. 

Manter, durante toda a execução dos Serviços, dez meses, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, sendo que o 
descumprimento das referidas obrigações poderá acarretar no 

Pelo inadimplemento total ou parcial do presente Contrato, ficará a 
CONTRATADA sujeita às seguintes penalidades, a critério do CONTRATANTE, 

Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração, 
enquanto perdurarem os motivos determinados da punição ou até que seja 

as seguintes multas em que incorrerá a CONTRATADA, 
independente de qualquer formalidade, bastando que ocorra pura e simplesmente 

1% (um por cento) do valor mensal contratado, caso não seja cumprida a 
ção de conformidade com o que estabelece o objeto deste Contrato; 

2% (dois por cento) do valor integral contratado, caso não seja cumprida 

Contrato por motivo 
de inadimplência e a aplicação de uma não excluirá a de outra, desde que 
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11.5- Aplicadas as multas, com valor reajustado à época da ocorrência, o 
CONTRATANTE as descontará do primeiro pagamento que fizer à CONTRAT
 
11.6- As multas previstas neste Contrato não têm caráter compensatório, mas 
meramente moratória e, conseqüentemente, o pagamento delas não exime a 
CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu 
ato venha a acarretar; 
 
11.7- Se houver atraso no pagamento, este poderá ser acrescido de multa e juros 
monetários à razão de, respectivamente, 2% (dois por cento) e 1% (um por cento) 
ao mês, incidente sobre a parcela em atraso, sem prejuízo da correção do débito 
com base na variação IGPM; 
 
11.8- Ocorrendo atraso no pagamento pactuado, a prestação dos serviços, objeto 
deste Contrato, poderá ser suspensa, devendo a Contratada comunicar 
imediatamente ao Contratante tal fato, com o objetivo de encontrar solução 
amigável e regularização do pagamento.
 
 
12- DA RESCISÃO 
 
12.1- Constitui motivo para rescisão deste Contrato a
dos Artigos 77, 78, 79 e 80 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores;
  
12.2- A rescisão do presente Contrato poderá ser:
 
a) Amigável - por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de 
licitação, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE;
 
b) Administrativa - por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 
enumerados nos Incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei 
 
c) Judicial - nos termos da Legislação Processual.
 
12.3- No caso de rescisão com base nos incisos XII e XVII do Artigo 78 da Lei 
8.666/93, e somente neste caso, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o 
valor correspondente a 03 (três) mensalidade
 
12.4- O presente CONTRATO poderá ser rescindido por qualquer das partes, sem 
pagamentos de multas, ressalvando o respeito às seguintes providencias:
 

a) se a rescisão partir da CONTRATADA, esta deverá notificar o 
CONTRATANTE com antecedência mínima de 15(quinze) dias para 
nomear substituto, sem devolução das parcelas já recebidas, porém 
desistindo das prestações futuras;
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Aplicadas as multas, com valor reajustado à época da ocorrência, o 
CONTRATANTE as descontará do primeiro pagamento que fizer à CONTRAT

As multas previstas neste Contrato não têm caráter compensatório, mas 
meramente moratória e, conseqüentemente, o pagamento delas não exime a 
CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu 

Se houver atraso no pagamento, este poderá ser acrescido de multa e juros 
monetários à razão de, respectivamente, 2% (dois por cento) e 1% (um por cento) 
ao mês, incidente sobre a parcela em atraso, sem prejuízo da correção do débito 

 

Ocorrendo atraso no pagamento pactuado, a prestação dos serviços, objeto 
deste Contrato, poderá ser suspensa, devendo a Contratada comunicar 
imediatamente ao Contratante tal fato, com o objetivo de encontrar solução 

pagamento. 

Constitui motivo para rescisão deste Contrato as ocorrências das hipóteses 
dos Artigos 77, 78, 79 e 80 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores;

A rescisão do presente Contrato poderá ser: 

por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de 
licitação, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE; 

por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 
enumerados nos Incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei nº 8.666/93; 

nos termos da Legislação Processual. 

No caso de rescisão com base nos incisos XII e XVII do Artigo 78 da Lei 
8.666/93, e somente neste caso, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o 
valor correspondente a 03 (três) mensalidades; 

O presente CONTRATO poderá ser rescindido por qualquer das partes, sem 
pagamentos de multas, ressalvando o respeito às seguintes providencias:

a rescisão partir da CONTRATADA, esta deverá notificar o 
CONTRATANTE com antecedência mínima de 15(quinze) dias para 
nomear substituto, sem devolução das parcelas já recebidas, porém 
desistindo das prestações futuras; 
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Aplicadas as multas, com valor reajustado à época da ocorrência, o 
CONTRATANTE as descontará do primeiro pagamento que fizer à CONTRATADA; 

As multas previstas neste Contrato não têm caráter compensatório, mas 
meramente moratória e, conseqüentemente, o pagamento delas não exime a 
CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu 

Se houver atraso no pagamento, este poderá ser acrescido de multa e juros 
monetários à razão de, respectivamente, 2% (dois por cento) e 1% (um por cento) 
ao mês, incidente sobre a parcela em atraso, sem prejuízo da correção do débito 

Ocorrendo atraso no pagamento pactuado, a prestação dos serviços, objeto 
deste Contrato, poderá ser suspensa, devendo a Contratada comunicar 
imediatamente ao Contratante tal fato, com o objetivo de encontrar solução 

ocorrências das hipóteses 
 

por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de 

por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 

No caso de rescisão com base nos incisos XII e XVII do Artigo 78 da Lei 
8.666/93, e somente neste caso, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o 

O presente CONTRATO poderá ser rescindido por qualquer das partes, sem 
pagamentos de multas, ressalvando o respeito às seguintes providencias: 

a rescisão partir da CONTRATADA, esta deverá notificar o 
CONTRATANTE com antecedência mínima de 15(quinze) dias para 
nomear substituto, sem devolução das parcelas já recebidas, porém 
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b) se a rescisão partir, pura e simples
vencimentos estipulados neste contrato deverá estar quitado por ocasião 
da data da rescisão, se outro não for o acordo entre as partes.

 
13- DA VINCULAÇÃO: 
 
13.1- O presente Contrato fica vinculado ao CONVITE Nº.
Administrativo nº 2599/2014, com homologação em ..../...../2012 de todos os seus 
termos, bem como a toda Legislação pertinente mencionada no respectivo Edital e 
neste Instrumento, subsidiariamente também à Lei nº. 8.078/90 
Defesa do Consumidor. 
 
14- DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS:
 
14.1- Integram este Contrato os documentos a seguir discriminados, de cujo inteiro 
teor as partes declaram ter conhecimento e aceitam, independentemente de sua 
anexação: 
 
14.1.1- Ato Convocatório – CONVITE nº. 
 
14.1.2- Processo Administrativo nº. 
anexos; 
 
14.1.3 - Documentação de habilitação e proposta final de preço da 
 
14.2- Os documentos referidos no item anterior são considerados suficiente
em complemento a este CONTRATO
reger a execução adequada do presente Instrumento Contratual;
 
14.3- Em caso de dúvidas ou divergências entre os documentos citados no item 
14.1.1 desta cláusula, estas serão 
documentos mais recentes com prioridade sobre os mais antigos e, em caso de 
divergências com este Contrato, prevalecerá este último;
 
14.4- Para qualquer alteração nas condições estipuladas neste Contrato, deverá 
ser lavrado Termo Aditivo, devidamente assinado pelos representantes legais das 
partes; 
 
14.5- Não terão eficácia quaisquer exceções às especificações contidas neste 
Instrumento e/ou em seus anexos em relação às quais o
houver, por escrito, se declarado de acordo.
 
15- DA NOVAÇÃO: 
 
15.1- A não utilização, por qualquer das partes, dos direitos a elas assegurados 
neste CONTRATO e na Lei em geral e a inaplicação de quaisquer sanções neles 
previstas não importa em novação a seus termos, não devendo, portanto, ser 
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se a rescisão partir, pura e simplesmente, do CONTRATANTE, o total dos 
vencimentos estipulados neste contrato deverá estar quitado por ocasião 
da data da rescisão, se outro não for o acordo entre as partes. 

O presente Contrato fica vinculado ao CONVITE Nº.002/2014 
, com homologação em ..../...../2012 de todos os seus 

termos, bem como a toda Legislação pertinente mencionada no respectivo Edital e 
neste Instrumento, subsidiariamente também à Lei nº. 8.078/90 – 

DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS: 

Integram este Contrato os documentos a seguir discriminados, de cujo inteiro 
teor as partes declaram ter conhecimento e aceitam, independentemente de sua 

CONVITE nº. 002/2014; 

Processo Administrativo nº. 2599/2014, com homologação em .../...../201

Documentação de habilitação e proposta final de preço da CONTRATADA;

Os documentos referidos no item anterior são considerados suficiente
CONTRATO, definirem a sua extensão e, desta forma, 

reger a execução adequada do presente Instrumento Contratual; 

Em caso de dúvidas ou divergências entre os documentos citados no item 
14.1.1 desta cláusula, estas serão dirimidas considerando-se sempre os 
documentos mais recentes com prioridade sobre os mais antigos e, em caso de 
divergências com este Contrato, prevalecerá este último; 

Para qualquer alteração nas condições estipuladas neste Contrato, deverá 
rado Termo Aditivo, devidamente assinado pelos representantes legais das 

Não terão eficácia quaisquer exceções às especificações contidas neste 
Instrumento e/ou em seus anexos em relação às quais o CONTRATANTE 

larado de acordo. 

A não utilização, por qualquer das partes, dos direitos a elas assegurados 
em geral e a inaplicação de quaisquer sanções neles 

previstas não importa em novação a seus termos, não devendo, portanto, ser 
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mente, do CONTRATANTE, o total dos 
vencimentos estipulados neste contrato deverá estar quitado por ocasião 

 

 – Processo 
, com homologação em ..../...../2012 de todos os seus 

termos, bem como a toda Legislação pertinente mencionada no respectivo Edital e 
 Código de 

Integram este Contrato os documentos a seguir discriminados, de cujo inteiro 
teor as partes declaram ter conhecimento e aceitam, independentemente de sua 

, com homologação em .../...../2014 e 

CONTRATADA; 

Os documentos referidos no item anterior são considerados suficientes para, 
, definirem a sua extensão e, desta forma, 

Em caso de dúvidas ou divergências entre os documentos citados no item 
se sempre os 

documentos mais recentes com prioridade sobre os mais antigos e, em caso de 

Para qualquer alteração nas condições estipuladas neste Contrato, deverá 
rado Termo Aditivo, devidamente assinado pelos representantes legais das 

Não terão eficácia quaisquer exceções às especificações contidas neste 
CONTRATANTE não 

A não utilização, por qualquer das partes, dos direitos a elas assegurados 
em geral e a inaplicação de quaisquer sanções neles 

previstas não importa em novação a seus termos, não devendo, portanto, ser 
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interpretada como renúncia ou desistência de aplicação ou de ações futuras, sendo 
que todos os recursos postos à disposição do 
considerados como cumulativos e não alternativos, inclusive em relação a 
disposições legais. 
 
16- DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
 
16.1- O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes 
casos: 
 
16.1.1 - Unilateralmente pela Administração:
 

a) quando houver modificação das especificações, para melhor adequação 
técnica aos seus objetivos; 

 
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de 

acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites p
por esta Lei; 

 
16.1.2 - Por acordo das partes:
 

a) quando necessária a modificação do regime dos serviços, em face de 
verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 

 
b) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição 

de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, 
vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma 
financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação dos se

 
c) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 

encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa 
remuneração dos serviços, objetivando a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro inicial do contra
fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso 
de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 
econômica extraordinária e extracontratual. 

 
16.2- Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem 
como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da 
apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços 
implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso;
 
16.3- Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do 
contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio 
econômico-financeiro inicial; 
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interpretada como renúncia ou desistência de aplicação ou de ações futuras, sendo 
que todos os recursos postos à disposição do CONTRATANTE 
considerados como cumulativos e não alternativos, inclusive em relação a 

DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes 

e pela Administração: 

quando houver modificação das especificações, para melhor adequação 
técnica aos seus objetivos;  

quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de 
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites p

Por acordo das partes: 

quando necessária a modificação do regime dos serviços, em face de 
verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 

necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição 
de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, 
vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma 
financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação dos se

para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 
encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa 
remuneração dos serviços, objetivando a manutenção do equilíbrio 

financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobreviverem 
fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso 
de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 

extraordinária e extracontratual.  

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem 
como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da 
apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, 
implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso;

Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do 
contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio 

M A T O  G R O S S O  
Prefeitura Municipal de Jaciara  

CEP 78820-000 
7900 e Fax: (66) 3461-7930 

interpretada como renúncia ou desistência de aplicação ou de ações futuras, sendo 
ONTRATANTE  serão 

considerados como cumulativos e não alternativos, inclusive em relação a 

O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes 

quando houver modificação das especificações, para melhor adequação 

quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de 
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos 

quando necessária a modificação do regime dos serviços, em face de 
verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;  

necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição 
de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, 
vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma 
financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação dos serviços;  

para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 
encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa 
remuneração dos serviços, objetivando a manutenção do equilíbrio 

to, na hipótese de sobreviverem 
fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso 
de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem 
como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da 

contratados, 
implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso; 

Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do 
contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio 
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16.4- A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto 
no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras 
decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de 
dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não 
caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, 
dispensando a celebração de aditamento. 
 

17- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
 
17.1- As partes poderão, de co
anexos quaisquer outras condições ou modificações a este Contrato, devendo 
tais documentos serem datados e assinados pelas partes que também poderão 
rescindi-lo ou substituí-lo no todo ou em parte;
 
17.2- As alterações do valor do contrato, decorrente de modificação de 
quantitativos previstos, revisão de preços bem como a prorrogação de prazos, 
serão formalizadas por lavraturas de Termo de Aditamento, sendo que os 
Contratos poderão ser alterados por acordo das part
legal contida no artigo 65 da Lei 8.666/93, sempre que for necessário o 
restabelecimento da relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 
encargos do Contrato e a retribuição da Administração para justa remuneração 
do objeto contratado, serviços ou fornecimentos, objetivando manutenção do 
inicial equilíbrio econômico e financeiro do Contrato;
 
17.3- No caso de reiterado descumprimento das obrigações contratuais, no 
total ou em parte, a CONTRATADA ficará sujeito à Rescisão unil
parte do CONTRATANTE, sem fazer jus a nenhum tipo de indenização, a não 
ser direito a pagamentos pendentes, além das penalidades previstas nos 
Artigos 87 e 88 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores;
 
17.4- A CONTRATADA não ficará sujeita a hor
atender o CONTRANTE todas as vezes que for exigida a sua intervenção, 
tanto para orientação, como para emitir parecer acerca de qualquer assunto 
relacionada à área a que foi contratada;
 
17.5- O presente CONTRATO não impõe vincul
CONTRATANTE, pois, desobrigado do recolhimento dos encargos sociais 
previstos na Legislação vigente.
 
18- DA ELEIÇÃO DO FORO
 
18.1- Para dirimir as dúvidas porventura oriundas deste Instrumento, desde 
que não possam ser resolvidas amigavelmente, fica eleito o Foro desta 
Comarca de Jaciara - MT, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 
 
19- DA DATA E DA ASSINATURA:
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A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto 
no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras 
decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de 

tações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não 
caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, 
dispensando a celebração de aditamento.  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

As partes poderão, de comum acordo, ajustar através de Aditivos ou 
anexos quaisquer outras condições ou modificações a este Contrato, devendo 
tais documentos serem datados e assinados pelas partes que também poderão 

lo no todo ou em parte; 

ações do valor do contrato, decorrente de modificação de 
quantitativos previstos, revisão de preços bem como a prorrogação de prazos, 
serão formalizadas por lavraturas de Termo de Aditamento, sendo que os 
Contratos poderão ser alterados por acordo das partes, segundo disposição 
legal contida no artigo 65 da Lei 8.666/93, sempre que for necessário o 
restabelecimento da relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 
encargos do Contrato e a retribuição da Administração para justa remuneração 

contratado, serviços ou fornecimentos, objetivando manutenção do 
inicial equilíbrio econômico e financeiro do Contrato; 

No caso de reiterado descumprimento das obrigações contratuais, no 
total ou em parte, a CONTRATADA ficará sujeito à Rescisão unil
parte do CONTRATANTE, sem fazer jus a nenhum tipo de indenização, a não 
ser direito a pagamentos pendentes, além das penalidades previstas nos 
Artigos 87 e 88 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores; 

A CONTRATADA não ficará sujeita a horário, mais se compromete a 
atender o CONTRANTE todas as vezes que for exigida a sua intervenção, 
tanto para orientação, como para emitir parecer acerca de qualquer assunto 
relacionada à área a que foi contratada; 

O presente CONTRATO não impõe vinculo empregatício, ficando o 
CONTRATANTE, pois, desobrigado do recolhimento dos encargos sociais 
previstos na Legislação vigente. 

DA ELEIÇÃO DO FORO: 

Para dirimir as dúvidas porventura oriundas deste Instrumento, desde 
resolvidas amigavelmente, fica eleito o Foro desta 

MT, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado 

DA DATA E DA ASSINATURA: 

M A T O  G R O S S O  
Prefeitura Municipal de Jaciara  

CEP 78820-000 
7900 e Fax: (66) 3461-7930 

A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto 
no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras 
decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de 

tações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não 
caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, 

mum acordo, ajustar através de Aditivos ou 
anexos quaisquer outras condições ou modificações a este Contrato, devendo 
tais documentos serem datados e assinados pelas partes que também poderão 

ações do valor do contrato, decorrente de modificação de 
quantitativos previstos, revisão de preços bem como a prorrogação de prazos, 
serão formalizadas por lavraturas de Termo de Aditamento, sendo que os 

es, segundo disposição 
legal contida no artigo 65 da Lei 8.666/93, sempre que for necessário o 
restabelecimento da relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 
encargos do Contrato e a retribuição da Administração para justa remuneração 

contratado, serviços ou fornecimentos, objetivando manutenção do 

No caso de reiterado descumprimento das obrigações contratuais, no 
total ou em parte, a CONTRATADA ficará sujeito à Rescisão unilateral por 
parte do CONTRATANTE, sem fazer jus a nenhum tipo de indenização, a não 
ser direito a pagamentos pendentes, além das penalidades previstas nos 

ário, mais se compromete a 
atender o CONTRANTE todas as vezes que for exigida a sua intervenção, 
tanto para orientação, como para emitir parecer acerca de qualquer assunto 

o empregatício, ficando o 
CONTRATANTE, pois, desobrigado do recolhimento dos encargos sociais 

Para dirimir as dúvidas porventura oriundas deste Instrumento, desde 
resolvidas amigavelmente, fica eleito o Foro desta 

MT, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado 



         E S T A D O  D
            Prefeitura Municipal de Jaciara
 
19.1- E, por estarem, assim, de pleno acordo, justas e contratadas, as partes 

assinam este CONTRATO Nº....../201
juntamente com duas testemunhas abaixo.

 

 
 
 

CONTRATANTE:            MUNICÍPIO DE JACIARA
ADEMIR GASPAR DE LIMA

                                              Prefeito Municipal

CONTRATADO: 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1ª)........................................................                2ª) ..............................................
NOME:    
CPF:     
RG:                                                                

 
 
 
 

 
 
 

              
E S T A D O  D E  M A T O  G R O S S O
Prefeitura Municipal de Jaciara

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820
Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 3461

E, por estarem, assim, de pleno acordo, justas e contratadas, as partes 
este CONTRATO Nº....../2014, em 03 (três) vias de igual teor e forma, 

juntamente com duas testemunhas abaixo. 

Jaciara - MT,.....de 201

MUNICÍPIO DE JACIARA 
ADEMIR GASPAR DE LIMA  

Prefeito Municipal 
 
 

1ª)........................................................                2ª) ..............................................
            NOME:  
   CPF: 

RG:                                                                 RG: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M A T O  G R O S S O  
Prefeitura Municipal de Jaciara  

CEP 78820-000 
7900 e Fax: (66) 3461-7930 

E, por estarem, assim, de pleno acordo, justas e contratadas, as partes 
, em 03 (três) vias de igual teor e forma, 

MT,.....de 2014. 

1ª)........................................................                2ª) ................................................... 
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A _________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
__________________________, DECLARA, para os devidos fins e efeitos legais, 
que cumpre plenamente os requisitos para HABILITAÇÃO ao CONVITE Nº. 
002/2014, não existindo, portanto, fatos impediti
certame em referência.  
 
 
 
 
 
               (LOCAL, DATA, ASSINATURA E CARIMBO DO CNPJ) 
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ANEXO IV 
 

CONVITE Nº. 002/2014 
DECLARAÇÃO  

 
 
 
 

A _________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
__________________________, DECLARA, para os devidos fins e efeitos legais, 
que cumpre plenamente os requisitos para HABILITAÇÃO ao CONVITE Nº. 

, não existindo, portanto, fatos impeditivos para a sua participação no 

(LOCAL, DATA, ASSINATURA E CARIMBO DO CNPJ)  
 
 
 
 

M A T O  G R O S S O  
Prefeitura Municipal de Jaciara  

CEP 78820-000 
7900 e Fax: (66) 3461-7930 

A _________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
__________________________, DECLARA, para os devidos fins e efeitos legais, 
que cumpre plenamente os requisitos para HABILITAÇÃO ao CONVITE Nº. 

vos para a sua participação no 
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1. DO OBJETO 

 
  1.1 Objetos de registro de preços para eventual contratação da empresa
Consultoria Ambiental Para prestar serviços para a Prefeitura Municipal de 
Jaciara/Secretaria Adjunta de Meio Ambiente Jaciara
1.2 O presente termo tem por objeto o registro d
CARTA CONVITE para uma empresa prestadora de serviços que irá atuar no município: na 
Realização de Assessoria, Consultoria e Serviços Ambientais; Elaboração de Projetos e 
Planos de Controle Ambientais com Responsabili
Municipais que serão licenciados junto aos órgãos ambientais fiscalizadores do Município 
ou Estado; na Participação da Equipe Municipal de Licenciamento Ambiental; 
Acompanhamento Técnico dos Projetos, Fiscalização e Inspeção
licenciados pelo município; na Emissão e Assinatura de Pareceres Técnicos junto com os 
profissionais da Secretaria Adjunta de Meio Ambiente do município, conforme Termo de 
Referência – Especificações e Orçamento básico descritos. 
  
2. DESCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO. 
 
2.1. As especificações da empresa de Projetos e Consultoria Ambiental à serem 
contratados pelo Município de Jaciara deverão compreender as especificações mínimas 
contidas abaixo:  
  
ITEM : 01 EMPRESA DE PROJETOS E CON

Descrição 
-Elaboração de Projetos Ambientais e 
Planos de Controle Ambientais com 
Responsabilidade Técnica para as Obras 
Públicas Municipais que serão licenciadas 
junto aos órgãos ambientais fiscalizadores 
do Município ou Estado; 
 
- Assessoria, Consultoria e Serviços 
Ambientais; 
 

              
E S T A D O  D E  M A T O  G R O S S O
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Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820
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ANEXO V 
 

CONVITE Nº. 002/2014 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

de registro de preços para eventual contratação da empresa de
Consultoria Ambiental Para prestar serviços para a Prefeitura Municipal de 
Jaciara/Secretaria Adjunta de Meio Ambiente Jaciara-MT. 
1.2 O presente termo tem por objeto o registro de solicitação da abertura do edital de 

para uma empresa prestadora de serviços que irá atuar no município: na 
Realização de Assessoria, Consultoria e Serviços Ambientais; Elaboração de Projetos e 
Planos de Controle Ambientais com Responsabilidade Técnica das Obras Públicas 
Municipais que serão licenciados junto aos órgãos ambientais fiscalizadores do Município 
ou Estado; na Participação da Equipe Municipal de Licenciamento Ambiental; 
Acompanhamento Técnico dos Projetos, Fiscalização e Inspeção dos empreendimentos 
licenciados pelo município; na Emissão e Assinatura de Pareceres Técnicos junto com os 
profissionais da Secretaria Adjunta de Meio Ambiente do município, conforme Termo de 

Especificações e Orçamento básico descritos.  

DESCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO.  

2.1. As especificações da empresa de Projetos e Consultoria Ambiental à serem 
contratados pelo Município de Jaciara deverão compreender as especificações mínimas 

ITEM : 01 EMPRESA DE PROJETOS E CONSULTORIA AMBIENTAL 
Quant Valor Mensal Valor Anual

Elaboração de Projetos Ambientais e 
Planos de Controle Ambientais com 
Responsabilidade Técnica para as Obras 
Públicas Municipais que serão licenciadas 
junto aos órgãos ambientais fiscalizadores 

Assessoria, Consultoria e Serviços 

 
 
12 

 
 
R$ 4.500,00 

 
 
R$ 54.000,00

M A T O  G R O S S O  
Prefeitura Municipal de Jaciara  

CEP 78820-000 
7900 e Fax: (66) 3461-7930 

de    Projetos e 
Consultoria Ambiental Para prestar serviços para a Prefeitura Municipal de 

da abertura do edital de 
para uma empresa prestadora de serviços que irá atuar no município: na 

Realização de Assessoria, Consultoria e Serviços Ambientais; Elaboração de Projetos e 
dade Técnica das Obras Públicas 

Municipais que serão licenciados junto aos órgãos ambientais fiscalizadores do Município 
ou Estado; na Participação da Equipe Municipal de Licenciamento Ambiental; 

dos empreendimentos 
licenciados pelo município; na Emissão e Assinatura de Pareceres Técnicos junto com os 
profissionais da Secretaria Adjunta de Meio Ambiente do município, conforme Termo de 

2.1. As especificações da empresa de Projetos e Consultoria Ambiental à serem 
contratados pelo Município de Jaciara deverão compreender as especificações mínimas 

Valor Anual 

R$ 54.000,00 
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- Responsabilidade e suporte técnico;
 
- Participação da Equipe Municipal de 
Licenciamento Ambiental; 
 
- Acompanhamento técnico dos Projetos, 
Fiscalização e Inspeção dos 
empreendimentos licenciados pelo 
município; 
 
-Emissão e Assinatura de Pareceres 
Técnicos junto com os profissionais da 
Secretaria Adjunta de Meio Ambiente do 
município. 
 

 
Valor total dos serviços será de R$ 54.000,00 (Cinqüenta e 
 
PRAZO: 12 (DOZE) meses a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços
 
 
Obs.: Caso a empresa pela Licitante vencedora não atenda às especificações contidas no 
Edital e na Proposta, ou apresentem demora na realização dos serviços contratados, a 
Prefeitura Municipal de Jaciara/Secretaria Adjunta de Meio Ambiente os notificará, 
devendo a Licitante vencedora, providenciar a realização dos trabalhos licitados no prazo 
máximo de 02 (dois) dias, contados a partir da comunicação feita por esta Prefeitura 
Municipal/Secretaria adjunta de Meio Ambiente.
  
3. CONDIÇÕES GERAIS: 
 
3.1.  A Empresa licitante vencedora de Projetos e Consultorias Ambientais deverá realizar 
todos os trabalhos citados acima, conforme demanda do município, além disso, apresentar 
um profissional formado em Engenharia Sanitária para assinar os pareceres técnicos dos
Licenciamentos Ambientais junto aos profissionais da Secretaria Adjunta de Meio 
Ambiente. 
 
4. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 
  
4.1. Elaborar e protocolar junto ao órgão licenciador os projetos ambientais das obras 
municipais, dentro dos prazos estipul
técnica para o objeto destes Projetos Ambientais e realizar o acompanhamento do 
processo junto ao órgão licenciador;  
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Responsabilidade e suporte técnico; 

Participação da Equipe Municipal de 

Acompanhamento técnico dos Projetos, 
Fiscalização e Inspeção dos 

ntos licenciados pelo 

Emissão e Assinatura de Pareceres 
Técnicos junto com os profissionais da 
Secretaria Adjunta de Meio Ambiente do 

Valor total dos serviços será de R$ 54.000,00 (Cinqüenta e Quatro  mil reais).  

) meses a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços 

Obs.: Caso a empresa pela Licitante vencedora não atenda às especificações contidas no 
Edital e na Proposta, ou apresentem demora na realização dos serviços contratados, a 
Prefeitura Municipal de Jaciara/Secretaria Adjunta de Meio Ambiente os notificará, 

evendo a Licitante vencedora, providenciar a realização dos trabalhos licitados no prazo 
máximo de 02 (dois) dias, contados a partir da comunicação feita por esta Prefeitura 
Municipal/Secretaria adjunta de Meio Ambiente. 

Empresa licitante vencedora de Projetos e Consultorias Ambientais deverá realizar 
todos os trabalhos citados acima, conforme demanda do município, além disso, apresentar 
um profissional formado em Engenharia Sanitária para assinar os pareceres técnicos dos
Licenciamentos Ambientais junto aos profissionais da Secretaria Adjunta de Meio 

4. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA  

4.1. Elaborar e protocolar junto ao órgão licenciador os projetos ambientais das obras 
municipais, dentro dos prazos estipulados pelo poder público e ter responsabilidade 
técnica para o objeto destes Projetos Ambientais e realizar o acompanhamento do 
processo junto ao órgão licenciador;   

M A T O  G R O S S O  
Prefeitura Municipal de Jaciara  

CEP 78820-000 
7900 e Fax: (66) 3461-7930 

 

Obs.: Caso a empresa pela Licitante vencedora não atenda às especificações contidas no 
Edital e na Proposta, ou apresentem demora na realização dos serviços contratados, a 
Prefeitura Municipal de Jaciara/Secretaria Adjunta de Meio Ambiente os notificará, 

evendo a Licitante vencedora, providenciar a realização dos trabalhos licitados no prazo 
máximo de 02 (dois) dias, contados a partir da comunicação feita por esta Prefeitura 

Empresa licitante vencedora de Projetos e Consultorias Ambientais deverá realizar 
todos os trabalhos citados acima, conforme demanda do município, além disso, apresentar 
um profissional formado em Engenharia Sanitária para assinar os pareceres técnicos dos 
Licenciamentos Ambientais junto aos profissionais da Secretaria Adjunta de Meio 

4.1. Elaborar e protocolar junto ao órgão licenciador os projetos ambientais das obras 
ados pelo poder público e ter responsabilidade 

técnica para o objeto destes Projetos Ambientais e realizar o acompanhamento do 
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4.2. Responsabilizar-se por todos os ônus relativos à possíveis não emissões das Licenças
Ambientais por parte do órgão licenciador, devido à falta ou insuficiência de documentação 
ou descumprimento de prazos;  
 
4.3.  Fornecer assessoria, consultoria e serviços ambientais a Prefeitura 
Municipal/Secretaria adjunta de Meio Ambiente;
 
4.4. Participação da Equipe Municipal de Licenciamento Ambiental;
 
4.5. Acompanhamento técnico dos Projetos, Fiscalização e Inspeção dos empreendimentos 
licenciados pelo município; 
 
4.6. Emissão e Assinatura de Pareceres Técnicos junto com os profissionais da Secreta
Adjunta de Meio Ambiente do município.
 
4.7. Manter, durante toda a execução dos Serviços, dez meses, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, sendo que o descumprimento das
cancelamento do contrato;  
 
5. OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO 
  
5.1. Manter constante comunicação com a Licitante vencedora para atualizar as 
informações as respeito da demanda dos serviços necessários que serão pres
5.2. Todas as solicitações serão encaminhadas por meio de ofícios com confirmação do 
recebimento; 
5.2. Comunicar imediatamente à Licitante vencedora qualquer irregularidade manifestada 
nos serviços fornecidos;  
5.3. Efetuar o pagamento no devido prazo fixado neste edital, em até 
emissão de NF. 
  
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
  
6.1.  Nº  01.08.02.18.541.0008.2028.3.3.90.39
 
 7. FISCAL  
  
7.1. Será fiscal do contrato Ivanildo Camilo Amaral com apoio d
  

  

Secret

              
E S T A D O  D E  M A T O  G R O S S O
Prefeitura Municipal de Jaciara

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820
Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 3461

se por todos os ônus relativos à possíveis não emissões das Licenças
Ambientais por parte do órgão licenciador, devido à falta ou insuficiência de documentação 

 

4.3.  Fornecer assessoria, consultoria e serviços ambientais a Prefeitura 
Municipal/Secretaria adjunta de Meio Ambiente; 

ipação da Equipe Municipal de Licenciamento Ambiental; 

4.5. Acompanhamento técnico dos Projetos, Fiscalização e Inspeção dos empreendimentos 

4.6. Emissão e Assinatura de Pareceres Técnicos junto com os profissionais da Secreta
Adjunta de Meio Ambiente do município. 

4.7. Manter, durante toda a execução dos Serviços, dez meses, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, sendo que o descumprimento das referidas obrigações poderá acarretar no 

5. OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO  

5.1. Manter constante comunicação com a Licitante vencedora para atualizar as 
informações as respeito da demanda dos serviços necessários que serão prestados;
5.2. Todas as solicitações serão encaminhadas por meio de ofícios com confirmação do 

5.2. Comunicar imediatamente à Licitante vencedora qualquer irregularidade manifestada 

5.3. Efetuar o pagamento no devido prazo fixado neste edital, em até 10 (dez

 

6.1.  Nº  01.08.02.18.541.0008.2028.3.3.90.39 

7.1. Será fiscal do contrato Ivanildo Camilo Amaral com apoio de Cenita Maria Oliveira.

Jaciara/MT, 08 de Maio  de 2014. 

Cenita Maria Oliveira                                   
Secretária Adjunta de Meio Ambiente 

 

M A T O  G R O S S O  
Prefeitura Municipal de Jaciara  

CEP 78820-000 
7900 e Fax: (66) 3461-7930 

se por todos os ônus relativos à possíveis não emissões das Licenças 
Ambientais por parte do órgão licenciador, devido à falta ou insuficiência de documentação 

4.3.  Fornecer assessoria, consultoria e serviços ambientais a Prefeitura 

4.5. Acompanhamento técnico dos Projetos, Fiscalização e Inspeção dos empreendimentos 

4.6. Emissão e Assinatura de Pareceres Técnicos junto com os profissionais da Secretaria 

4.7. Manter, durante toda a execução dos Serviços, dez meses, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

referidas obrigações poderá acarretar no 

5.1. Manter constante comunicação com a Licitante vencedora para atualizar as 
tados; 

5.2. Todas as solicitações serão encaminhadas por meio de ofícios com confirmação do 

5.2. Comunicar imediatamente à Licitante vencedora qualquer irregularidade manifestada 

dez) dias após 

e Cenita Maria Oliveira. 

Jaciara/MT, 08 de Maio  de 2014.  



         E S T A D O  D
            Prefeitura Municipal de Jaciara

 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DE DIREITO AO PERÍODO RECURSAL

A empresa _________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
__________________________, DECLARA, para os devidos fins e efeitos legais, 
que renuncia ao direito do período recursal que lhe é assegurado no artigo 109 da 
lei Federal 8.666/93, referente ao Convite Nº 
Habilitação, quanto da fase de Proposta de Preços. 
 
 
 
 
 
 
               (LOCAL, DATA, ASSINATURA E CARIMBO DO CNPJ) 

 
 

 

              
E S T A D O  D E  M A T O  G R O S S O
Prefeitura Municipal de Jaciara
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ANEXO VI 

 
 

CONVITE Nº. 002/2014 
 

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DE DIREITO AO PERÍODO RECURSAL
 
 
 
 
 
 

A empresa _________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
__________________________, DECLARA, para os devidos fins e efeitos legais, 
que renuncia ao direito do período recursal que lhe é assegurado no artigo 109 da 

ente ao Convite Nº 002/2014, tanto da fase de 
Habilitação, quanto da fase de Proposta de Preços.  

(LOCAL, DATA, ASSINATURA E CARIMBO DO CNPJ)  
 
 
 

M A T O  G R O S S O  
Prefeitura Municipal de Jaciara  

CEP 78820-000 
7900 e Fax: (66) 3461-7930 

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DE DIREITO AO PERÍODO RECURSAL 

A empresa _________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
__________________________, DECLARA, para os devidos fins e efeitos legais, 
que renuncia ao direito do período recursal que lhe é assegurado no artigo 109 da 

, tanto da fase de 


