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PLANILHA DE PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
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DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE E CONDIÇÕES DE 
REALIZAR O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO
DECLARAÇÃO DE QUE AS ATIVIDADES DA EMPRESA NÃO 
CONTRARIAM O DISPOSTO NO ART. 7º, XXXIII, DA CF/88
MINUTA DO CERTIFICADO DE VISITA TÉCNICA
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DECLARAÇÃO FORMAL DE QUE CONHECE AS CONDIÇÕES 
LOCAIS PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO 
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ANEXOS INTEGRANTES DESTA LICITAÇÃO: 

PROPOSTA TÉCNICA 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE E CONDIÇÕES DE 
REALIZAR O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO 

QUE AS ATIVIDADES DA EMPRESA NÃO 
CONTRARIAM O DISPOSTO NO ART. 7º, XXXIII, DA CF/88 
MINUTA DO CERTIFICADO DE VISITA TÉCNICA 
REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DO TRATAMENTO 
DIFERENCIADO EDECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
DECLARAÇÃO FORMAL DE QUE CONHECE AS CONDIÇÕES 

 
de outubro de 2019. 

 
 

 



 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.° 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 

01- COMUNICAÇÃO 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA 
Permanente de Licitação, designada pela Portaria n.º 
torna público que realizará Licitação, na modalidade 
N.º 009/2019 do tipo TÉCNICA E 
de pessoa jurídica habilitada para prestação serviços de advocacia e 
consultoria jurídica destinada ao atendimento das demandas de serviços no 
âmbito administrativo e judicial, na defesa dos interesses do contratante, 
relacionados com as prestações de contas de convênios pretéritos, firmados 
com a União e o Estado, em face das pendências junto aos diversos órgãos 
da União, do Estado, TCE, TCU
dos convênios pendentes 
forma constante do detalhamento do Termo de Referência, 
disposições regulamentares contidas na Lei Federal n.º 8.666 de
1993 e suas alterações, e ainda Lei Complementar n.º 123/2006 de 14/12/2006, 
bem como as condições previstas neste Edital. Os interessados poderão retirar o 
Edital e seus anexos através do site 
12:00 às 18:00 hs nos dias de expediente na Prefeitura. Em caso de opção pela 
versão impressa será cobrado taxa de R$ 70,00 (setenta reais), não restituíveis, 
pagável mediante depósito ou transferência entre contas, a se
corrente n.º 13.218-7, Agência: 0854
MT; 
 
1.2- Na data, hora e local abaixo indicado, serão recebidos os envelopes contendo 
os documentos para HABILITAÇÃO e a Proposta Comercial, com início ne
mesma sessão, à abertura do primeiro e em seguida do segundo, observando o 
disposto no inciso III do Artigo 43 da Lei Federal n.° 8.666/93.

 
DATA: 26/11/2019 
HORA: 09:00 h  (Fuso Horário 
LOCAL: SALA DE LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE
Av. Antônio Ferreira Sobrinho N.° 1075, Bairro Centro, cidade de Jaciara/MT.
 
Obs: Não havendo expediente no dia marcado para abertura dos envelopes 
ficará a reunião adiada para o primeiro dia útil subseqüente, à mesma hora e 
local, salvo manifestação em contrário.

 
02- OBJETO 
 
2.1- A presente TOMADA DE PREÇOS N° 
“Contratação de pessoa jurídica habilitada para prestação serviços de 

 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.° 009/2019

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 4680/2019

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA – MT, por intermédio da Comissão 
Permanente de Licitação, designada pela Portaria n.º 159/2019
torna público que realizará Licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS DE 

TÉCNICA E PREÇO, que tem como objeto 
de pessoa jurídica habilitada para prestação serviços de advocacia e 
consultoria jurídica destinada ao atendimento das demandas de serviços no 

o e judicial, na defesa dos interesses do contratante, 
relacionados com as prestações de contas de convênios pretéritos, firmados 
com a União e o Estado, em face das pendências junto aos diversos órgãos 
da União, do Estado, TCE, TCU e as ações judiciais relacionadas as contas 
dos convênios pendentes com potencial risco de prejuízos ao Município
forma constante do detalhamento do Termo de Referência, 
disposições regulamentares contidas na Lei Federal n.º 8.666 de
1993 e suas alterações, e ainda Lei Complementar n.º 123/2006 de 14/12/2006, 
bem como as condições previstas neste Edital. Os interessados poderão retirar o 
Edital e seus anexos através do site www.jaciara.mt.gov.br 

:00 hs nos dias de expediente na Prefeitura. Em caso de opção pela 
versão impressa será cobrado taxa de R$ 70,00 (setenta reais), não restituíveis, 
pagável mediante depósito ou transferência entre contas, a ser efetuado na conta 

7, Agência: 0854-0, Banco do Brasil S/A da cidade de Jaciara

Na data, hora e local abaixo indicado, serão recebidos os envelopes contendo 
os documentos para HABILITAÇÃO e a Proposta Comercial, com início ne
mesma sessão, à abertura do primeiro e em seguida do segundo, observando o 
disposto no inciso III do Artigo 43 da Lei Federal n.° 8.666/93. 

 
0 h  (Fuso Horário de Mato Grosso) 

LOCAL: SALA DE LICITAÇÕES 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT 
Av. Antônio Ferreira Sobrinho N.° 1075, Bairro Centro, cidade de Jaciara/MT.

Obs: Não havendo expediente no dia marcado para abertura dos envelopes 
ficará a reunião adiada para o primeiro dia útil subseqüente, à mesma hora e 

manifestação em contrário. 

A presente TOMADA DE PREÇOS N° 009/2019 tem por objeto
Contratação de pessoa jurídica habilitada para prestação serviços de 

 

SETOR DE 
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Rub.______ 

009/2019 

4680/2019 

, por intermédio da Comissão 
/2019, de 26/07/2019, 

TOMADA DE PREÇOS DE 
, que tem como objeto a “Contratação 

de pessoa jurídica habilitada para prestação serviços de advocacia e 
consultoria jurídica destinada ao atendimento das demandas de serviços no 

o e judicial, na defesa dos interesses do contratante, 
relacionados com as prestações de contas de convênios pretéritos, firmados 
com a União e o Estado, em face das pendências junto aos diversos órgãos 

e as ações judiciais relacionadas as contas 
com potencial risco de prejuízos ao Município”, na 

forma constante do detalhamento do Termo de Referência, de acordo com as 
disposições regulamentares contidas na Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 
1993 e suas alterações, e ainda Lei Complementar n.º 123/2006 de 14/12/2006, 
bem como as condições previstas neste Edital. Os interessados poderão retirar o 

 ou no horário de 
:00 hs nos dias de expediente na Prefeitura. Em caso de opção pela 

versão impressa será cobrado taxa de R$ 70,00 (setenta reais), não restituíveis, 
r efetuado na conta 

0, Banco do Brasil S/A da cidade de Jaciara-

Na data, hora e local abaixo indicado, serão recebidos os envelopes contendo 
os documentos para HABILITAÇÃO e a Proposta Comercial, com início nesta 
mesma sessão, à abertura do primeiro e em seguida do segundo, observando o 

Av. Antônio Ferreira Sobrinho N.° 1075, Bairro Centro, cidade de Jaciara/MT. 

Obs: Não havendo expediente no dia marcado para abertura dos envelopes 
ficará a reunião adiada para o primeiro dia útil subseqüente, à mesma hora e 

tem por objeto, a 
Contratação de pessoa jurídica habilitada para prestação serviços de 



 

advocacia e consultoria jurídica destinad
serviços no âmbito administrativo e judicial
contratante, relacionad
pretéritos,firmados com a União e o Estado, 
aosdiversos órgãos da União, do Estado, TCE
relacionadas as contas dos convênios pendentes
prejuízos ao Município
Referências. 
 
03- DO TIPO DE LICITAÇÃO
 
3.1- A presente Licitação 
tipo TÉCNICA E PREÇO
alterada pelas Leis Federais n.º 8.883 de 08/06/94 e n.º 9.648 de 27/05/98 e ainda 
pelas Leis Complementar
e pelas condições estabelecidas neste Edital, bem como pelas demais normas 
cabíveis à espécie. 
 
04- DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
 
4.1- A Licitante vencedora deverá efetuar a execução do objeto desta Licitação 
condições e preços estabelecidos na PROPOSTA COMERCIAL em conformidade 
com as exigências estabelecidas neste Edital e de acordo com as cláusulas 
contratuais contida na MINUTA DE CONTRATO 
 
05 – DA PARTICIPAÇÃO: 
 
5.1- Somente será admitida
comprovem com documentos de Registros ou Autorizações Legais, que exploram 
ramo de atividade compatível com o objeto desta Licitação e atendam as 
exigências deste Edital e seus Anexos
da Lei 8.906/94; 
 
5.2- O licitante deverá entregar impreterivelmente os envelopes
“Documentação” e a “Proposta Financeira” até o dia, hora e local já fixados no 
preâmbulo, não sendo aceito em qualquer hipótese, a participação
retardatários, “Id est”, aos que chegarem intempestivamente, a não ser como 
ouvintes;  
 
5.3- Qualquer manifestação em relação a presente licitação fica condicionada à 
apresentação de documento de identificação e instrumento público ou 
procuração, com firma reconhecida, e, ainda, cópia do contrato social, em se 
tratando de sócio dirigente, proprietário ou assemelhado da empresa;
 
5.4- A não apresentação ou incorreção do documento de que trata o subitem 
anterior não implicará na inabilitação do licitante, mas impedirá o representante de 
se manifestar e responder pela empresa;
 

advocacia e consultoria jurídica destinada ao atendimento das demandas de 
serviços no âmbito administrativo e judicial, na defesa dos interesses do 

, relacionados com as prestações de contas de convênios 
com a União e o Estado, em face das pendências 

da União, do Estado, TCE, TCU e as ações judiciais 
relacionadas as contas dos convênios pendentes,com potencial risco de 
prejuízos ao Município”, na forma constante do detalhamento do Termo de 

DO TIPO DE LICITAÇÃO 

A presente Licitação TOMADA DE PREÇOS DE N.º 009/2019
PREÇO, e reger-se-á pela Lei Federal n.º 8.666/93 de 21/06/93, 

alterada pelas Leis Federais n.º 8.883 de 08/06/94 e n.º 9.648 de 27/05/98 e ainda 
Complementares n.º 123/2006 de 14/12/2006 e 147/2014 de 07/08/2014

e pelas condições estabelecidas neste Edital, bem como pelas demais normas 

DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

A Licitante vencedora deverá efetuar a execução do objeto desta Licitação 
condições e preços estabelecidos na PROPOSTA COMERCIAL em conformidade 
com as exigências estabelecidas neste Edital e de acordo com as cláusulas 

MINUTA DE CONTRATO – (ANEXO IV). 

DA PARTICIPAÇÃO:  

Somente será admitida a participação neste Certame, de empresas que 
comprovem com documentos de Registros ou Autorizações Legais, que exploram 
ramo de atividade compatível com o objeto desta Licitação e atendam as 
exigências deste Edital e seus Anexos e que sejam constituídas na forma do art. 15 

O licitante deverá entregar impreterivelmente os envelopes
“Proposta Financeira” até o dia, hora e local já fixados no 

preâmbulo, não sendo aceito em qualquer hipótese, a participação
retardatários, “Id est”, aos que chegarem intempestivamente, a não ser como 

Qualquer manifestação em relação a presente licitação fica condicionada à 
apresentação de documento de identificação e instrumento público ou 
procuração, com firma reconhecida, e, ainda, cópia do contrato social, em se 
tratando de sócio dirigente, proprietário ou assemelhado da empresa;

A não apresentação ou incorreção do documento de que trata o subitem 
implicará na inabilitação do licitante, mas impedirá o representante de 

se manifestar e responder pela empresa; 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls.______ 

 

Rub.______ 

ao atendimento das demandas de 
, na defesa dos interesses do 

as de convênios 
em face das pendências junto 

e as ações judiciais 
com potencial risco de 

”, na forma constante do detalhamento do Termo de 

009/2019obedecerá ao 
á pela Lei Federal n.º 8.666/93 de 21/06/93, 

alterada pelas Leis Federais n.º 8.883 de 08/06/94 e n.º 9.648 de 27/05/98 e ainda 
e 147/2014 de 07/08/2014 

e pelas condições estabelecidas neste Edital, bem como pelas demais normas 

A Licitante vencedora deverá efetuar a execução do objeto desta Licitação nas 
condições e preços estabelecidos na PROPOSTA COMERCIAL em conformidade 
com as exigências estabelecidas neste Edital e de acordo com as cláusulas 

 

a participação neste Certame, de empresas que 
comprovem com documentos de Registros ou Autorizações Legais, que exploram 
ramo de atividade compatível com o objeto desta Licitação e atendam as 

na forma do art. 15 

O licitante deverá entregar impreterivelmente os envelopes contendo a 
“Proposta Financeira” até o dia, hora e local já fixados no 

preâmbulo, não sendo aceito em qualquer hipótese, a participação de licitantes 
retardatários, “Id est”, aos que chegarem intempestivamente, a não ser como 

Qualquer manifestação em relação a presente licitação fica condicionada à 
apresentação de documento de identificação e instrumento público ou particular de 
procuração, com firma reconhecida, e, ainda, cópia do contrato social, em se 
tratando de sócio dirigente, proprietário ou assemelhado da empresa; 

A não apresentação ou incorreção do documento de que trata o subitem 
implicará na inabilitação do licitante, mas impedirá o representante de 



 

5.5- Não será admitida a participação de um mesmo representante, para mais de 
uma empresa licitante; 
 
5.6- Não será admitida a participação de 
sócio. 
 
5.7- Não será admitida nesta Licitação a participação de Empresas enquadradas 
em quaisquer das hipóteses a seguir elencadas:
 

5.7.1-Não atendam as condições deste Edital e não apresentem os 
documentos nele exigidos

 
5.7.2 - Estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou 
hajam sido suspensas de licitar no âmbito do Estado de Mato Grosso e/ou 
declaradas inidôneas por Órgão Público Federal;

 
5.7.3 - Estrangeiras que não funcionem no país;

 
5.7.4- Esteja inativa no

 
5.7.5- Por conta do objeto do certame, 
privativa de advocacia, as pessoas jurídicas que não se enquadram na 
condição de sociedades constituídas na forma determinada pelo 
Federal 8.906/94. 
 

5.8- A participação na presente concorrência implica para o licitante a aceitação 
plena eirrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes deste 
Edital e de seusanexos, devendo cumpri
a execução do contrato. 
 
6. – DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 
PEQUENOPORTE 
 
6.1-Nos termos da Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006, as microempresas e 
empresasde pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 
efeito decomprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição. 
 

6.1.1- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado oprazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que oproponente for declarado o vencedor do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério daAdministração Pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamentodo débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou pos
certidãonegativa. Eventual interposição de recurso contra a decisão que 
declara o vencedor docertame não suspenderá o prazo supracitado.

 

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

Não será admitida a participação de empresas que pertençam a um mesmo 

Não será admitida nesta Licitação a participação de Empresas enquadradas 
em quaisquer das hipóteses a seguir elencadas: 

Não atendam as condições deste Edital e não apresentem os 
documentos nele exigidos; 

Estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou 
hajam sido suspensas de licitar no âmbito do Estado de Mato Grosso e/ou 
declaradas inidôneas por Órgão Público Federal; 

Estrangeiras que não funcionem no país; 

Esteja inativa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

Por conta do objeto do certame, constando de parte do objeto 
privativa de advocacia, as pessoas jurídicas que não se enquadram na 
condição de sociedades constituídas na forma determinada pelo 

A participação na presente concorrência implica para o licitante a aceitação 
plena eirrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes deste 
Edital e de seusanexos, devendo cumpri-los incondicionalmente,

 

DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

Nos termos da Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006, as microempresas e 
empresasde pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 
efeito decomprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado oprazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que oproponente for declarado o vencedor do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério daAdministração Pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamentodo débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidãonegativa. Eventual interposição de recurso contra a decisão que 
declara o vencedor docertame não suspenderá o prazo supracitado.
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Não será admitida a participação de um mesmo representante, para mais de 

empresas que pertençam a um mesmo 

Não será admitida nesta Licitação a participação de Empresas enquadradas 

Não atendam as condições deste Edital e não apresentem os 

Estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou 
hajam sido suspensas de licitar no âmbito do Estado de Mato Grosso e/ou 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 

constando de parte do objeto atividade 
privativa de advocacia, as pessoas jurídicas que não se enquadram na 
condição de sociedades constituídas na forma determinada pelo art. 15 da Lei 

A participação na presente concorrência implica para o licitante a aceitação 
plena eirrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes deste 

los incondicionalmente, inclusive durante 

DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

Nos termos da Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006, as microempresas e 
empresasde pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para 
efeito decomprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado oprazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que oproponente for declarado o vencedor do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério daAdministração Pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamentodo débito, e 

itivas com efeito de 
certidãonegativa. Eventual interposição de recurso contra a decisão que 
declara o vencedor docertame não suspenderá o prazo supracitado. 



 

6.2-A não-regularização da documentação no prazo previsto no item acima, 
implicarádecadência do d
no art. 81 e §§ da Lein
Administração convocar para novasessão pública os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para contratação, oure
 
6.3-Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para 
asmicroempresas e empresas de pequeno porte, entendendo
aquelas situações emque as propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam iguaisou até 10% (dez por cento) superiores à 
proposta mais bem classificada e desde que a melhoroferta inicial não seja de uma 
microempresa ou empresa de pequeno porte.
 
6.4-Ocorrendo o empate ficto, proceder
 

6.4.1-A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 
poderá apresentarproposta de preço inferior àquela considerada vencedora do 
certame, situação em que seráadjudicado em seu favor o objeto licitado;
 
6.4.2- Não ocorrendo a contratação d
porte, na formado subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que 
porventura se enquadrem nahipótese do item 6.3, na ordem classificatória, 
para o exercício do mesmo direito;
 
6.4.3- No caso de equivalência dos 
e empresas depequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no 
subitem 6.3, será realizado sorteioentre elas para que se identifique aquela que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta.
 
6.4.4-Na hipótese d
licitado seráadjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 
certame. 

 
07 - HABILITAÇÃO:  
 
7.1 - Para efeitos de CADASTRAMENTO
pedido de cadastramento na Prefeitura Municipal de Jaciara
útil que antecede a data de abertura das propostas, os Documentos previstos nos 
itens 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 e 
 

7.1.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 

7.1.1.1 - Registro comercial, no caso da empresa individual;
 
7.1.1.2 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e,
caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição 
de seus administradores;

regularização da documentação no prazo previsto no item acima, 
implicarádecadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no art. 81 e §§ da Leinº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à 
Administração convocar para novasessão pública os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para contratação, ourevogar a licitação. 

Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para 
asmicroempresas e empresas de pequeno porte, entendendo
aquelas situações emque as propostas apresentadas pelas microempresas e 

equeno porte sejam iguaisou até 10% (dez por cento) superiores à 
proposta mais bem classificada e desde que a melhoroferta inicial não seja de uma 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 

Ocorrendo o empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma: 

A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 
poderá apresentarproposta de preço inferior àquela considerada vencedora do 
certame, situação em que seráadjudicado em seu favor o objeto licitado;

Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno 
porte, na formado subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que 
porventura se enquadrem nahipótese do item 6.3, na ordem classificatória, 
para o exercício do mesmo direito; 

No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas 
e empresas depequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no 
subitem 6.3, será realizado sorteioentre elas para que se identifique aquela que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

Na hipótese da não contratação nos termos previstos acima, o objeto 
licitado seráadjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 

CADASTRAMENTO os interessados deverão protocolar o seu 
pedido de cadastramento na Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, até o terceiro dia 
útil que antecede a data de abertura das propostas, os Documentos previstos nos 

1.3 e 7.1.4, ou seja, até às 09:00 horas do dia 

HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

Registro comercial, no caso da empresa individual;

Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e,
caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição 
de seus administradores; 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls.______ 

 

Rub.______ 

regularização da documentação no prazo previsto no item acima, 
ireito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à 
Administração convocar para novasessão pública os licitantes remanescentes, na 

 

Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para 
asmicroempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate 
aquelas situações emque as propostas apresentadas pelas microempresas e 

equeno porte sejam iguaisou até 10% (dez por cento) superiores à 
proposta mais bem classificada e desde que a melhoroferta inicial não seja de uma 

 

A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 
poderá apresentarproposta de preço inferior àquela considerada vencedora do 
certame, situação em que seráadjudicado em seu favor o objeto licitado; 

a microempresa ou empresa de pequeno 
porte, na formado subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que 
porventura se enquadrem nahipótese do item 6.3, na ordem classificatória, 

valores apresentados pelas microempresas 
e empresas depequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no 
subitem 6.3, será realizado sorteioentre elas para que se identifique aquela que 

a não contratação nos termos previstos acima, o objeto 
licitado seráadjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 

os interessados deverão protocolar o seu 
MT, até o terceiro dia 

útil que antecede a data de abertura das propostas, os Documentos previstos nos 
9:00 horas do dia 06/11/2019. 

Registro comercial, no caso da empresa individual; 

Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no 
caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição 



 

 
7.1.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhada de prova da diretoria em exercício;
 
7.1.1.4 - Cópia da Cédula de Identidade 
empresa; 
 
7.1.1.5 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização 
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade
assim o exigir; 

 
7.1.2 – REGULARIDADE FISCAL: 

 
7.1.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
CNPJ; 
 
7.1.2.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do(s) 
sócio(s) representante legal(ais) da empresa;
 
7.1.2.3 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou 
Municipal, se houver relativo ao domicílio com sede da licitante, pertinente 
ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
 
7.1.2.4 -Certidão de regularidade perante a Fazenda Fed
Regularidade de Tributos Federais, expedida pela Secretaria da Receita 
Federal e Certidão de Regularidade da Dívida Ativa da União, expedida 
pela Procuradoria da Fazenda Nacional, 
Regularidade perante o Instituto Na
que poderá ser retirada no site: 
www.receita.fazenda.gov.br/Grupo2/Certidões.htm
 
7.1.2.5 - Certidão de 
licitante ou de sua filial
 
7.1.2.6 - Certidão original Negativa de 
competência da Procuradoria Geral do Estado do respectivo domicílio 
tributário; 
 
7.1.2.7 - Certidão de 
licitante; 

 
7.1.2.8 - Certificado atualizado de regularidade de Fundo de Garant
Tempo de Serviço 
 
7.1.2.9 -Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em 
cumprimento a Lei n. 12.440/2011 art. 29, inciso V, a qual poderá ser 
retirada no site: www.tst.jus.br.

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhada de prova da diretoria em exercício; 

Cópia da Cédula de Identidade (RG) do(s) sócio(s) legal(ais) da 

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização 
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade

REGULARIDADE FISCAL:  

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do(s) 
sócio(s) representante legal(ais) da empresa; 

Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou 
Municipal, se houver relativo ao domicílio com sede da licitante, pertinente 
ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

Certidão de regularidade perante a Fazenda Fed
Regularidade de Tributos Federais, expedida pela Secretaria da Receita 
Federal e Certidão de Regularidade da Dívida Ativa da União, expedida 
pela Procuradoria da Fazenda Nacional, abrangendo inclusive 
Regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
que poderá ser retirada no site: 
www.receita.fazenda.gov.br/Grupo2/Certidões.htm; 

Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual, da sede da 
licitante ou de sua filial; 

Certidão original Negativa de Débito da Dívida Ativa de 
competência da Procuradoria Geral do Estado do respectivo domicílio 

Certidão de regularidade com a Fazenda Municipal da sede da 

Certificado atualizado de regularidade de Fundo de Garant
Tempo de Serviço – FGTS, da sede da licitante; 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em 
cumprimento a Lei n. 12.440/2011 art. 29, inciso V, a qual poderá ser 
retirada no site: www.tst.jus.br. 
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Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

(RG) do(s) sócio(s) legal(ais) da 

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização 
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – 

Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do(s) 

Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou 
Municipal, se houver relativo ao domicílio com sede da licitante, pertinente 
ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

Certidão de regularidade perante a Fazenda Federal: Certidão de 
Regularidade de Tributos Federais, expedida pela Secretaria da Receita 
Federal e Certidão de Regularidade da Dívida Ativa da União, expedida 

abrangendo inclusive a 
cional do Seguro Social (INSS)", 

que poderá ser retirada no site: 

com a Fazenda Estadual, da sede da 

Débito da Dívida Ativa de 
competência da Procuradoria Geral do Estado do respectivo domicílio 

com a Fazenda Municipal da sede da 

Certificado atualizado de regularidade de Fundo de Garantia por 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em 
cumprimento a Lei n. 12.440/2011 art. 29, inciso V, a qual poderá ser 



 

 
7.1.2.9 - As empresas que se beneficiaram do regime diferenciado previsto 
na Lei Complementar n.º 123/2006 deverão apresentar declaração de 
ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE (EPP) (MODELO ANEXO XII)
empresa está enquadr
Porte, sob as penas da lei e gozarão dos benefícios contidos na referida lei
conforme § 1oe § 2o do art. 43, verbis:
 

Art. 43.  As microempresas e empresas de pequeno porte, por 
ocasião da participação em certam
apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição. 
 
§ 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 
fiscal, será assegurado o prazo de 
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 
for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual 
período, a critério da Administração Pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 
com efeito de certidão negativa. 
 
§ 2º A não
§ 1° deste artigo, implicará decadência do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções 
de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação. 
 

7.1.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO 
 
7.1.3.1 - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último 
exercício social (201
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) 
meses da data de apresentação da proposta, devidamente assinado pela 
empresa licitante e ainda por contador habilitado; 
 
7.1.3.2 - A comprovação da boa situação financeira da empresa será 
baseada na obtenção de Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral 
(SG) e Liquidez Corrente (LC) maior que 1 (>1), mediante a aplicação das 
fórmulas transcritas abaixo, cujos índices permitirã
empresa licitante para assumir e concretizar a realização do compromisso, 
ou, alternativamente,

empresas que se beneficiaram do regime diferenciado previsto 
na Lei Complementar n.º 123/2006 deverão apresentar declaração de 
ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE (EPP) (MODELO ANEXO XII) que comprovem que a 
empresa está enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno 

, sob as penas da lei e gozarão dos benefícios contidos na referida lei
conforme § 1oe § 2o do art. 43, verbis: 

Art. 43.  As microempresas e empresas de pequeno porte, por 
ocasião da participação em certames licitatórios, deverão 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição.  

§ 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 
fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 
for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual 
período, a critério da Administração Pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 
com efeito de certidão negativa.  

§ 2º A não-regularização da documentação, no prazo previsto no 
deste artigo, implicará decadência do direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, 
de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação.  

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA:  

Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último 
exercício social (2017), já exigíveis e apresentados na forma da Lei que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

ão por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) 
meses da data de apresentação da proposta, devidamente assinado pela 
empresa licitante e ainda por contador habilitado;  

A comprovação da boa situação financeira da empresa será 
baseada na obtenção de Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral 
(SG) e Liquidez Corrente (LC) maior que 1 (>1), mediante a aplicação das 
fórmulas transcritas abaixo, cujos índices permitirão aferir a capacidade da 
empresa licitante para assumir e concretizar a realização do compromisso, 

alternativamente, pela comprovação de patrimônio líquido igual ou 
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LICITAÇÃO 

 
Fls.______ 

 

Rub.______ 

empresas que se beneficiaram do regime diferenciado previsto 
na Lei Complementar n.º 123/2006 deverão apresentar declaração de 
ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE 

que comprovem que a 
ada como Microempresa ou Empresa de Pequeno 

, sob as penas da lei e gozarão dos benefícios contidos na referida lei, 

Art. 43.  As microempresas e empresas de pequeno porte, por 
es licitatórios, deverão 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

§ 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 
cinco) dias úteis, cujo 

termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 
for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual 
período, a critério da Administração Pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 

regularização da documentação, no prazo previsto no 
deste artigo, implicará decadência do direito à contratação, 

previstas no art. 81 da Lei no 8.666, 
de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 

Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último 
), já exigíveis e apresentados na forma da Lei que 

comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
ão por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) 
meses da data de apresentação da proposta, devidamente assinado pela 

A comprovação da boa situação financeira da empresa será 
baseada na obtenção de Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral 
(SG) e Liquidez Corrente (LC) maior que 1 (>1), mediante a aplicação das 

o aferir a capacidade da 
empresa licitante para assumir e concretizar a realização do compromisso, 

pela comprovação de patrimônio líquido igual ou 



 

superior a 5% (cinco por cento) do valor estimado desta contratação, 
garantindo seguran

 
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
         Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

SG =                   
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
 
LC =   Ativo Circulante
        Passivo Circulante

 
Onde: 
LG = Liquidez Geral
SG = Solvência Geral

                    LC= Liquidez Corrente
 
7.1.3.2.1 - Não será habilitada a licitante cujos Índices LG, SG e LC  
forem inferiores a1,0 (um);
 
7.1.3.2.2 - A documentação necessária para a comprovação da 
Capacidade Econômico
demonstrações contábeis constantes do B
apresentado de acordo com o subitem 
 
7.1.3.2.3 - Os balanços emitidos via Sistema Público de Escrituração 
Fiscal Digital 
mediante recibo de entrega emitido pelo Sped, conforme autoriza o art. 
78 – A, §1.º e § 2.º do Decreto n.º 1.800/1996, alterado pelo Decreto n.º 
8.683/2016, de 25 de fevereiro de 2016.
 

7.1.3.3 - As licitantes sujeitas ao regime estabelecido na Lei Federal n.° 
9.317/96, Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte 
“SIMPLES”, apresentarão as documentações abaixo exigidas:

 
a. Certidão optante pelo SIMPLES 
b. Declaração A
Socioeconômicas e Fiscais 
respectivo recibo de entrega;

 
7.1.3.4 - As empresas optantes pelo 
realizam balanço patrimonial anual,
IMPOSTO DE RENDA
lucro presumido é determinado por períodos de apuração trimestrais, 
encerrados em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de 
dezembro de cada ano
RIR/1999, art. 516, § 5

 

 

superior a 5% (cinco por cento) do valor estimado desta contratação, 
garantindo segurança aos atos da Prefeitura Municipal de Jaciara:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 
                  Ativo Total__________________                                                   

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

Ativo Circulante 
Passivo Circulante 

Onde:   
LG = Liquidez Geral 
SG = Solvência Geral 
LC= Liquidez Corrente 

Não será habilitada a licitante cujos Índices LG, SG e LC  
forem inferiores a1,0 (um); 

A documentação necessária para a comprovação da 
Capacidade Econômico-Financeira do licitante será constituída pelas 
demonstrações contábeis constantes do Balanço Patrimonial 
apresentado de acordo com o subitem 6.1.3.2 - Balanço Patrimonial;

Os balanços emitidos via Sistema Público de Escrituração 
Fiscal Digital - Sped Fiscal, serão aceitos devidamente autenticados, 
mediante recibo de entrega emitido pelo Sped, conforme autoriza o art. 

A, §1.º e § 2.º do Decreto n.º 1.800/1996, alterado pelo Decreto n.º 
8.683/2016, de 25 de fevereiro de 2016. 

As licitantes sujeitas ao regime estabelecido na Lei Federal n.° 
9.317/96, Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte 
“SIMPLES”, apresentarão as documentações abaixo exigidas:

a. Certidão optante pelo SIMPLES - Receita Federal;
b. Declaração Anual do Simples (Declaração de Informações 
Socioeconômicas e Fiscais – DEFIS), juntamente com o 
respectivo recibo de entrega; 

As empresas optantes pelo LUCRO PRESUMIDO
realizam balanço patrimonial anual, deverão apresentar comprovante de 
IMPOSTO DE RENDA, lembrando que o imposto de renda com base no 
lucro presumido é determinado por períodos de apuração trimestrais, 
encerrados em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de 
dezembro de cada ano-calendário (Lei n°9.430, de 1996, arts. 1
RIR/1999, art. 516, § 5º); 
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superior a 5% (cinco por cento) do valor estimado desta contratação, 
ça aos atos da Prefeitura Municipal de Jaciara: 

Ativo Total__________________                                                    

Não será habilitada a licitante cujos Índices LG, SG e LC  

A documentação necessária para a comprovação da 
Financeira do licitante será constituída pelas 

alanço Patrimonial 
Balanço Patrimonial; 

Os balanços emitidos via Sistema Público de Escrituração 
Fiscal, serão aceitos devidamente autenticados, 

mediante recibo de entrega emitido pelo Sped, conforme autoriza o art. 
A, §1.º e § 2.º do Decreto n.º 1.800/1996, alterado pelo Decreto n.º 

As licitantes sujeitas ao regime estabelecido na Lei Federal n.° 
9.317/96, Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte 
“SIMPLES”, apresentarão as documentações abaixo exigidas: 

Receita Federal; 
nual do Simples (Declaração de Informações 

DEFIS), juntamente com o 

LUCRO PRESUMIDO, que não 
deverão apresentar comprovante de 

, lembrando que o imposto de renda com base no 
lucro presumido é determinado por períodos de apuração trimestrais, 
encerrados em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de 

9.430, de 1996, arts. 1º e 25; 



 

7.1.3.5 - Sociedade criada no exercício em curso: a fotocópia do Balanço 
de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da 
sede ou domicílio.
 
7.1.3.6 - Certidão Negativa de pedido de falência ou concordata expedida 
pelo Cartório Distribuidor da sede da licitante, cuja data de expedição não 
anteceda em mais de 06 (seis
dos envelopes. 
 

7.1.4 - CAPACIDADE 
 
7.1.4.1Alvará de funcionamentoem vigência
sede do licitante;

  
OBSERVAÇÕES:  
 
1º) O nº do CNPJ apresentado na fase de habilitação deverá obrigatoriamente ser 
o mesmo constante dos demais documentos, bem como nas fases do certame, sob 
pena de INABILITAÇÃO ou DESCLASSIFICAÇÃO; 
 
2º) Quanto às Certidões de Qualificação Técnicas, deverá es
carimbada e assinada pelo órgão competente, sob pena de nulidade do presente 
instrumento, o qual levará desclassificação da empresa participante.
 
3º) Nos documentos em que não constar prazo de validade, serão considerados 
vigentes pela comissão permanente de licit
(seis) meses anteriores à data de abertura do envelope de Habilitação. 
 
08 – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: 
 
8.1 - As Propostas serão recebidas pela Comissão Permanente de Licitação no dia, 
hora e local mencionado no preâmbulo
o carimbo da empresa, assinada em sua última folha e rubricada nas demais pelos 
proponentes ou seus procuradores constituídos, em envelopes distintos, fechados, 
contendo na sua parte externa frontal, a seguinte inscrição:
 
AO MUNICÍPIO DE JACIARA/MT 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 
ENVELOPE Nº 001 – DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA
 
AO MUNICÍPIO DE JACIARA/MT 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 
ENVELOPE Nº 002 – PROPOSTA TÉCNICA
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 
 
AO MUNICÍPIO DE JACIARA/MT 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 

Sociedade criada no exercício em curso: a fotocópia do Balanço 
de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da 
sede ou domicílio. 

Certidão Negativa de pedido de falência ou concordata expedida 
pelo Cartório Distribuidor da sede da licitante, cuja data de expedição não 
anteceda em mais de 06 (seis) meses da data de recebimento e abertura 

CAPACIDADE OPERACIONAL: 

Alvará de funcionamentoem vigência, fornecido pela Prefeitura da 
sede do licitante;  

O nº do CNPJ apresentado na fase de habilitação deverá obrigatoriamente ser 
o mesmo constante dos demais documentos, bem como nas fases do certame, sob 
pena de INABILITAÇÃO ou DESCLASSIFICAÇÃO;  

Quanto às Certidões de Qualificação Técnicas, deverá es
carimbada e assinada pelo órgão competente, sob pena de nulidade do presente 
instrumento, o qual levará desclassificação da empresa participante.

Nos documentos em que não constar prazo de validade, serão considerados 
issão permanente de licitação, os emitidos imediatamente 

s anteriores à data de abertura do envelope de Habilitação. 

CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: 

As Propostas serão recebidas pela Comissão Permanente de Licitação no dia, 
hora e local mencionado no preâmbulo, em uma via datilografada, carimbada com 
o carimbo da empresa, assinada em sua última folha e rubricada nas demais pelos 

ocuradores constituídos, em envelopes distintos, fechados, 
contendo na sua parte externa frontal, a seguinte inscrição: 

AO MUNICÍPIO DE JACIARA/MT  
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019 

DOCUMENTAÇÃO  
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)  

AO MUNICÍPIO DE JACIARA/MT  
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019 

PROPOSTA TÉCNICA 
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)  

AO MUNICÍPIO DE JACIARA/MT  
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls.______ 

 

Rub.______ 

Sociedade criada no exercício em curso: a fotocópia do Balanço 
de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da 

Certidão Negativa de pedido de falência ou concordata expedida 
pelo Cartório Distribuidor da sede da licitante, cuja data de expedição não 

) meses da data de recebimento e abertura 

fornecido pela Prefeitura da 

O nº do CNPJ apresentado na fase de habilitação deverá obrigatoriamente ser 
o mesmo constante dos demais documentos, bem como nas fases do certame, sob 

Quanto às Certidões de Qualificação Técnicas, deverá estar devidamente 
carimbada e assinada pelo órgão competente, sob pena de nulidade do presente 
instrumento, o qual levará desclassificação da empresa participante. 

Nos documentos em que não constar prazo de validade, serão considerados 
ação, os emitidos imediatamente 06 

s anteriores à data de abertura do envelope de Habilitação.  

CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS:  

As Propostas serão recebidas pela Comissão Permanente de Licitação no dia, 
em uma via datilografada, carimbada com 

o carimbo da empresa, assinada em sua última folha e rubricada nas demais pelos 
ocuradores constituídos, em envelopes distintos, fechados, 



 

ENVELOPE Nº 003 – PROPOSTA FINANCEIRA
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 
 
8.2 – O ENVELOPE Nº 001 DEVERÁ CONTER: 
 
8.2.1 -NO ENVELOPE 001 
apresentados em única via mediante Carta de Apresentação 
documentos a seguir relacionados:
 
a)Certificado de Registro Cadastral
plena validade, não sendo aceitos Certificados de outros municípios e os 
Documentos previstos nos itens 
 
b)Certificado de Visita Técnica, 
Declaração de que conhece todas as condições locais e dos serviços a serem 
atendidos, que lhe permita a execução do objeto, na forma do 
 
c) Declaração que tem plenas condições técnicas e disponibilidade para a 
execução do objeto da presentelicitação, após a assinatura do contrato, caso seja 
vencedora (Anexo VI). 
 
d) Apresentação de no mínimo um atestado de capacitação técnico
nome de um dos integrantes do quadro societário da pessoa jurídica, consta
contrato social vigente, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
de que executou serviços compatíveis com o ora licitado.
 
e) Declaração formal de que a pessoa jurídica dispõe de estrutura física e pessoal 
técnico especializado,composto por advogados, em número suficiente para a 
execução do objeto da licitação.
 
OBSERVAÇÕES:  
 
1º) Todos os documentos exigidos poderão ser apresen
cópia autenticada em cartório, exceto fax, ou, ainda, por publicação feita em órgão 
de imprensa oficial; 
 
2º) Quando os documentos forem apresentados em fotocópia, sem autenticação 
passada por tabelião de notas, a licitante deverá 
abertura dos documentos de habilitação, os respectivos originais à Comissão 
Permanente de Licitação que, após conferi
 
8.3- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS:
 
8.3.1- Para efeito de habilitação, os documentos deverão ser apresentados em 
línguaportuguesa, em fotocópias, absolutamente legíveis, sob pena 
deinabilitação/recusa de cadastramento
competente ouacompanhadas dos originais, 

PROPOSTA FINANCEIRA 
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)  

O ENVELOPE Nº 001 DEVERÁ CONTER:  

NO ENVELOPE 001 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
apresentados em única via mediante Carta de Apresentação 
documentos a seguir relacionados: 

Certificado de Registro Cadastral fornecido pelo Município de Jaciara/MT em 
plena validade, não sendo aceitos Certificados de outros municípios e os 

s nos itens 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3,e 7.1.4;  

Certificado de Visita Técnica, Anexo VIII do edital, ou, opcionalmente, a 
Declaração de que conhece todas as condições locais e dos serviços a serem 
atendidos, que lhe permita a execução do objeto, na forma do Anexo XI

Declaração que tem plenas condições técnicas e disponibilidade para a 
cução do objeto da presentelicitação, após a assinatura do contrato, caso seja 

Apresentação de no mínimo um atestado de capacitação técnico
nome de um dos integrantes do quadro societário da pessoa jurídica, consta
contrato social vigente, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
de que executou serviços compatíveis com o ora licitado. 

Declaração formal de que a pessoa jurídica dispõe de estrutura física e pessoal 
técnico especializado,composto por advogados, em número suficiente para a 
execução do objeto da licitação. 

Todos os documentos exigidos poderão ser apresentados em original ou por 
cópia autenticada em cartório, exceto fax, ou, ainda, por publicação feita em órgão 

Quando os documentos forem apresentados em fotocópia, sem autenticação 
passada por tabelião de notas, a licitante deverá apresentar, na reunião de 
abertura dos documentos de habilitação, os respectivos originais à Comissão 
Permanente de Licitação que, após conferi-los os autenticará, se for o caso;

DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS: 

habilitação, os documentos deverão ser apresentados em 
línguaportuguesa, em fotocópias, absolutamente legíveis, sob pena 
deinabilitação/recusa de cadastramento, devendo ser autenticadas por cartório 
competente ouacompanhadas dos originais, para confirmação

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls.______ 

 

Rub.______ 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão ser 
apresentados em única via mediante Carta de Apresentação (ANEXO III), os 

fornecido pelo Município de Jaciara/MT em 
plena validade, não sendo aceitos Certificados de outros municípios e os 

do edital, ou, opcionalmente, a 
Declaração de que conhece todas as condições locais e dos serviços a serem 

Anexo XI. 

Declaração que tem plenas condições técnicas e disponibilidade para a 
cução do objeto da presentelicitação, após a assinatura do contrato, caso seja 

Apresentação de no mínimo um atestado de capacitação técnico-profissional em 
nome de um dos integrantes do quadro societário da pessoa jurídica, constante do 
contrato social vigente, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

Declaração formal de que a pessoa jurídica dispõe de estrutura física e pessoal 
técnico especializado,composto por advogados, em número suficiente para a 

tados em original ou por 
cópia autenticada em cartório, exceto fax, ou, ainda, por publicação feita em órgão 

Quando os documentos forem apresentados em fotocópia, sem autenticação 
apresentar, na reunião de 

abertura dos documentos de habilitação, os respectivos originais à Comissão 
los os autenticará, se for o caso; 

habilitação, os documentos deverão ser apresentados em 
línguaportuguesa, em fotocópias, absolutamente legíveis, sob pena 

, devendo ser autenticadas por cartório 
para confirmação da autenticidade 



 

perante a Comissão de Licitação, quando poderão serautenticadas por servidor 
competente, com as exceções previstas no presente edital.
 
8.3.1 – Para efeito de pontuação no 
TÉCNICO E JURÍDICO, 
mesma prova que os originais, as cópias reprográficas (fotocópias) de peças de 
processos ou de certidões de andamento de processos, desde que declaradas 
autênticas pelo advogado no próprio documento ou em de
responsabilidade pessoal, para efeito de prova de 
técnico e jurídicoprevistos no item “A” do quesito 
do art. 425 da Lei 13.105/2015 de 16 de março de 2015, unicamente 
pontuação, vez que referidos documentos poderão ser objeto de diligência a 
qualquer tempo, mesmo após o encerramento do certame, para confirmação de 
sua autenticidade. 
 
8.3.2 - Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, 
magnéticos,filmes, cópias de fac
mesmo autenticadas, ouimpressão de mensagens de e
 
8.3.3 - Não serão aceitos documentos com CNPJ diferentes, salvo aqueles 
legalmentepermitidos. 
 
8.3.4 - As certidões emitidas através da internet serão objeto de conferência na 
rede, sendodescartadas aquelas que não demonstrarem regularidade.
 
8.3.5 - Para facilitar sua conferência, a documentação deverá ser apresentada na 
sequência disposta neste edital.
 
8.3.6 As microempresas e as empresas de pequeno porte que quiserem usufruir 
dos benefíciosconcedidos pela Lei Complementar n. 123/2006 deverão apresentar 
a comprovação deEnquadramento ou Reenquadramento de ME e EPP 
 
8.3.6.1- Não havendo recursos do resultado da etapa habilitação, deverá a 
Comissão Permanente de Licitação 
envelopes de nº 02 e nº 03
 
8.4-DO CONTEÚDO DO ENVELOPE N. 02 
 
8.4.1- As pessoas jurídicas 
proposta técnica, que será apresentada em uma via, com as folhas numeradas em 
ordemcrescente, todas rubricadas e a última folha assinada, carimbada e datada 
pelorepresentante legal daLicitante, sem qu
ou ressalvas; 
 
8.4.2. - O Envelope nº 02 deverá conter os documentos a seguir relacionados, os 
quais dizemrespeito a: 
 

perante a Comissão de Licitação, quando poderão serautenticadas por servidor 
competente, com as exceções previstas no presente edital. 

Para efeito de pontuação no ITEM A – EXPERIÊNCIA E CONHECIMENTO 
TÉCNICO E JURÍDICO, como forma de ampliação da concorrência, fazem a 
mesma prova que os originais, as cópias reprográficas (fotocópias) de peças de 
processos ou de certidões de andamento de processos, desde que declaradas 
autênticas pelo advogado no próprio documento ou em declaração a parte, sob sua 
responsabilidade pessoal, para efeito de prova de experiência e conhecimento 
técnico e jurídicoprevistos no item “A” do quesito 8.5.2, na forma prevista no inc. IV 
do art. 425 da Lei 13.105/2015 de 16 de março de 2015, unicamente 
pontuação, vez que referidos documentos poderão ser objeto de diligência a 
qualquer tempo, mesmo após o encerramento do certame, para confirmação de 

Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, 
magnéticos,filmes, cópias de fac-símile, cópias rasuradas, borradas, ilegíveis, 
mesmo autenticadas, ouimpressão de mensagens de e-mail. 

Não serão aceitos documentos com CNPJ diferentes, salvo aqueles 

ões emitidas através da internet serão objeto de conferência na 
rede, sendodescartadas aquelas que não demonstrarem regularidade.

Para facilitar sua conferência, a documentação deverá ser apresentada na 
sequência disposta neste edital. 

icroempresas e as empresas de pequeno porte que quiserem usufruir 
dos benefíciosconcedidos pela Lei Complementar n. 123/2006 deverão apresentar 
a comprovação deEnquadramento ou Reenquadramento de ME e EPP 

Não havendo recursos do resultado da etapa habilitação, deverá a 
Comissão Permanente de Licitação promover em seguida a abertura dos 

e nº 03. 

DO CONTEÚDO DO ENVELOPE N. 02 - PROPOSTA TÉCNICA

As pessoas jurídicas licitantes habilitadas apresentarão no Envelope nº 02 a 
proposta técnica, que será apresentada em uma via, com as folhas numeradas em 
ordemcrescente, todas rubricadas e a última folha assinada, carimbada e datada 
pelorepresentante legal daLicitante, sem quaisquer emendas, rasuras, entrelinhas 

O Envelope nº 02 deverá conter os documentos a seguir relacionados, os 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls.______ 

 

Rub.______ 

perante a Comissão de Licitação, quando poderão serautenticadas por servidor 

EXPERIÊNCIA E CONHECIMENTO 
como forma de ampliação da concorrência, fazem a 

mesma prova que os originais, as cópias reprográficas (fotocópias) de peças de 
processos ou de certidões de andamento de processos, desde que declaradas 

claração a parte, sob sua 
experiência e conhecimento 

na forma prevista no inc. IV 
do art. 425 da Lei 13.105/2015 de 16 de março de 2015, unicamente para efeito de 
pontuação, vez que referidos documentos poderão ser objeto de diligência a 
qualquer tempo, mesmo após o encerramento do certame, para confirmação de 

Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos 
símile, cópias rasuradas, borradas, ilegíveis, 

Não serão aceitos documentos com CNPJ diferentes, salvo aqueles 

ões emitidas através da internet serão objeto de conferência na 
rede, sendodescartadas aquelas que não demonstrarem regularidade. 

Para facilitar sua conferência, a documentação deverá ser apresentada na 

icroempresas e as empresas de pequeno porte que quiserem usufruir 
dos benefíciosconcedidos pela Lei Complementar n. 123/2006 deverão apresentar 
a comprovação deEnquadramento ou Reenquadramento de ME e EPP – Anexo IX. 

Não havendo recursos do resultado da etapa habilitação, deverá a 
promover em seguida a abertura dos 

PROPOSTA TÉCNICA 

licitantes habilitadas apresentarão no Envelope nº 02 a 
proposta técnica, que será apresentada em uma via, com as folhas numeradas em 
ordemcrescente, todas rubricadas e a última folha assinada, carimbada e datada 

aisquer emendas, rasuras, entrelinhas 

O Envelope nº 02 deverá conter os documentos a seguir relacionados, os 



 

a) Planilha de Pontuação devidamente preenchida, conforme 
item “B”.Os pontos a
comprovados através da documentaçãojuntada, sob pena de que seja a pontuação 
desconsiderada para a classificação da proposta.
 
b) A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar, a qualquer licitante, 
esclarecimentosadicionais quanto a documentos incluídos na Proposta Técnica, os 
quais devem ser fornecidosno prazo máximo e improrrogável de três (3) dias, sob 
pena de desconsideração dos dadosconstantes em tais documentos na pontuação 
da Proposta Técnica, ou mesmo instalar/determinar diligência para verificar a 
autenticidade ou veracidade de documento apresentado.
 
b.1) Constatada qualquer irregularidade em documento apresentado, além da 
inabilitação, será instaurado os procedimentos legais com a finalidade
responsabilização administrativa, cível e criminal cabível. 
 
c) O não atendimento ao estabelecido no Edital com referência ao conteúdo do 
Envelope nº02, seja por apresentação incompleta dos documentos, seja por 
ausências e/ou omissões deitens, rasuras
desclassificação automática do licitantepor ato da Comissão Permanente de 
Licitação. 
 
8.5. CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA:
 
8.5.1. As Propostas Técnicas dos licitantes que estiverem habilitados serão 
julgadas com base nosdocumentos e informações a serem entregues pelas 
licitantes, as quais serão pontuadasconforme os critérios a seguir estabelecidos, 
resultando para cada Proposta Técnica uma NotaTécnica (NT), com base na 
Apuração da Experiência Técnica 
 
8.5.2. A comprovação e pontuação nos quesitos do item “A” do Anexo II
forma do item 8.3.1 deste edital, exclusivamente para efeito de comprovação da 
experiência do profissional integrante do quadro social da pessoa ju
 
ITEM A – EXPERIÊNCIA E CONHECIMENTO TÉCNICO E JURÍDICO
 

Qualidade

Experiência no patrocínio de ações civis 
públicas ou de improbidade administrativa
Experiência na defesa em ações civis
públicas ou de improbidade administrativa
Experiência em ações de execução fiscal
Experiência em processos perante o TCU
Experiência em processos perante o TCE

TOTAL

a) Planilha de Pontuação devidamente preenchida, conforme Anexo II, item “A” e 
Os pontos assinaladospelo proponente deverão ser devidamente 

comprovados através da documentaçãojuntada, sob pena de que seja a pontuação 
desconsiderada para a classificação da proposta. 

b) A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar, a qualquer licitante, 
sclarecimentosadicionais quanto a documentos incluídos na Proposta Técnica, os 

quais devem ser fornecidosno prazo máximo e improrrogável de três (3) dias, sob 
pena de desconsideração dos dadosconstantes em tais documentos na pontuação 

ou mesmo instalar/determinar diligência para verificar a 
autenticidade ou veracidade de documento apresentado. 

b.1) Constatada qualquer irregularidade em documento apresentado, além da 
inabilitação, será instaurado os procedimentos legais com a finalidade
responsabilização administrativa, cível e criminal cabível.  

O não atendimento ao estabelecido no Edital com referência ao conteúdo do 
Envelope nº02, seja por apresentação incompleta dos documentos, seja por 
ausências e/ou omissões deitens, rasuras, emendas ou entrelinhas, implicará na 
desclassificação automática do licitantepor ato da Comissão Permanente de 

. CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA: 

.1. As Propostas Técnicas dos licitantes que estiverem habilitados serão 
julgadas com base nosdocumentos e informações a serem entregues pelas 
licitantes, as quais serão pontuadasconforme os critérios a seguir estabelecidos, 
resultando para cada Proposta Técnica uma NotaTécnica (NT), com base na 
Apuração da Experiência Técnica (AET), da seguinte forma: 

.2. A comprovação e pontuação nos quesitos do item “A” do Anexo II
deste edital, exclusivamente para efeito de comprovação da 

experiência do profissional integrante do quadro social da pessoa ju

EXPERIÊNCIA E CONHECIMENTO TÉCNICO E JURÍDICO

Qualidade 
Quantidade de 

pontos por
Processo/Ação

Experiência no patrocínio de ações civis 
públicas ou de improbidade administrativa 50,0 

em ações civis 
públicas ou de improbidade administrativa 

40,0 

Experiência em ações de execução fiscal 5,0 
Experiência em processos perante o TCU 50,0 
Experiência em processos perante o TCE 40,0 

TOTAL  
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Fls.______ 
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Anexo II, item “A” e 
ssinaladospelo proponente deverão ser devidamente 

comprovados através da documentaçãojuntada, sob pena de que seja a pontuação 

b) A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar, a qualquer licitante, 
sclarecimentosadicionais quanto a documentos incluídos na Proposta Técnica, os 

quais devem ser fornecidosno prazo máximo e improrrogável de três (3) dias, sob 
pena de desconsideração dos dadosconstantes em tais documentos na pontuação 

ou mesmo instalar/determinar diligência para verificar a 

b.1) Constatada qualquer irregularidade em documento apresentado, além da 
inabilitação, será instaurado os procedimentos legais com a finalidade de 

O não atendimento ao estabelecido no Edital com referência ao conteúdo do 
Envelope nº02, seja por apresentação incompleta dos documentos, seja por 

, emendas ou entrelinhas, implicará na 
desclassificação automática do licitantepor ato da Comissão Permanente de 

.1. As Propostas Técnicas dos licitantes que estiverem habilitados serão 
julgadas com base nosdocumentos e informações a serem entregues pelas 
licitantes, as quais serão pontuadasconforme os critérios a seguir estabelecidos, 
resultando para cada Proposta Técnica uma NotaTécnica (NT), com base na 

.2. A comprovação e pontuação nos quesitos do item “A” do Anexo II, se dará na 
deste edital, exclusivamente para efeito de comprovação da 

experiência do profissional integrante do quadro social da pessoa jurídica. 

EXPERIÊNCIA E CONHECIMENTO TÉCNICO E JURÍDICO 

Quantidade de 
pontos por 

Processo/Ação 

Número 
máximo de 

pontos 

1000 

800 

10000 
1000 
800 

13.600 



 

 
 
ITEM B – QUALIFICAÇÃO 
 

Qualificação

Graduação em direito 

Formação adicional com graduação em áreas afins, 
especificamente (administração e contábeis).
Especialização em uma das 
Especialização em outras áreas
Mestrado em uma das áreas do direito
Mestrado em outras áreas
Doutorado em uma das áreas do direito
Doutorado em outras áreas

 
8.5.3. Para a comprovação e pontuação no item “B” do Anexo II, deverá ser 
considerado a qualificação técnica profissional 
integrantes da sociedade.
 
8.5.4. A comprovação da qualificação técnica (item B), se dará através de cópia
autenticada por cartório ou acompanhada dos originais para efeito de autenticação 
pelo servidor responsável pelo processamento do certame, dos títulos 
apresentados, que sendo expedido por instituição estrangeiradeverãoestar 
convalidados ou reconhecidospel
desconsiderado como prova de qualificação técnica.A prova do título de graduação 
em direito poderá ser substituído pela carteira da OAB.
 
8.5.5. Para a pontuação do item “A” e “B” será considerada a qualific
apenas um dos profissionais integrantes da sociedade.
 
8.5.6. Decorrido o prazo para interposição de recurso de cinco (5) dias úteis, 
contados a partirda comunicação da Comissão Permanente de Licitação do 
resultado das notas referentes àsPropostas 
eventuais recursos impostos, a Comissão comunicaráo local, o dia e a hora para a 
sessão pública de abertura dos envelopes de número “03”,excetuada a 
possibilidade de renúncia expressa. A comunicação poderá ser levada a efeito 
através do Jornal Oficial dos Municípios 
 
8.5.7. Na ausência de recursos, deverá a Comissão Permanente de Licitação 
promover em seguida a abertura dos envelopes de nº 03. 
 
8.5.8. A Comissão Permanente de Licitação poderá, a qualquer momento, mesmo 
após o encerramento do procedimento licitatório, realizar diligências com a 
finalidade de apurar a veracidade da documentação apresentada.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL 

Qualificação 
Quantidade 
máxima de 

títulos
01 

Obrigatório
Formação adicional com graduação em áreas afins, 
especificamente (administração e contábeis). 

02 

Especialização em uma das áreas do direito 02 
Especialização em outras áreas 02 
Mestrado em uma das áreas do direito 01 
Mestrado em outras áreas 01 
Doutorado em uma das áreas do direito 01 
Doutorado em outras áreas 01 

.3. Para a comprovação e pontuação no item “B” do Anexo II, deverá ser 
qualificação técnica profissional de apenas um dos profissionais 

integrantes da sociedade. 

.4. A comprovação da qualificação técnica (item B), se dará através de cópia
autenticada por cartório ou acompanhada dos originais para efeito de autenticação 
pelo servidor responsável pelo processamento do certame, dos títulos 
apresentados, que sendo expedido por instituição estrangeiradeverãoestar 
convalidados ou reconhecidospelas autoridades brasileiras, sob pena de que seja 
desconsiderado como prova de qualificação técnica.A prova do título de graduação 
em direito poderá ser substituído pela carteira da OAB. 

.5. Para a pontuação do item “A” e “B” será considerada a qualific
apenas um dos profissionais integrantes da sociedade. 

.6. Decorrido o prazo para interposição de recurso de cinco (5) dias úteis, 
contados a partirda comunicação da Comissão Permanente de Licitação do 
resultado das notas referentes àsPropostas Técnicas, e após decididos os 
eventuais recursos impostos, a Comissão comunicaráo local, o dia e a hora para a 
sessão pública de abertura dos envelopes de número “03”,excetuada a 
possibilidade de renúncia expressa. A comunicação poderá ser levada a efeito 
através do Jornal Oficial dos Municípios – AMM. 

.7. Na ausência de recursos, deverá a Comissão Permanente de Licitação 
promover em seguida a abertura dos envelopes de nº 03.  

A Comissão Permanente de Licitação poderá, a qualquer momento, mesmo 
após o encerramento do procedimento licitatório, realizar diligências com a 
finalidade de apurar a veracidade da documentação apresentada.

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls.______ 

 

Rub.______ 

Quantidade 
máxima de 

títulos 

Pontos por 
título 

Obrigatório 
200 

100 

500 
250 

1.000 
600 

1.500 
1.200 

.3. Para a comprovação e pontuação no item “B” do Anexo II, deverá ser 
de apenas um dos profissionais 

.4. A comprovação da qualificação técnica (item B), se dará através de cópia 
autenticada por cartório ou acompanhada dos originais para efeito de autenticação 
pelo servidor responsável pelo processamento do certame, dos títulos 
apresentados, que sendo expedido por instituição estrangeiradeverãoestar 

as autoridades brasileiras, sob pena de que seja 
desconsiderado como prova de qualificação técnica.A prova do título de graduação 

.5. Para a pontuação do item “A” e “B” será considerada a qualificação de 

.6. Decorrido o prazo para interposição de recurso de cinco (5) dias úteis, 
contados a partirda comunicação da Comissão Permanente de Licitação do 

Técnicas, e após decididos os 
eventuais recursos impostos, a Comissão comunicaráo local, o dia e a hora para a 
sessão pública de abertura dos envelopes de número “03”,excetuada a 
possibilidade de renúncia expressa. A comunicação poderá ser levada a efeito 

.7. Na ausência de recursos, deverá a Comissão Permanente de Licitação 

A Comissão Permanente de Licitação poderá, a qualquer momento, mesmo 
após o encerramento do procedimento licitatório, realizar diligências com a 
finalidade de apurar a veracidade da documentação apresentada. 



 

 
09. DA PROPOSTA DE PREÇO
 
9.1 - O Envelope nº 3 –
conforme -Anexo IIIdeste edital.
 
9.2 - A proposta de preço deverá ser apresentada em via original, emLíngua
Portuguesa, impressa em papel que identifique corretamente a pessoa jurídica 
licitante, sememendas, rasuras, borrões ou entrelinhas, em valores expressos em 
moeda corrente nacional,com suas folhas rubricadas e numeradas 
sequencialmente e a última folha datada e assinadapor pelo administrador da 
pessoa jurídica, devidamente identificado.
 
9.3 - O preço proposto deverá incluir todos oscustos necessários à execuç
objeto desta licitação, tais como impostos, encargostrabalhistas, previdenciários, 
comerciais, emolumentos, taxas, fretes, seguros,deslocamentos de pessoal e 
quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobreo custo (direto ou 
indireto) do contrato. 
 
9.4 - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contado da data 
marcadapara realização da primeira sessão pública. Caso não conste da proposta 
o prazo de suavalidade, será considerado o prazo de 60 (sessenta) dias.
 
9.5 - A proposta de preço deverá ser apresentada em formato semelhante ao 
modeloapresentado no Anexo III, 
através das fórmulas descritas no item 14.20 do edital.
 
9.6 - Havendo divergência entre o conteúdo da propos
presente editalprevalecem estas.
 
9.7 - A proposta apresentada é de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe 
assistindo odireito de pleitear qualquer alteração da mesma, sob alegação de erro, 
omissão ou qualqueroutro pretexto.
 
9.8 – Não serão aceitas, em nenhuma hipótese, propostas opcionais extras, 
baseadas nasofertas dos demais proponentes.
 
10. DO CREDENCIAMENTO
 
10.1 - A licitante interessada em participar desta Tomada de Preços poderá fazer
serepresentar por pessoa credenciada para a prática de todos os atos inerentes ao 
certamelicitatório, na forma do 
procuração pública para 
 
10.2 - O representante deverá comprovar sua capacidade de representação 
através dos atosconstitutivos da pessoa jurídica ou de procuração pública com 
poderes para representar a outorgante e assinar documentos.
 

. DA PROPOSTA DE PREÇO 

– Proposta de Preço - deverá conter a proposta de preço, 
deste edital. 

A proposta de preço deverá ser apresentada em via original, emLíngua
Portuguesa, impressa em papel que identifique corretamente a pessoa jurídica 
licitante, sememendas, rasuras, borrões ou entrelinhas, em valores expressos em 
moeda corrente nacional,com suas folhas rubricadas e numeradas 
sequencialmente e a última folha datada e assinadapor pelo administrador da 
pessoa jurídica, devidamente identificado. 

O preço proposto deverá incluir todos oscustos necessários à execuç
objeto desta licitação, tais como impostos, encargostrabalhistas, previdenciários, 
comerciais, emolumentos, taxas, fretes, seguros,deslocamentos de pessoal e 
quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobreo custo (direto ou 

O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contado da data 
marcadapara realização da primeira sessão pública. Caso não conste da proposta 
o prazo de suavalidade, será considerado o prazo de 60 (sessenta) dias.

proposta de preço deverá ser apresentada em formato semelhante ao 
Anexo III, de forma a possibilitar a apuração da pontuação, 

através das fórmulas descritas no item 14.20 do edital. 

Havendo divergência entre o conteúdo da proposta e as condições do 
presente editalprevalecem estas. 

A proposta apresentada é de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe 
assistindo odireito de pleitear qualquer alteração da mesma, sob alegação de erro, 
omissão ou qualqueroutro pretexto. 

Não serão aceitas, em nenhuma hipótese, propostas opcionais extras, 
baseadas nasofertas dos demais proponentes. 

. DO CREDENCIAMENTO 

A licitante interessada em participar desta Tomada de Preços poderá fazer
serepresentar por pessoa credenciada para a prática de todos os atos inerentes ao 
certamelicitatório, na forma do Anexo V, que no caso de procurador, mediante 

 este fim. 

O representante deverá comprovar sua capacidade de representação 
através dos atosconstitutivos da pessoa jurídica ou de procuração pública com 
poderes para representar a outorgante e assinar documentos. 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls.______ 

 

Rub.______ 

deverá conter a proposta de preço, 

A proposta de preço deverá ser apresentada em via original, emLíngua 
Portuguesa, impressa em papel que identifique corretamente a pessoa jurídica 
licitante, sememendas, rasuras, borrões ou entrelinhas, em valores expressos em 
moeda corrente nacional,com suas folhas rubricadas e numeradas 
sequencialmente e a última folha datada e assinadapor pelo administrador da 

O preço proposto deverá incluir todos oscustos necessários à execução do 
objeto desta licitação, tais como impostos, encargostrabalhistas, previdenciários, 
comerciais, emolumentos, taxas, fretes, seguros,deslocamentos de pessoal e 
quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobreo custo (direto ou 

O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contado da data 
marcadapara realização da primeira sessão pública. Caso não conste da proposta 
o prazo de suavalidade, será considerado o prazo de 60 (sessenta) dias. 

proposta de preço deverá ser apresentada em formato semelhante ao 
de forma a possibilitar a apuração da pontuação, 

ta e as condições do 

A proposta apresentada é de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe 
assistindo odireito de pleitear qualquer alteração da mesma, sob alegação de erro, 

Não serão aceitas, em nenhuma hipótese, propostas opcionais extras, 

A licitante interessada em participar desta Tomada de Preços poderá fazer-
serepresentar por pessoa credenciada para a prática de todos os atos inerentes ao 

, que no caso de procurador, mediante 

O representante deverá comprovar sua capacidade de representação 
através dos atosconstitutivos da pessoa jurídica ou de procuração pública com 



 

10.3 - A identificação do represe
documentoequivalente. 
 
10.4 - O representante poderá exercer a representação de uma só pessoa jurídica, 
não sendotolerada a representação de mais de um licitante.
 
10.5 – Visando a celeridade do processo, a CPL
sejam dotadosde amplos poderes, incluindo a assinatura de documentos, 
interposição, renúncia oudesistência de recursos administrativos.
 
10.6- Somente terá direito ao uso da palavra ou de apresentar recursos, o próprio 
participanteou o representante legal devidamente credenciado que tenha 
apresentado o competenteinstrumento de procuração e o credenciamento, ou que 
comprove, por meio de contrato socialou instrumento equivalente ser representante 
legal da pessoa jurídica. 
 
11- ABERTURA E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
 
11.1- No local, dia e hora definidos para a abertura e julgament
de HABILITAÇÃO, PROPOSTA TÉCNICA E 
neste Edital a Comissão Permanente de Licitação, depoi
ENVELOPES 001, 002 e 003
Licitantes, proceder-se-á a abertura do Envelope 001, contendo os Documentos de 
Habilitação, os quais serão rubricados e analisados pelos representantes das 
Licitantes presentes e, também rubricados pelos membros da Comissão 
Permanente de Licitação, lavrando
Envelopes 002 e 003
Permanente de Licitação;
 
11.2- A Sessão de que tra
que a Comissão Permanente de Licitação proceda à análise dos DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO; 
 
11.3- A Comissão Permanente de Licitação, em sessão privativa ou não, 
examinará os documentos do ENVELOPE 001 e 
após o que comunicará as Licitantes, através de documento formal ou em sessão 
pública, o resultado da habilitação;
 
11.4- Caso o resultado de habilitação das Licitantes seja proferida na sessão de 
que trata o subitem 11.3
as Licitantes da decisão proferida, inclusive com desistência de interposição de 
recurso, caso haja inabilitação de alguma licitante, as quais serão registradas em 
ata, a licitação poderá ter prosseguimento
abrir prazo recursal para a licitante inabilitada, cujos documentos serão rubricados 
pelos representantes das Licitantes presentes e, também, pelos membros da 
Comissão Permanente de Licitação, sendo encerrada a sessão de 
 

A identificação do representante far-se-á por Carteira de Identidade ou 
 

O representante poderá exercer a representação de uma só pessoa jurídica, 
não sendotolerada a representação de mais de um licitante. 

Visando a celeridade do processo, a CPL exige-se que os representantes 
sejam dotadosde amplos poderes, incluindo a assinatura de documentos, 
interposição, renúncia oudesistência de recursos administrativos.

Somente terá direito ao uso da palavra ou de apresentar recursos, o próprio 
cipanteou o representante legal devidamente credenciado que tenha 

apresentado o competenteinstrumento de procuração e o credenciamento, ou que 
comprove, por meio de contrato socialou instrumento equivalente ser representante 

 

ABERTURA E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

No local, dia e hora definidos para a abertura e julgament
de HABILITAÇÃO, PROPOSTA TÉCNICA E PROPOSTA COMERCIAL, previstos 
neste Edital a Comissão Permanente de Licitação, depois d

e 003 e efetuar o credenciamento dos representantes das 
á a abertura do Envelope 001, contendo os Documentos de 

Habilitação, os quais serão rubricados e analisados pelos representantes das 
s presentes e, também rubricados pelos membros da Comissão 

Permanente de Licitação, lavrando-se a respectiva Ata. Manter
e 003, também rubricados e sob a guarda da Comissão 

Permanente de Licitação; 

A Sessão de que trata este subitem poderá ser encerrada ou suspensa, para 
que a Comissão Permanente de Licitação proceda à análise dos DOCUMENTOS 

A Comissão Permanente de Licitação, em sessão privativa ou não, 
examinará os documentos do ENVELOPE 001 e lavrará a correspondente ata, 
após o que comunicará as Licitantes, através de documento formal ou em sessão 
pública, o resultado da habilitação; 

Caso o resultado de habilitação das Licitantes seja proferida na sessão de 
11.3 e, em havendo plena e expressa concordância por todas 

as Licitantes da decisão proferida, inclusive com desistência de interposição de 
recurso, caso haja inabilitação de alguma licitante, as quais serão registradas em 
ata, a licitação poderá ter prosseguimento com a abertura do ENVELOPE 002 ou 
abrir prazo recursal para a licitante inabilitada, cujos documentos serão rubricados 
pelos representantes das Licitantes presentes e, também, pelos membros da 
Comissão Permanente de Licitação, sendo encerrada a sessão de 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls.______ 

 

Rub.______ 

á por Carteira de Identidade ou 

O representante poderá exercer a representação de uma só pessoa jurídica, 

se que os representantes 
sejam dotadosde amplos poderes, incluindo a assinatura de documentos, 
interposição, renúncia oudesistência de recursos administrativos. 

Somente terá direito ao uso da palavra ou de apresentar recursos, o próprio 
cipanteou o representante legal devidamente credenciado que tenha 

apresentado o competenteinstrumento de procuração e o credenciamento, ou que 
comprove, por meio de contrato socialou instrumento equivalente ser representante 

ABERTURA E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

No local, dia e hora definidos para a abertura e julgamento dos documentos 
PROPOSTA COMERCIAL, previstos 

s de recebidos os 
e efetuar o credenciamento dos representantes das 

á a abertura do Envelope 001, contendo os Documentos de 
Habilitação, os quais serão rubricados e analisados pelos representantes das 

s presentes e, também rubricados pelos membros da Comissão 
se a respectiva Ata. Manter-se-á inviolado os 

e sob a guarda da Comissão 

ta este subitem poderá ser encerrada ou suspensa, para 
que a Comissão Permanente de Licitação proceda à análise dos DOCUMENTOS 

A Comissão Permanente de Licitação, em sessão privativa ou não, 
lavrará a correspondente ata, 

após o que comunicará as Licitantes, através de documento formal ou em sessão 

Caso o resultado de habilitação das Licitantes seja proferida na sessão de 
m havendo plena e expressa concordância por todas 

as Licitantes da decisão proferida, inclusive com desistência de interposição de 
recurso, caso haja inabilitação de alguma licitante, as quais serão registradas em 

com a abertura do ENVELOPE 002 ou 
abrir prazo recursal para a licitante inabilitada, cujos documentos serão rubricados 
pelos representantes das Licitantes presentes e, também, pelos membros da 
Comissão Permanente de Licitação, sendo encerrada a sessão de habilitação; 



 

11.5- Na hipótese de interposição de recursos na fase de habilitação, o Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação convocará nova sessão pública para 
anunciar a decisão dada ao mesmo e, nesta mesma sessão, abrirá a Proposta 
Comercial das Licitantes habilitadas;
 
11.6- Será inabilitada a licitante que deixar de apresentar qualquer um dos 
documentos relacionados no item 
em desacordo com as exigências do presente Edital;
 
11.7- O ENVELOPE 002, devidamente lacrado e rubricado, contendo a
PROPOSTA TÉCNICA e
á devolvida através de remessa postal ou, dependendo do caso, na própria sessão.
 
11.8 – De acordo com o art. 48, § 3º, quando todas as licitantes forem inabilitadas, 
ou todas as propostas desclassificadas, a autoridade competente poderá fixar às 
licitantes, o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação, 
ou de outras propostas, escoimadas das causas referidas na condição anterior. 
 
12-ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS
 
12.1- Respeitando o disposto no sub
informado no documento para o anúncio do resultado de HABILITAÇÃO,
Comissão Permanente de Licitação em continuidade aos trabalhos, abrirá o
ENVELOPE 002 e 003
rubricados pelo representante das LICITANTES presentes e pela Comissão;
 

12.1.1- Caso alguma licitante seja
Licitação abrirá prazo recursal, para a licitante inabilitada propor recurso contra 
a decisão da comissão, decorrido o prazo legal estabelecido na Lei Federal n.º 
8.666/93 a comissão procederá à abertura dos envelopes d
TÉCNICAS e COMERCIAIS;

 
12.2- A Comissão Permanente de licitação poderá apreciar em Sessão Privativa ou 
não as PROPOSTAS TÉCNICAS e
desclassificando aquelas que:

 
12.2.1Apresentar propostas com valo
manifestamente inexeqüíveis da cotação de preços máximos pré
na planilha orçamentária, especificada no ato convocatório da licitação, de 
valor zero ou incompatível com os custos dos insumos praticados pelo 
mercado, com base ao que trata o Art. 48 da Lei Federal n.° 8.666/93;

 
12.2.2 Que não atendam as exigências do ato convocatório da licitação.

 
12.3- Os erros de soma e/ou multiplicação, eventualmente, configurados na 
Proposta Comercial das Licitantes, serão corrigidos pela Comissão Permanente de 
Licitação e consignados em ata;
 

Na hipótese de interposição de recursos na fase de habilitação, o Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação convocará nova sessão pública para 
anunciar a decisão dada ao mesmo e, nesta mesma sessão, abrirá a Proposta 

Licitantes habilitadas; 

Será inabilitada a licitante que deixar de apresentar qualquer um dos 
documentos relacionados no item 8.2 e seus respectivos subitens ou os apresentar 
em desacordo com as exigências do presente Edital; 

O ENVELOPE 002, devidamente lacrado e rubricado, contendo a
PROPOSTA TÉCNICA e PROPOSTA COMERCIAL da licitante inabilitada, ser
á devolvida através de remessa postal ou, dependendo do caso, na própria sessão.

e acordo com o art. 48, § 3º, quando todas as licitantes forem inabilitadas, 
ou todas as propostas desclassificadas, a autoridade competente poderá fixar às 
licitantes, o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação, 

opostas, escoimadas das causas referidas na condição anterior. 

ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

Respeitando o disposto no sub-item 11.3 e 11.4, na data hora e local 
informado no documento para o anúncio do resultado de HABILITAÇÃO,
Comissão Permanente de Licitação em continuidade aos trabalhos, abrirá o

e 003 das Licitantes habilitadas, cujos documentos serão
rubricados pelo representante das LICITANTES presentes e pela Comissão;

Caso alguma licitante seja inabilitada, a Comissão Permanente de 
Licitação abrirá prazo recursal, para a licitante inabilitada propor recurso contra 
a decisão da comissão, decorrido o prazo legal estabelecido na Lei Federal n.º 
8.666/93 a comissão procederá à abertura dos envelopes d

COMERCIAIS; 

A Comissão Permanente de licitação poderá apreciar em Sessão Privativa ou 
S TÉCNICAS e COMERCIAIS da(s) Licitante(s) habilitada(s), 

desclassificando aquelas que: 

Apresentar propostas com valor global superior ou com preços 
manifestamente inexeqüíveis da cotação de preços máximos pré
na planilha orçamentária, especificada no ato convocatório da licitação, de 
valor zero ou incompatível com os custos dos insumos praticados pelo 

ado, com base ao que trata o Art. 48 da Lei Federal n.° 8.666/93;

Que não atendam as exigências do ato convocatório da licitação.

Os erros de soma e/ou multiplicação, eventualmente, configurados na 
Proposta Comercial das Licitantes, serão corrigidos pela Comissão Permanente de 
Licitação e consignados em ata; 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls.______ 

 

Rub.______ 

Na hipótese de interposição de recursos na fase de habilitação, o Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação convocará nova sessão pública para 
anunciar a decisão dada ao mesmo e, nesta mesma sessão, abrirá a Proposta 

Será inabilitada a licitante que deixar de apresentar qualquer um dos 
e seus respectivos subitens ou os apresentar 

O ENVELOPE 002, devidamente lacrado e rubricado, contendo a 
PROPOSTA COMERCIAL da licitante inabilitada, ser-lhe-

á devolvida através de remessa postal ou, dependendo do caso, na própria sessão. 

e acordo com o art. 48, § 3º, quando todas as licitantes forem inabilitadas, 
ou todas as propostas desclassificadas, a autoridade competente poderá fixar às 
licitantes, o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação, 

opostas, escoimadas das causas referidas na condição anterior.  

ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

.4, na data hora e local 
informado no documento para o anúncio do resultado de HABILITAÇÃO, a 
Comissão Permanente de Licitação em continuidade aos trabalhos, abrirá os 

das Licitantes habilitadas, cujos documentos serão 
rubricados pelo representante das LICITANTES presentes e pela Comissão; 

nabilitada, a Comissão Permanente de 
Licitação abrirá prazo recursal, para a licitante inabilitada propor recurso contra 
a decisão da comissão, decorrido o prazo legal estabelecido na Lei Federal n.º 
8.666/93 a comissão procederá à abertura dos envelopes das PROPOSTAS 

A Comissão Permanente de licitação poderá apreciar em Sessão Privativa ou 
da(s) Licitante(s) habilitada(s), 

r global superior ou com preços 
manifestamente inexeqüíveis da cotação de preços máximos pré-estabelecidos 
na planilha orçamentária, especificada no ato convocatório da licitação, de 
valor zero ou incompatível com os custos dos insumos praticados pelo 

ado, com base ao que trata o Art. 48 da Lei Federal n.° 8.666/93; 

Que não atendam as exigências do ato convocatório da licitação. 

Os erros de soma e/ou multiplicação, eventualmente, configurados na 
Proposta Comercial das Licitantes, serão corrigidos pela Comissão Permanente de 



 

12.4- A Comissão Permanente de Licitações, assim que tiver de posse do 
Resultado Final, comunicará através de e
desta Licitação. 
 
13. DO JULGAMENTO 
 
13.1 - O julgamento da licitação será realizado em três fases: habilitação, 
julgamento daproposta técnica e julgamento das propostas de 
 
13.2 – Recebidos os envelopes, concluído o credenciamento das licitantes e 
examinada aregularidade de forma de apresentação dos envelopes de 
documentação de habilitação,
primeiramente vistados pelos m
em seguida pelos representantes de todas as pessoas jurídicas participantes do 
Certame. 
 
13.3 – Concluído os vistos, sob a ordem do Presidente da CPL, serão abertos os 
envelopes dedocumentos de habilitação, cujo conteúdo será analisado e vistado 
pelos membros da CPL eem seguida pelos representantes credenciados.
 
13.4 - A CPL deverá julgar a document
seremregularmente comunicadas do resultado.
 
13.5 - As licitantes que atenderem as condições estabelecidas no edital e tiverem 
seusdocumentos considerados regulares serão habilitadas e as que não 
apresentarem regularidadecom o edital serão inabilitadas.
 
13.6 - Havendo renúncia expressa de todas as licitantes participantes do certame, 
ao direito deinterpor recurso administrativo contra as decisões tomadas na fase de 
habilitação em caso de inabilitação, a sessãoprossegu
envelopes de proposta técnica.
 
13.7 - Não havendo renúncia expressa de todas as licitantes participantes do 
certame, aodireito de interpor recurso administrativo contra as decisões tomadas 
na fase de habilitação,abrir
administrativo. 
 
13.8 - A CPL poderá, a seu critério, suspender a sessão para análise dos 
documentosapresentados pelos licitantes ou realizar diligência que julgar 
necessária. 
 
13.9 - Se todas as licitantes estivere
prazo deinterposição de recurso administrativo dar
da sessão pública, desde que anunciado o resultado aos representantes.
contrário, a contagem desse prazo
das pessoas jurídicas pelo Jornal Oficial dos Municípios 
 

A Comissão Permanente de Licitações, assim que tiver de posse do 
ultado Final, comunicará através de e-mail a todas as licitantes participantes 

 

O julgamento da licitação será realizado em três fases: habilitação, 
julgamento daproposta técnica e julgamento das propostas de preços.

Recebidos os envelopes, concluído o credenciamento das licitantes e 
examinada aregularidade de forma de apresentação dos envelopes de 
documentação de habilitação, proposta técnica e de proposta de preço, serão 
primeiramente vistados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e 
em seguida pelos representantes de todas as pessoas jurídicas participantes do 

Concluído os vistos, sob a ordem do Presidente da CPL, serão abertos os 
envelopes dedocumentos de habilitação, cujo conteúdo será analisado e vistado 
pelos membros da CPL eem seguida pelos representantes credenciados.

A CPL deverá julgar a documentação apresentada, devendoas licitantes 
seremregularmente comunicadas do resultado. 

As licitantes que atenderem as condições estabelecidas no edital e tiverem 
seusdocumentos considerados regulares serão habilitadas e as que não 

dadecom o edital serão inabilitadas. 

Havendo renúncia expressa de todas as licitantes participantes do certame, 
ao direito deinterpor recurso administrativo contra as decisões tomadas na fase de 
habilitação em caso de inabilitação, a sessãoprosseguirá com a abertura dos 
envelopes de proposta técnica. 

Não havendo renúncia expressa de todas as licitantes participantes do 
certame, aodireito de interpor recurso administrativo contra as decisões tomadas 
na fase de habilitação,abrir-se-á o prazo regulamentar para interposição de recurso 

A CPL poderá, a seu critério, suspender a sessão para análise dos 
documentosapresentados pelos licitantes ou realizar diligência que julgar 

Se todas as licitantes estiverem representadas, o início da contagem do 
prazo deinterposição de recurso administrativo dar-se-á a partir da lavratura da ata 

desde que anunciado o resultado aos representantes.
contrário, a contagem desse prazo iniciar-se-á com a intimação dos representantes 
das pessoas jurídicas pelo Jornal Oficial dos Municípios - AMM; 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls.______ 

 

Rub.______ 

A Comissão Permanente de Licitações, assim que tiver de posse do 
mail a todas as licitantes participantes 

O julgamento da licitação será realizado em três fases: habilitação, 
preços. 

Recebidos os envelopes, concluído o credenciamento das licitantes e 
examinada aregularidade de forma de apresentação dos envelopes de 

proposta técnica e de proposta de preço, serão 
Comissão Permanente de Licitação e 

em seguida pelos representantes de todas as pessoas jurídicas participantes do 

Concluído os vistos, sob a ordem do Presidente da CPL, serão abertos os 
envelopes dedocumentos de habilitação, cujo conteúdo será analisado e vistado 
pelos membros da CPL eem seguida pelos representantes credenciados. 

ação apresentada, devendoas licitantes 

As licitantes que atenderem as condições estabelecidas no edital e tiverem 
seusdocumentos considerados regulares serão habilitadas e as que não 

Havendo renúncia expressa de todas as licitantes participantes do certame, 
ao direito deinterpor recurso administrativo contra as decisões tomadas na fase de 

irá com a abertura dos 

Não havendo renúncia expressa de todas as licitantes participantes do 
certame, aodireito de interpor recurso administrativo contra as decisões tomadas 

egulamentar para interposição de recurso 

A CPL poderá, a seu critério, suspender a sessão para análise dos 
documentosapresentados pelos licitantes ou realizar diligência que julgar 

m representadas, o início da contagem do 
á a partir da lavratura da ata 

desde que anunciado o resultado aos representantes. Caso 
ntimação dos representantes 

 



 

13.10 - Resolvido o julgamento de habilitação, inclusive quanto aos recursos 
eventualmenteinterpostos, será iniciada a segunda fase com o julgamento das 
propostas técnicas daslicitantes habilitadas.
 
13.11 -Em caso de haver a interposição de recursos, ou não haver condições 
jurídicas de abriros envelopes de proposta técnica na mesma sessão, a CPL 
marcará nova data, em momentooportuno, para abertura dos envelopes de 
proposta técnica, com intimação através do Jornal Oficial dos Municípios 
 
13.12 - Abertos os envelopes de proposta técnica, será analisado o seu conteúdo, 
emconsonância com o disposto no artigo 46 da Lei n. 8.666 de 1993 e classificar
se-ão, emordem crescente de pontuação, as propostas que atenderem as 
condições do edital. 
 
14.13 - A proposta técnica terá o peso de 8 (oito) pontos.
 
13.14 - Decorridos os prazos regulamentares para a interposição de recurso ou a 
desistênciaexpressa, ou não havendo 
Permanente deLicitação processará a abertura do “ENVELOPE Nº 03 
PROPOSTA DE PREÇO” dosLicitantes classificados na fase técnica.
 
13.15 - Caso não haja desistência, após julgados os recursos interpostos, será 
marcado novodia e horário para abertura do envelope “PROPOSTA DE PREÇO”, 
com intimação pelo Jornal Oficial dos Municípios 
 
13.16 - Resolvido o julgamento de propostas técnicas, inclusive quanto aos 
recursoseventualmente interpostos, será iniciada a terc
das propostas depreços das licitantes habilitadas.
 
13.17 - Abertos os envelopes de proposta de preços, será analisado o seu 
conteúdo, emconsonância com o disposto no artigo 48 da Lei n. 8.666 de 1993 e 
classificar-se-ão, emordem
condições do edital. 
 
13.18 - Analisadas as propostas apresentadas a classificação final dar
ordemcrescente dos preços, observando
nº 123/2006, com intimação do resultado através do Jornal Oficial dos Municípios 
AMM.  
 
13.19 - A proposta de preço terá o peso 2 (dois).
 
13.20. A classificação final dos licitantes far
(PF)obtida por cada licitante, calculada de acordo com a média ponderada de suas 
notas técnicas(NT) e de preços (NP), da seguinte forma:
 
Cálculo da Nota Técnica (NT):
 
NT = [(Item A) + (Item B) / 100  

Resolvido o julgamento de habilitação, inclusive quanto aos recursos 
eventualmenteinterpostos, será iniciada a segunda fase com o julgamento das 

técnicas daslicitantes habilitadas. 

Em caso de haver a interposição de recursos, ou não haver condições 
jurídicas de abriros envelopes de proposta técnica na mesma sessão, a CPL 
marcará nova data, em momentooportuno, para abertura dos envelopes de 
proposta técnica, com intimação através do Jornal Oficial dos Municípios 

Abertos os envelopes de proposta técnica, será analisado o seu conteúdo, 
emconsonância com o disposto no artigo 46 da Lei n. 8.666 de 1993 e classificar

crescente de pontuação, as propostas que atenderem as 

A proposta técnica terá o peso de 8 (oito) pontos. 

Decorridos os prazos regulamentares para a interposição de recurso ou a 
desistênciaexpressa, ou não havendo quaisquer outros impedimentos, a Comissão 
Permanente deLicitação processará a abertura do “ENVELOPE Nº 03 
PROPOSTA DE PREÇO” dosLicitantes classificados na fase técnica.

Caso não haja desistência, após julgados os recursos interpostos, será 
ado novodia e horário para abertura do envelope “PROPOSTA DE PREÇO”, 

com intimação pelo Jornal Oficial dos Municípios – AMM. 

Resolvido o julgamento de propostas técnicas, inclusive quanto aos 
recursoseventualmente interpostos, será iniciada a terceira fase com o julgamento 
das propostas depreços das licitantes habilitadas. 

Abertos os envelopes de proposta de preços, será analisado o seu 
conteúdo, emconsonância com o disposto no artigo 48 da Lei n. 8.666 de 1993 e 

ão, emordem crescente de valores, as propostas que atenderem as 

Analisadas as propostas apresentadas a classificação final dar
ordemcrescente dos preços, observando-se, quando aplicável, a Lei Complementar 

mação do resultado através do Jornal Oficial dos Municípios 

A proposta de preço terá o peso 2 (dois). 

A classificação final dos licitantes far-se-á de acordo com a Pontuação Final 
por cada licitante, calculada de acordo com a média ponderada de suas 

notas técnicas(NT) e de preços (NP), da seguinte forma: 

Cálculo da Nota Técnica (NT): 

NT = [(Item A) + (Item B) / 100  -   
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Resolvido o julgamento de habilitação, inclusive quanto aos recursos 
eventualmenteinterpostos, será iniciada a segunda fase com o julgamento das 

Em caso de haver a interposição de recursos, ou não haver condições 
jurídicas de abriros envelopes de proposta técnica na mesma sessão, a CPL 
marcará nova data, em momentooportuno, para abertura dos envelopes de 
proposta técnica, com intimação através do Jornal Oficial dos Municípios – AMM. 

Abertos os envelopes de proposta técnica, será analisado o seu conteúdo, 
emconsonância com o disposto no artigo 46 da Lei n. 8.666 de 1993 e classificar-

crescente de pontuação, as propostas que atenderem as 

Decorridos os prazos regulamentares para a interposição de recurso ou a 
quaisquer outros impedimentos, a Comissão 

Permanente deLicitação processará a abertura do “ENVELOPE Nº 03 – 
PROPOSTA DE PREÇO” dosLicitantes classificados na fase técnica. 

Caso não haja desistência, após julgados os recursos interpostos, será 
ado novodia e horário para abertura do envelope “PROPOSTA DE PREÇO”, 

Resolvido o julgamento de propostas técnicas, inclusive quanto aos 
eira fase com o julgamento 

Abertos os envelopes de proposta de preços, será analisado o seu 
conteúdo, emconsonância com o disposto no artigo 48 da Lei n. 8.666 de 1993 e 

crescente de valores, as propostas que atenderem as 

Analisadas as propostas apresentadas a classificação final dar-se-á pela 
se, quando aplicável, a Lei Complementar 

mação do resultado através do Jornal Oficial dos Municípios – 

á de acordo com a Pontuação Final 
por cada licitante, calculada de acordo com a média ponderada de suas 



 

Obs: (Anexo II – Proposta técnica)
 
Nota Técnica Final (NTF)
 
NTF = 10 x NT do proponente / Maior Nota Técnicaentre os proponentes
 
Nota de Preço Final (NPF):
 
NPF = 10 x Menor Preçoanual do lote/Preço anual do lote da proposta do 
proponente 
 
Pontuação Final (PF): 
 
 
PF = [(NTF x 8) + (NPF x 2)] / 10
 

 
13.21 Será considerado vencedor a pessoa jurídica licitante que obtiver a maior 
Pontuação Final (PF),classificando
 

13.21.1. Havendo apenas uma participante no processo licitatório, será 
considerada para efeito de apuração da NPF os

. 
13.21.2. Para os cálculos serão considerados
casas decimais após a vírgula, com arredondamento para maior no caso em 
que a terceira casa decimal for superior a 5, e para menor quando inferior a 5.

 
13.22 - No caso de empate, o primeiro critério de desempate será o da maior idade 
entre osprofissionais integrantes das sociedades que tiverem pontuado no Anexo II, 
item “A” e “B”. 
 
a) Permanecendo o empate
dosmembros da Comissão Permanente de Licitação e dos Licitantes empatados 
que se fizerem presentes, em dia e horárioa ser fixado pela Comissão Permanente 
de Licitação ou, na própria sessão, depois deobedecido o disposto no § 2º do artigo 
3º da Lei Federal 8.666/93.
 
b) As licitantes que não se fizerem representar, no 
do sorteio. 
 
c) Estando apenas um representante das licitantes, presente ao ato de sorteio, será 
ele declarado o vencedor pela Comissão Permanente de Licitação.
 
13.23 - As licitantes que atenderem as condições estabelecidas no edital e tiverem 
suaproposta de preços e proposta técnica considerada regular serão classificadas 
e as que não apresentaremregularidade com o edital serão desclassificadas.
 

Proposta técnica) 

Nota Técnica Final (NTF): 

NTF = 10 x NT do proponente / Maior Nota Técnicaentre os proponentes

Nota de Preço Final (NPF): 

NPF = 10 x Menor Preçoanual do lote/Preço anual do lote da proposta do 

PF = [(NTF x 8) + (NPF x 2)] / 10 

considerado vencedor a pessoa jurídica licitante que obtiver a maior 
Pontuação Final (PF),classificando-se as demais em ordem decrescente.

. Havendo apenas uma participante no processo licitatório, será 
considerada para efeito de apuração da NPF os preços da única proposta.

. Para os cálculos serão considerados os números com apenas as duas 
casas decimais após a vírgula, com arredondamento para maior no caso em 
que a terceira casa decimal for superior a 5, e para menor quando inferior a 5.

No caso de empate, o primeiro critério de desempate será o da maior idade 
entre osprofissionais integrantes das sociedades que tiverem pontuado no Anexo II, 

a) Permanecendo o empate, a solução se dará porsorteio, com a presença 
dosmembros da Comissão Permanente de Licitação e dos Licitantes empatados 
que se fizerem presentes, em dia e horárioa ser fixado pela Comissão Permanente 
de Licitação ou, na própria sessão, depois deobedecido o disposto no § 2º do artigo 

8.666/93. 

As licitantes que não se fizerem representar, no ato de sorteio

c) Estando apenas um representante das licitantes, presente ao ato de sorteio, será 
ele declarado o vencedor pela Comissão Permanente de Licitação.

As licitantes que atenderem as condições estabelecidas no edital e tiverem 
suaproposta de preços e proposta técnica considerada regular serão classificadas 
e as que não apresentaremregularidade com o edital serão desclassificadas.
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NTF = 10 x NT do proponente / Maior Nota Técnicaentre os proponentes 

NPF = 10 x Menor Preçoanual do lote/Preço anual do lote da proposta do 

considerado vencedor a pessoa jurídica licitante que obtiver a maior 
se as demais em ordem decrescente. 

. Havendo apenas uma participante no processo licitatório, será 
preços da única proposta. 

os números com apenas as duas 
casas decimais após a vírgula, com arredondamento para maior no caso em 
que a terceira casa decimal for superior a 5, e para menor quando inferior a 5. 

No caso de empate, o primeiro critério de desempate será o da maior idade 
entre osprofissionais integrantes das sociedades que tiverem pontuado no Anexo II, 

sorteio, com a presença 
dosmembros da Comissão Permanente de Licitação e dos Licitantes empatados 
que se fizerem presentes, em dia e horárioa ser fixado pela Comissão Permanente 
de Licitação ou, na própria sessão, depois deobedecido o disposto no § 2º do artigo 

ato de sorteio, não participarão 

c) Estando apenas um representante das licitantes, presente ao ato de sorteio, será 
ele declarado o vencedor pela Comissão Permanente de Licitação. 

As licitantes que atenderem as condições estabelecidas no edital e tiverem 
suaproposta de preços e proposta técnica considerada regular serão classificadas 
e as que não apresentaremregularidade com o edital serão desclassificadas. 



 

13.24 - Havendo renúncia expressa de todas as licitantes participantes do certame, 
ao direitode interpor recurso administrativo contra as decisões tomadas na fase de 
proposta de preços, asessão prosseguirá até seus ulteriores fins.
 
13.25 - Não havendo renúncia das lici
interpor recurso administrativo contra as decisões tomadas na fase de 
julgamentoPF = [(NTF x 8) + (NPF x 2)] / 10e das propostas de preços, abrir
prazo regulamentar para interposição de recursoadministrat
 
13.26 - A CPL poderá, a seu critério, suspender a sessão para análise das 
propostasapresentadas pelos licitantes ou realizar diligência que julgar necessária.
 
13.27 - Se todas as licitantes estiverem representadas, o início da contagem do 
prazo deinterposição de recurso administrativo dar
da sessão pública,desde que anunciado o resultado aos representantes, caso 
contrário, a contagem desse prazoiniciar
dos Municípios - AMM. 
 
13.29 - Resolvido o resultado de julgamento, serão os autos do processo 
encaminhado àautoridade competente para homologação da licitação e 
adjudicação do seu objeto.
 
13.30 - Ao término de cada sessão pública, será lavrada ata circunstanciada 
consignando asdecisões tomadas e as ponderações feitas na reunião, bem como 
as principais ocorrências.
 
14- IMPUGNAÇÃO E RECURSO
 
14.1-As impugnações ou dúvidas quanto ao edital e seus anexos, deverão ser 
suscitadas por qualquer cidadão, por escrito, e dirigidas à 
edital, até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data que trata o subitem 1.2, de acordo 
com § 1º do art. 41 da Lei Federal n.º 8.666/93.
 

14.1.1- Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a 
administraçãoo licitante 
abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, apontando as falhas ou 
irregularidades que viciaram este edital, hipótese em que tal comunicação não 
terá efeito e recurso, de acordo

 
14.2- Apresentadas impugnações ou dúvidas, as mesmas serão respondidas, ao 
interessado, no prazo de até 03 (três) dias úteis, depois de protocoladas, sem 
prejuízo da faculdade prevista no §
 
14.3- A licitante depois de informada das decisões da Comissão Permanente de 
Licitação, no tocante a HABILITAÇÃO ou julgamento de PROPOSTA COMERCIAL 
e se dela discordar, terá o prazo de 
contado da intimação do ato ou da lavratura da ata;
 

o renúncia expressa de todas as licitantes participantes do certame, 
ao direitode interpor recurso administrativo contra as decisões tomadas na fase de 
proposta de preços, asessão prosseguirá até seus ulteriores fins.

Não havendo renúncia das licitantes participantes do certame aodireito de 
interpor recurso administrativo contra as decisões tomadas na fase de 
julgamentoPF = [(NTF x 8) + (NPF x 2)] / 10e das propostas de preços, abrir
prazo regulamentar para interposição de recursoadministrativo. 

A CPL poderá, a seu critério, suspender a sessão para análise das 
propostasapresentadas pelos licitantes ou realizar diligência que julgar necessária.

Se todas as licitantes estiverem representadas, o início da contagem do 
terposição de recurso administrativo dar-se-á a partir da lavratura da ata 

da sessão pública,desde que anunciado o resultado aos representantes, caso 
contrário, a contagem desse prazoiniciar-se-á com a intimação pelo Jornal Oficial 

Resolvido o resultado de julgamento, serão os autos do processo 
encaminhado àautoridade competente para homologação da licitação e 
adjudicação do seu objeto. 

Ao término de cada sessão pública, será lavrada ata circunstanciada 
decisões tomadas e as ponderações feitas na reunião, bem como 

as principais ocorrências. 

IMPUGNAÇÃO E RECURSO 

As impugnações ou dúvidas quanto ao edital e seus anexos, deverão ser 
suscitadas por qualquer cidadão, por escrito, e dirigidas à autoridade que assinou o 
edital, até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data que trata o subitem 1.2, de acordo 
com § 1º do art. 41 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a 
o licitante que não o fizer até o segundo dia útil

abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, apontando as falhas ou 
irregularidades que viciaram este edital, hipótese em que tal comunicação não 
terá efeito e recurso, de acordo com § 2º do art. 41 da Lei Federal n.º 8.666/93.

Apresentadas impugnações ou dúvidas, as mesmas serão respondidas, ao 
interessado, no prazo de até 03 (três) dias úteis, depois de protocoladas, sem 
prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113; 

A licitante depois de informada das decisões da Comissão Permanente de 
Licitação, no tocante a HABILITAÇÃO ou julgamento de PROPOSTA COMERCIAL 
e se dela discordar, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interpor recursos, 

o ato ou da lavratura da ata; 
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o renúncia expressa de todas as licitantes participantes do certame, 
ao direitode interpor recurso administrativo contra as decisões tomadas na fase de 
proposta de preços, asessão prosseguirá até seus ulteriores fins. 

tantes participantes do certame aodireito de 
interpor recurso administrativo contra as decisões tomadas na fase de 
julgamentoPF = [(NTF x 8) + (NPF x 2)] / 10e das propostas de preços, abrir-se-á o 

A CPL poderá, a seu critério, suspender a sessão para análise das 
propostasapresentadas pelos licitantes ou realizar diligência que julgar necessária. 

Se todas as licitantes estiverem representadas, o início da contagem do 
á a partir da lavratura da ata 

da sessão pública,desde que anunciado o resultado aos representantes, caso 
á com a intimação pelo Jornal Oficial 

Resolvido o resultado de julgamento, serão os autos do processo 
encaminhado àautoridade competente para homologação da licitação e 

Ao término de cada sessão pública, será lavrada ata circunstanciada 
decisões tomadas e as ponderações feitas na reunião, bem como 

As impugnações ou dúvidas quanto ao edital e seus anexos, deverão ser 
autoridade que assinou o 

edital, até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data que trata o subitem 1.2, de acordo 

Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a 
segundo dia útil que anteceder a 

abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, apontando as falhas ou 
irregularidades que viciaram este edital, hipótese em que tal comunicação não 

com § 2º do art. 41 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

Apresentadas impugnações ou dúvidas, as mesmas serão respondidas, ao 
interessado, no prazo de até 03 (três) dias úteis, depois de protocoladas, sem 

A licitante depois de informada das decisões da Comissão Permanente de 
Licitação, no tocante a HABILITAÇÃO ou julgamento de PROPOSTA COMERCIAL 

para interpor recursos, 



 

14.4- Interposto o recurso, dele se dará ciência aos demais Licitantes, que poderão 
impugná-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis;
 
14.5- O recurso deverá ser dirigido 
Licitações da Prefeitura e entregue mediante protocolo, durante o expediente 
administrativo, no Setor de Licitação, ou ainda por meio e
esta opção o recorrente deverá protocolar a via original no p
dias no Setor de Licitação da Prefeitura, sob pena de torná
através de fac-símile, sendo que somente será conhecida a petição de impugnação 
enviada por fac-símile se a mesma estiver legível;
 
14.6- O recurso referen
PROPOSTA COMERCIAL, terá efeito suspensivo;
 
14.7- O recurso interposto fora do prazo não será conhecido;
 
14.8- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir
início e incluir-se-á o do vencimento.
 
14.9- Do ato praticado pela autoridade competente, cabe recurso;
 
15- DA CONTRATAÇÃO
 
15.1- Para a execução dos serviços do objeto deste Edital, 
terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para a assinatura do Contrato de 
Serviços, com Município de Jaciara após a 
termos do Artigo 54 e seguintes da Lei Federal n.º 8.666/93;
 
15.2 - O prazo de vigência do Contrato para a prestação de serviços, objeto desta 
TOMADA DE PREÇOS N
prorrogado, se necessário e de comum acordo entre as partes, mediante Aditivo 
Contratual, na forma prevista no § 1º do Artigo 57 da Lei Federal nº. 8.666 de 
21/06/93 e suas alterações posteriores;
 
15.3- O presente Edital, seus anexos e a PROPOSTA COMERCIAL da firma 
vencedora farão partes integrantes do Contrato, independentemente de 
transcrição; 
 
16. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
 
16.1 - Constituem obrigações da Contratante
 
a) Convocar a licitante 
8.666/93, pararetirar a Nota de Empenho, no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar 
da notificação; 
 
b) Fornecer à licitante, todas as informações relacionadas com o objeto do 
presente Edital; 

Interposto o recurso, dele se dará ciência aos demais Licitantes, que poderão 
los no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

O recurso deverá ser dirigido ao Presidente da Comissão Permanente de 
Licitações da Prefeitura e entregue mediante protocolo, durante o expediente 
administrativo, no Setor de Licitação, ou ainda por meio e-mail, sendo que para 
esta opção o recorrente deverá protocolar a via original no prazo máximo de até 

no Setor de Licitação da Prefeitura, sob pena de torná-lo intempestivo, ou 
símile, sendo que somente será conhecida a petição de impugnação 
símile se a mesma estiver legível; 

O recurso referente à fase de HABILITAÇÃO ou do julgamento da 
PROPOSTA COMERCIAL, terá efeito suspensivo; 

O recurso interposto fora do prazo não será conhecido; 

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir
o vencimento. 

praticado pela autoridade competente, cabe recurso;

DA CONTRATAÇÃO 

Para a execução dos serviços do objeto deste Edital, a licitante vencedora 
terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para a assinatura do Contrato de 

, com Município de Jaciara após a convocação da autoridade superior, nos 
termos do Artigo 54 e seguintes da Lei Federal n.º 8.666/93; 

O prazo de vigência do Contrato para a prestação de serviços, objeto desta 
TOMADA DE PREÇOS N.° 009/2019, será de até 12 (doze) meses 
prorrogado, se necessário e de comum acordo entre as partes, mediante Aditivo 
Contratual, na forma prevista no § 1º do Artigo 57 da Lei Federal nº. 8.666 de 
21/06/93 e suas alterações posteriores; 

O presente Edital, seus anexos e a PROPOSTA COMERCIAL da firma 
vencedora farão partes integrantes do Contrato, independentemente de 

. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

Constituem obrigações da Contratante: 

a) Convocar a licitante vencedora, em conformidade com o art. 64 da Lei nº 
8.666/93, pararetirar a Nota de Empenho, no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar 

b) Fornecer à licitante, todas as informações relacionadas com o objeto do 
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Interposto o recurso, dele se dará ciência aos demais Licitantes, que poderão 

Presidente da Comissão Permanente de 
Licitações da Prefeitura e entregue mediante protocolo, durante o expediente 

mail, sendo que para 
razo máximo de até 5 

lo intempestivo, ou 
símile, sendo que somente será conhecida a petição de impugnação 

te à fase de HABILITAÇÃO ou do julgamento da 

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia de 

praticado pela autoridade competente, cabe recurso; 

a licitante vencedora 
terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para a assinatura do Contrato de Prestação de 

da autoridade superior, nos 

O prazo de vigência do Contrato para a prestação de serviços, objeto desta 
meses e poderá ser 

prorrogado, se necessário e de comum acordo entre as partes, mediante Aditivo 
Contratual, na forma prevista no § 1º do Artigo 57 da Lei Federal nº. 8.666 de 

O presente Edital, seus anexos e a PROPOSTA COMERCIAL da firma 
vencedora farão partes integrantes do Contrato, independentemente de 

vencedora, em conformidade com o art. 64 da Lei nº 
8.666/93, pararetirar a Nota de Empenho, no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar 

b) Fornecer à licitante, todas as informações relacionadas com o objeto do 



 

 
c) Acompanhar e fiscalizaro cumprimentodo contrato a ser assinado com a licitante 
vencedora, anotando em registro próprio as falhasdetectadas e comunicando as 
ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijammedidas corretivas por 
parte da licitante vencedora;
 
d) Efetuar o pagamento à licitante vencedora, na forma e prazos estabelecidos 
neste Edital eno Contrato a ser firmado entre as partes, procedendo
dos tributos devidos,consoante a legislação vigente;
 
e) Zelar para que sejam cumpri
vencedora, bemcomo sejam mantidas todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação;
 
f) Outras obrigações constantes da Minuta do Contrato e do Anexo I deste edital.
 
16.2 – São obrigações da
 
A CONTRATADA deverá cumprir com o estabelecido no contrato, sem qualquer 
custoadicional, devendo atender as obrigações mínimas a seguir elencadas, 
incluindo todos osprocedimentos administrativos necessários.
 
a) manter o Contratanteinformado 
execução parcial do contrato;
 
b) responsabilizar-se perante terceiros por prejuízos advindos do descumprimento 
dasatividades ou obrigações que lhe são afetas;
 
c) arcar com todos os encargos de natureza fiscal r
indiretamente, com aprestação do serviço contratado, inclusive o fornecimento de 
transporte, hospedagem ealimentação e outras que se fizerem necessárias à plena 
e perfeita execução dos serviços,quando realizarem os serviços 
 
d) não transferir a outrem, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, nem 
subcontratar,quaisquer serviços que se comprometa prestar, sem autorização do 
Contratante; 
 
e) comunicar, por escritoa impossibilidade de execução de qualquerobrigação 
contratual, mediante justificativa, com vistas à adoção das providências cabíveis;
 
f) apresentar Relatório dos serviços realizados, aotérmino de cada fase do serviço 
contratado; 
 
g) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as supressões que 
se fizeremnecessárias nos serviços a serem prestados, até o limite de 25% do 
valor do contrato; 
 

Acompanhar e fiscalizaro cumprimentodo contrato a ser assinado com a licitante 
vencedora, anotando em registro próprio as falhasdetectadas e comunicando as 
ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijammedidas corretivas por 

vencedora; 

d) Efetuar o pagamento à licitante vencedora, na forma e prazos estabelecidos 
neste Edital eno Contrato a ser firmado entre as partes, procedendo
dos tributos devidos,consoante a legislação vigente; 

e) Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela licitante 
vencedora, bemcomo sejam mantidas todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 

f) Outras obrigações constantes da Minuta do Contrato e do Anexo I deste edital.

São obrigações da Contratada: 

A CONTRATADA deverá cumprir com o estabelecido no contrato, sem qualquer 
custoadicional, devendo atender as obrigações mínimas a seguir elencadas, 
incluindo todos osprocedimentos administrativos necessários. 

a) manter o Contratanteinformado das fases doserviço através de relatório da 
execução parcial do contrato; 

se perante terceiros por prejuízos advindos do descumprimento 
dasatividades ou obrigações que lhe são afetas; 

c) arcar com todos os encargos de natureza fiscal relacionados, direta ou 
indiretamente, com aprestação do serviço contratado, inclusive o fornecimento de 
transporte, hospedagem ealimentação e outras que se fizerem necessárias à plena 
e perfeita execução dos serviços,quando realizarem os serviços in loco

d) não transferir a outrem, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, nem 
subcontratar,quaisquer serviços que se comprometa prestar, sem autorização do 

e) comunicar, por escritoa impossibilidade de execução de qualquerobrigação 
mediante justificativa, com vistas à adoção das providências cabíveis;

f) apresentar Relatório dos serviços realizados, aotérmino de cada fase do serviço 

g) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as supressões que 
remnecessárias nos serviços a serem prestados, até o limite de 25% do 
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Acompanhar e fiscalizaro cumprimentodo contrato a ser assinado com a licitante 
vencedora, anotando em registro próprio as falhasdetectadas e comunicando as 
ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijammedidas corretivas por 

d) Efetuar o pagamento à licitante vencedora, na forma e prazos estabelecidos 
neste Edital eno Contrato a ser firmado entre as partes, procedendo-se à retenção 

das as obrigações assumidas pela licitante 
vencedora, bemcomo sejam mantidas todas as condições de habilitação e 

f) Outras obrigações constantes da Minuta do Contrato e do Anexo I deste edital. 

A CONTRATADA deverá cumprir com o estabelecido no contrato, sem qualquer 
custoadicional, devendo atender as obrigações mínimas a seguir elencadas, 

das fases doserviço através de relatório da 

se perante terceiros por prejuízos advindos do descumprimento 

elacionados, direta ou 
indiretamente, com aprestação do serviço contratado, inclusive o fornecimento de 
transporte, hospedagem ealimentação e outras que se fizerem necessárias à plena 

in loco; 

d) não transferir a outrem, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, nem 
subcontratar,quaisquer serviços que se comprometa prestar, sem autorização do 

e) comunicar, por escritoa impossibilidade de execução de qualquerobrigação 
mediante justificativa, com vistas à adoção das providências cabíveis; 

f) apresentar Relatório dos serviços realizados, aotérmino de cada fase do serviço 

g) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as supressões que 
remnecessárias nos serviços a serem prestados, até o limite de 25% do 



 

h) Informar ao Contratante sobre a ocorrência de fatos que possam interferir, direta 
ouindiretamente, na regularidade do contrato ou dos serviços prestados;
 
i) Informar e manter atualizado(s) o(s) telefone(s) e/ou endereçoeletrônico (e
bem como nome da pessoa autorizada para contatos que se fizeremnecessários 
por parte do Contratante;
 
j) Refazer, às suas expensas, os serviços executados em desacordo com o
estabelecido; 
 
l) Executar os serviços em total conformidade com o presente Edital, 
especialmenteobservando o Termo de Referência;
 
m) Observar integralmente e unicamente as obrigações constantes do Contrato. 
 
17- DOS PAGAMENTOS
 
17.1- Condições de pagam
obrigatoriamente o valor unitário e global, conforme Planilha Orçamentária Padrão 
(ANEXO I); 
 
17.2- No preço ofertado deverão estar incluídos os custos de reposição de material, 
bem como seguros pessoais e danos a t
obrigações que a legislação pertinente impõe sem quaisquer ônus ou solenidade 
por parte da Administração Municipal, ainda deverá incluir quaisquer despesas 
acessórias e necessárias, não especificadasneste Edital pe
objeto; 
 
17.3- Os pagamentos serão efetuados conforme medições, em até 10 (dez) dias 
contados da data de emissão da nota fiscal/fatura, condicionados a Ordem de 
Serviços e medições devidamente atestadas pelo Departamento de Engenharia 
desta Prefeitura e comprovação do p
Social e FGTS. 
 
18- REAJUSTE DE PREÇO
 
18.1- Os preços estipulados no Contrato poderão ser reajustados somente por 
algum desequilíbrio econômico
supervenientes e em conformidade com os índices oficiais.
 
19- ALTERAÇÃO E/OU REVISÃO DE PREÇOS
 
19.1- O preço estipulado no Contrato poderá ser alterado mediante Aditivo 
Contratual sempre que ocorrer:
 

19.1.1-Acréscimo ou supressão no objeto desta Licitação, mediante a 
conveniência da prefeitura, respeitando
cinco por cento), sobre o valor atualizado do contrato;

h) Informar ao Contratante sobre a ocorrência de fatos que possam interferir, direta 
ouindiretamente, na regularidade do contrato ou dos serviços prestados;

Informar e manter atualizado(s) o(s) telefone(s) e/ou endereçoeletrônico (e
bem como nome da pessoa autorizada para contatos que se fizeremnecessários 
por parte do Contratante; 

j) Refazer, às suas expensas, os serviços executados em desacordo com o

l) Executar os serviços em total conformidade com o presente Edital, 
especialmenteobservando o Termo de Referência; 

m) Observar integralmente e unicamente as obrigações constantes do Contrato. 

DOS PAGAMENTOS 

Condições de pagamento: A PROPOSTA COMERCIAL deverá conter 
obrigatoriamente o valor unitário e global, conforme Planilha Orçamentária Padrão 

No preço ofertado deverão estar incluídos os custos de reposição de material, 
bem como seguros pessoais e danos a terceiros, além do cumprimento de todas as 
obrigações que a legislação pertinente impõe sem quaisquer ônus ou solenidade 
por parte da Administração Municipal, ainda deverá incluir quaisquer despesas 
acessórias e necessárias, não especificadasneste Edital pertinentes ao aludido 

Os pagamentos serão efetuados conforme medições, em até 10 (dez) dias 
contados da data de emissão da nota fiscal/fatura, condicionados a Ordem de 
Serviços e medições devidamente atestadas pelo Departamento de Engenharia 
desta Prefeitura e comprovação do pagamento/regularidade com a Previdência 

REAJUSTE DE PREÇO 

Os preços estipulados no Contrato poderão ser reajustados somente por 
algum desequilíbrio econômico-financeiro devidamente comprovado e até por fatos 

onformidade com os índices oficiais. 

ALTERAÇÃO E/OU REVISÃO DE PREÇOS 

O preço estipulado no Contrato poderá ser alterado mediante Aditivo 
Contratual sempre que ocorrer: 

Acréscimo ou supressão no objeto desta Licitação, mediante a 
conveniência da prefeitura, respeitando-se o limite máximo de 25% (vinte e 
cinco por cento), sobre o valor atualizado do contrato; 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls.______ 

 

Rub.______ 

h) Informar ao Contratante sobre a ocorrência de fatos que possam interferir, direta 
ouindiretamente, na regularidade do contrato ou dos serviços prestados; 

Informar e manter atualizado(s) o(s) telefone(s) e/ou endereçoeletrônico (e-mail), 
bem como nome da pessoa autorizada para contatos que se fizeremnecessários 

j) Refazer, às suas expensas, os serviços executados em desacordo com o 

l) Executar os serviços em total conformidade com o presente Edital, 

m) Observar integralmente e unicamente as obrigações constantes do Contrato.  

ento: A PROPOSTA COMERCIAL deverá conter 
obrigatoriamente o valor unitário e global, conforme Planilha Orçamentária Padrão 

No preço ofertado deverão estar incluídos os custos de reposição de material, 
erceiros, além do cumprimento de todas as 

obrigações que a legislação pertinente impõe sem quaisquer ônus ou solenidade 
por parte da Administração Municipal, ainda deverá incluir quaisquer despesas 

rtinentes ao aludido 

Os pagamentos serão efetuados conforme medições, em até 10 (dez) dias 
contados da data de emissão da nota fiscal/fatura, condicionados a Ordem de 
Serviços e medições devidamente atestadas pelo Departamento de Engenharia 

agamento/regularidade com a Previdência 

Os preços estipulados no Contrato poderão ser reajustados somente por 
financeiro devidamente comprovado e até por fatos 

O preço estipulado no Contrato poderá ser alterado mediante Aditivo 

Acréscimo ou supressão no objeto desta Licitação, mediante a 
se o limite máximo de 25% (vinte e 



 

 
19.1.2-A superveniência de normas legais ocorridas após a apresentação da 
proposta, que imponha, altere ou extingam encargos
repercussão nos preços contratados, aplicarão a revisão destes para mais 
ou menos, conforme o caso.

 
20- DOTAÇÃO 
 
20.1-As despesas decorrentes deste procedimento correrão à conta da
Dotações Orçamentárias
 
01.04.01.04.122.0003.2120.0000.3.3.90.3
Secretaria de Administração e Finanças

 
01.02.01.04.122.0002.2006.0000.3.3.90.3
gabinete do Prefeito. 
 
21- PENALIDADES 
 
21.1- Caso a licitante adjudicatária se recuse a assinar o contrato ou convidada a 
fazê-lo não atenda no prazo fixado, garantida prévia defesa, será considerado 
inadimplente e estará sujeita às seguintes cominações:
 

21.1.1- Advertência;
 
21.1.2-Responder por 
Jaciara-MT,os quais serão apurados em competente processo, levando em 
conta as circunstâncias que tenham contribuído para a ocorrência do fato;
 
21.1.3-Suspensão temporária de participar de licitação e i
contratar com a Prefeitura Municipal de Jaciara
(dois) anos; 
 
21.1.4- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura 
Municipal de Jaciara

 
21.2- A licitante que praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
qualquer tributo, ou atos ilegais visando frustrar os objetivos da licitação, retirar sua 
proposta após conhecer os preços das demais participantes, ou ainda, demonstrar 
não possuir idoneidade 
em virtude de quaisquer outros atos ilícitos praticados, estará sujeita às 
penalidades previstas nas alíneas “B”, “C” e “D” do sub
couber; 
 
21.3- Sem prejuízo das penalidades n
Permanente de Licitação poderá inabilitar a licitante ou desclassificar a proposta 
sem que isto gere direito indenizatório ou de reembolso, caso tome conhecimento 

A superveniência de normas legais ocorridas após a apresentação da 
proposta, que imponha, altere ou extingam encargos
repercussão nos preços contratados, aplicarão a revisão destes para mais 
ou menos, conforme o caso. 

As despesas decorrentes deste procedimento correrão à conta da
s: 

01.04.01.04.122.0003.2120.0000.3.3.90.39.00 - Manutenção e encargos com 
Secretaria de Administração e Finanças 

01.02.01.04.122.0002.2006.0000.3.3.90.39.00 - Manutenção e encargos com 

Caso a licitante adjudicatária se recuse a assinar o contrato ou convidada a 
lo não atenda no prazo fixado, garantida prévia defesa, será considerado 

inadimplente e estará sujeita às seguintes cominações: 

Advertência; 

Responder por perdas e danos ocasionados a Prefeitura Municipal de 
MT,os quais serão apurados em competente processo, levando em 

conta as circunstâncias que tenham contribuído para a ocorrência do fato;

Suspensão temporária de participar de licitação e i
contratar com a Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, pelo prazo de até 02 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura 
Municipal de Jaciara-MT, enquanto perduram os motivos. 

praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
qualquer tributo, ou atos ilegais visando frustrar os objetivos da licitação, retirar sua 
proposta após conhecer os preços das demais participantes, ou ainda, demonstrar 
não possuir idoneidade para contratar com a Prefeitura Municipal de Jaciara
em virtude de quaisquer outros atos ilícitos praticados, estará sujeita às 
penalidades previstas nas alíneas “B”, “C” e “D” do sub-item 

Sem prejuízo das penalidades nos sub-itens 21.1.1 e 21.1
Permanente de Licitação poderá inabilitar a licitante ou desclassificar a proposta 
sem que isto gere direito indenizatório ou de reembolso, caso tome conhecimento 
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A superveniência de normas legais ocorridas após a apresentação da 
proposta, que imponha, altere ou extingam encargos, de comprovada 
repercussão nos preços contratados, aplicarão a revisão destes para mais 

As despesas decorrentes deste procedimento correrão à conta das seguintes 

Manutenção e encargos com 

Manutenção e encargos com 

Caso a licitante adjudicatária se recuse a assinar o contrato ou convidada a 
lo não atenda no prazo fixado, garantida prévia defesa, será considerado 

perdas e danos ocasionados a Prefeitura Municipal de 
MT,os quais serão apurados em competente processo, levando em 

conta as circunstâncias que tenham contribuído para a ocorrência do fato; 

Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de 
MT, pelo prazo de até 02 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura 

praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
qualquer tributo, ou atos ilegais visando frustrar os objetivos da licitação, retirar sua 
proposta após conhecer os preços das demais participantes, ou ainda, demonstrar 

para contratar com a Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, 
em virtude de quaisquer outros atos ilícitos praticados, estará sujeita às 

item 22.1 e outras que 

21.1.2, a Comissão 
Permanente de Licitação poderá inabilitar a licitante ou desclassificar a proposta 
sem que isto gere direito indenizatório ou de reembolso, caso tome conhecimento 



 

de fato ou circunstância que desabone a idoneidade c
capacidade financeira, técnica, jurídica ou de produção da licitante;
 
22- DISPOSIÇÕES FINAIS
 
22.1- Lavrar-se-ão atas de reuniões públicas da Comissão Permanentes de 
Licitação que, após lidas e aprovadas, serão assinadas pelos seus membros e 
pelos representantes das licitantes presentes;
 
22.2- Os demais atos serão registrados no processo de licitação;
 
22.3- A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste edital 
e seus anexos, pois a simples apresentação dos DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO e da PROPOSTA COMERCIAL subentende a aceitação 
incondicional de seus termos independentes de transc
conhecimento integral do objeto em licitação, não sendo aceitas alegações de 
desconhecimento de qualquer pormenor;
 
22.4- No caso de eventual divergência entre o Edital de Licitação e seus Anexos, 
prevalecerão as disposições do primeiro;
 
22.5- A Prefeitura Municipal de Jaciara
licitação por razões de interesse público ou anulá
vícios ou ilegalidade,bem como prorrogar o prazo para recebimento ou abertura da 
Documentação de Habilitação ou da Proposta Comercial;
 
22.6- A Comissão Permanente de Licitação poderá relevar erros formais em 
quaisquer documentos apresentados, desde que tais erros não alterem o conteúdo 
dos mesmos, sendo que detectados qualquer erro de numeração prevalecerá os 
escritos por extenso; 
 
22.7- Os erros formais contidos na licitação, consignados em atas, assinados pelos 
presentes, não poderão ser modificados;
 
22.8- É facultada à Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a compl
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação 
que deveria constar originalmente na DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ou na 
PROPOSTA COMERCIAL;
 
22.9- Quaisquer informações, com relação a este Edital, poderão ser obtidas 
diretamente no setor de Licitação desta Prefeitura Municipal de Jaciara
Avenida Antônio Ferreira Sobrinho n.° 1.075, Bairro Centro, no horário de 
18:00 hs ou através do telefone (0**66) 3461
licitacao@jaciara.mt.gov.br
 
22.10- A Prefeitura Municipal de Jaciara
do contrato, convidar a segunda classificada e assim sucessivamente, para 

de fato ou circunstância que desabone a idoneidade comercial ou afete a 
capacidade financeira, técnica, jurídica ou de produção da licitante;

DISPOSIÇÕES FINAIS 

ão atas de reuniões públicas da Comissão Permanentes de 
Licitação que, após lidas e aprovadas, serão assinadas pelos seus membros e 
pelos representantes das licitantes presentes; 

Os demais atos serão registrados no processo de licitação;

A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste edital 
e seus anexos, pois a simples apresentação dos DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO e da PROPOSTA COMERCIAL subentende a aceitação 
incondicional de seus termos independentes de transcrição, bem como o 
conhecimento integral do objeto em licitação, não sendo aceitas alegações de 
desconhecimento de qualquer pormenor; 

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

A Prefeitura Municipal de Jaciara-MT reserva o direito de revogar a presente 
licitação por razões de interesse público ou anulá-la, no todo ou em parte, por 
vícios ou ilegalidade,bem como prorrogar o prazo para recebimento ou abertura da 

o de Habilitação ou da Proposta Comercial; 

A Comissão Permanente de Licitação poderá relevar erros formais em 
quaisquer documentos apresentados, desde que tais erros não alterem o conteúdo 
dos mesmos, sendo que detectados qualquer erro de numeração prevalecerá os 

ros formais contidos na licitação, consignados em atas, assinados pelos 
presentes, não poderão ser modificados; 

É facultada à Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a compl
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação 
que deveria constar originalmente na DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ou na 
PROPOSTA COMERCIAL; 

Quaisquer informações, com relação a este Edital, poderão ser obtidas 
diretamente no setor de Licitação desta Prefeitura Municipal de Jaciara
Avenida Antônio Ferreira Sobrinho n.° 1.075, Bairro Centro, no horário de 

:00 hs ou através do telefone (0**66) 3461-7925 ou através do e
licitacao@jaciara.mt.gov.br; 

A Prefeitura Municipal de Jaciara-MT poderá ocorrendo rescisão ou destrato 
do contrato, convidar a segunda classificada e assim sucessivamente, para 
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omercial ou afete a 
capacidade financeira, técnica, jurídica ou de produção da licitante; 

ão atas de reuniões públicas da Comissão Permanentes de 
Licitação que, após lidas e aprovadas, serão assinadas pelos seus membros e 

Os demais atos serão registrados no processo de licitação; 

A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste edital 
e seus anexos, pois a simples apresentação dos DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO e da PROPOSTA COMERCIAL subentende a aceitação 

rição, bem como o 
conhecimento integral do objeto em licitação, não sendo aceitas alegações de 

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

MT reserva o direito de revogar a presente 
la, no todo ou em parte, por 

vícios ou ilegalidade,bem como prorrogar o prazo para recebimento ou abertura da 

A Comissão Permanente de Licitação poderá relevar erros formais em 
quaisquer documentos apresentados, desde que tais erros não alterem o conteúdo 
dos mesmos, sendo que detectados qualquer erro de numeração prevalecerá os 

ros formais contidos na licitação, consignados em atas, assinados pelos 

É facultada à Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação 
que deveria constar originalmente na DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ou na 

Quaisquer informações, com relação a este Edital, poderão ser obtidas 
diretamente no setor de Licitação desta Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, sito a 
Avenida Antônio Ferreira Sobrinho n.° 1.075, Bairro Centro, no horário de 12:00 às 

ou através do e-mail 

MT poderá ocorrendo rescisão ou destrato 
do contrato, convidar a segunda classificada e assim sucessivamente, para 



 

completar o objeto, no prazo contratual 
primeira classificada, inclusive quanto ao preço, este devidamente corrigido na 
forma deste edital; 
 
22.11- A participação de qualquer empresa nesta Licitação implica na aceitação 
deste Edital em sua íntegra;
 
22.12- Não serão consideradas alegações de desconhecimento de qualquer 
circunstância relacionada com a natureza, abrangência e nível de detalhamento 
pertinente ao objeto desta Licitação;
 
22.13- Não serão, em hipótese alguma, concedidos prazos para apresentaç
documentos que não forem entregues na data e hora estabelecida neste Edital;
 
22.14- Cada participante credenciará, portanto, apenas um representante, que 
poderá ser Proprietário, Sócio
(credenciado) terá manuseio de documentos, direito a manifestação e 
apresentação de recursos;
 
22.15- Em caso de haver mais de um representante das empresas licitantes, os 
demais serão meros ouvintes, desde que não interfiram nos trabalhos, nem cause 
tumultos na Sessão de Licitação;
 
22.16- Conforme estabelece o Artigo 72 da Lei Federal n.° 8.666/93 e alterações 
posteriores, a Licitante Vencedora, na execução do Contrato, sem prejuízo das 
responsabilidades Contratuais e legais, poderá sub
licitado, de até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato;
 
22.17- Na execução do objeto
critérios de sustentabilidade estabelecidos nas normas ambientais vigentes;
 
22.18- Para dirimir quaisq
Prestação de Serviço vinculado a esta Licitação a Licitante Vencedora deve se 
subordinar ao Foro da Justiça Comum, da Comarca de Jaciara 
mais privilegiado que for, qualquer outro, 
amigavelmente; 
 
22.19- Não serão aceitos, em hipótese alguma, 
qualquer documento exigido neste Edital.

MARCOS VINÍCIOS DE JESUS ABRAHÃO
Presidente da 

completar o objeto, no prazo contratual original previsto, nas mesmas condições da 
primeira classificada, inclusive quanto ao preço, este devidamente corrigido na 

A participação de qualquer empresa nesta Licitação implica na aceitação 
deste Edital em sua íntegra; 

Não serão consideradas alegações de desconhecimento de qualquer 
circunstância relacionada com a natureza, abrangência e nível de detalhamento 
pertinente ao objeto desta Licitação; 

Não serão, em hipótese alguma, concedidos prazos para apresentaç
documentos que não forem entregues na data e hora estabelecida neste Edital;

Cada participante credenciará, portanto, apenas um representante, que 
poderá ser Proprietário, Sócio-proprietário ou Representante Legal e somente ele 

terá manuseio de documentos, direito a manifestação e 
apresentação de recursos; 

Em caso de haver mais de um representante das empresas licitantes, os 
demais serão meros ouvintes, desde que não interfiram nos trabalhos, nem cause 

de Licitação; 

Conforme estabelece o Artigo 72 da Lei Federal n.° 8.666/93 e alterações 
posteriores, a Licitante Vencedora, na execução do Contrato, sem prejuízo das 
responsabilidades Contratuais e legais, poderá sub-contratar partes do objeto 

ado, de até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato;

o objeto a licitante vencedora deverá observar fielmente os 
critérios de sustentabilidade estabelecidos nas normas ambientais vigentes;

Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o Contrato de 
Prestação de Serviço vinculado a esta Licitação a Licitante Vencedora deve se 
subordinar ao Foro da Justiça Comum, da Comarca de Jaciara - 
mais privilegiado que for, qualquer outro, desde que não possa ser resolvido 

Não serão aceitos, em hipótese alguma, PROTOCOLOS 
qualquer documento exigido neste Edital. 

Jaciara – MT, 16 de outubro

 
 
 

MARCOS VINÍCIOS DE JESUS ABRAHÃO 
Presidente da Comissão Permanentede Licitação
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original previsto, nas mesmas condições da 
primeira classificada, inclusive quanto ao preço, este devidamente corrigido na 

A participação de qualquer empresa nesta Licitação implica na aceitação 

Não serão consideradas alegações de desconhecimento de qualquer 
circunstância relacionada com a natureza, abrangência e nível de detalhamento 

Não serão, em hipótese alguma, concedidos prazos para apresentação de 
documentos que não forem entregues na data e hora estabelecida neste Edital; 

Cada participante credenciará, portanto, apenas um representante, que 
proprietário ou Representante Legal e somente ele 

terá manuseio de documentos, direito a manifestação e 

Em caso de haver mais de um representante das empresas licitantes, os 
demais serão meros ouvintes, desde que não interfiram nos trabalhos, nem cause 

Conforme estabelece o Artigo 72 da Lei Federal n.° 8.666/93 e alterações 
posteriores, a Licitante Vencedora, na execução do Contrato, sem prejuízo das 

contratar partes do objeto 
ado, de até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato; 

a licitante vencedora deverá observar fielmente os 
critérios de sustentabilidade estabelecidos nas normas ambientais vigentes; 

uer dúvidas ou questões relacionadas com o Contrato de 
Prestação de Serviço vinculado a esta Licitação a Licitante Vencedora deve se 

 MT, excluindo, por 
desde que não possa ser resolvido 

PROTOCOLOS em substituição a 

 
16 de outubro de 2019. 

 

 
de Licitação 



 

 

 
1. DO OBJETO 
 
“Contratação de pessoa jurídica habilitada para prestação serviços de 
advocacia e consultoria jurídica destinada ao atendimento das demandas de 
serviços no âmbito administrativo 
contratante, relacionados com as prestações de contas de convênios 
pretéritos, firmados com a União e o Estado, em face das pendências junto 
aos diversos órgãos da União, do Estado, TCE, TCU
relacionadas as contas dos convênios pendentes 
prejuízos ao Município
Referências. 
 
1.1. DA SINGULARIDADE E DO DETALHAMENTO DO OBJETO
 
1.1.1. Da natureza singular do objeto (singularidade)

 
-Demonstra a singularidade do objeto do certame o seu próprio detalhamento, na 
condição de conjunto de serviços de natureza multidisciplinar, vez que exigirá do(s) 
profissional(is) envolvido(s) na execução do mesmo, conhecimentos técnicos de 
outras áreas, inclusive com a alocação de profissionais de áreas de atividades 
distintas, tais como contadores e engenheiros, além de exigir dos responsáveis 
pela execução do objeto conhecimentos técnicos de áreas afins, como 
“administração pública, finanças, contabilid
relacionados com os processos de prestações de contas em órgãos diversos, 
especialmente os órgãos convenentes, Ministérios, Secretarias de Estado, órgãos 
de controle externo, TCE, TCU e outros”, além de disponibilidade para es
particularizados de situações em evidência relacionados com as contas dos 
convênios pretéritos, presentes e futuros, como a orientação técnica quanto a 
proposição de medidas administrativas e ou judiciais particularizadas, dispondo, 
além capacitação técnica, também a habilitação profissional para a implementação 
das medidas a serem adotadas no âmbito administrativo ou judicial, na forma 
delimitada pelo detalhamento do objeto.
 
1.1.2. Do detalhamento do objeto

 
a)- Acompanhamento, orientação e intervenção, po
administrativos e ou judiciais 
que por razões diversas possam apresentar 
Município, junto a órgãos da União, do Estado, TCE e TC
 
b)-Orientação jurídica e
necessárias, por demanda, decorrentes de procedimentos relacionados com 
prestações de contas de convênios

ANEXO I  

TERMO DE REFERÊNCIA 

Contratação de pessoa jurídica habilitada para prestação serviços de 
advocacia e consultoria jurídica destinada ao atendimento das demandas de 
serviços no âmbito administrativo e judicial, na defesa dos interesses do 
contratante, relacionados com as prestações de contas de convênios 
pretéritos, firmados com a União e o Estado, em face das pendências junto 
aos diversos órgãos da União, do Estado, TCE, TCU e as ações judiciais 

cionadas as contas dos convênios pendentes com potencial risco de 
prejuízos ao Município”, na forma constante do detalhamento do Termo de 

DA SINGULARIDADE E DO DETALHAMENTO DO OBJETO

Da natureza singular do objeto (singularidade) 

Demonstra a singularidade do objeto do certame o seu próprio detalhamento, na 
condição de conjunto de serviços de natureza multidisciplinar, vez que exigirá do(s) 
profissional(is) envolvido(s) na execução do mesmo, conhecimentos técnicos de 

inclusive com a alocação de profissionais de áreas de atividades 
distintas, tais como contadores e engenheiros, além de exigir dos responsáveis 
pela execução do objeto conhecimentos técnicos de áreas afins, como 
“administração pública, finanças, contabilidade, técnicas e procedimentos 
relacionados com os processos de prestações de contas em órgãos diversos, 
especialmente os órgãos convenentes, Ministérios, Secretarias de Estado, órgãos 
de controle externo, TCE, TCU e outros”, além de disponibilidade para es
particularizados de situações em evidência relacionados com as contas dos 
convênios pretéritos, presentes e futuros, como a orientação técnica quanto a 
proposição de medidas administrativas e ou judiciais particularizadas, dispondo, 

técnica, também a habilitação profissional para a implementação 
das medidas a serem adotadas no âmbito administrativo ou judicial, na forma 
delimitada pelo detalhamento do objeto. 

Do detalhamento do objeto 

Acompanhamento, orientação e intervenção, por demanda, nos processos 
e ou judiciais relacionados com prestações de contas de convênios, 

que por razões diversas possam apresentar potencial risco de prejuízos ao 
pio, junto a órgãos da União, do Estado, TCE e TCU e outros.

e/ou a proposição das medidas administrativas ou 
, por demanda, decorrentes de procedimentos relacionados com 

prestações de contas de convênios, com potencial risco de prejuízos ao Municí
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Contratação de pessoa jurídica habilitada para prestação serviços de 
advocacia e consultoria jurídica destinada ao atendimento das demandas de 

e judicial, na defesa dos interesses do 
contratante, relacionados com as prestações de contas de convênios 
pretéritos, firmados com a União e o Estado, em face das pendências junto 

e as ações judiciais 
com potencial risco de 

”, na forma constante do detalhamento do Termo de 

DA SINGULARIDADE E DO DETALHAMENTO DO OBJETO 

Demonstra a singularidade do objeto do certame o seu próprio detalhamento, na 
condição de conjunto de serviços de natureza multidisciplinar, vez que exigirá do(s) 
profissional(is) envolvido(s) na execução do mesmo, conhecimentos técnicos de 

inclusive com a alocação de profissionais de áreas de atividades 
distintas, tais como contadores e engenheiros, além de exigir dos responsáveis 
pela execução do objeto conhecimentos técnicos de áreas afins, como 

ade, técnicas e procedimentos 
relacionados com os processos de prestações de contas em órgãos diversos, 
especialmente os órgãos convenentes, Ministérios, Secretarias de Estado, órgãos 
de controle externo, TCE, TCU e outros”, além de disponibilidade para estudos 
particularizados de situações em evidência relacionados com as contas dos 
convênios pretéritos, presentes e futuros, como a orientação técnica quanto a 
proposição de medidas administrativas e ou judiciais particularizadas, dispondo, 

técnica, também a habilitação profissional para a implementação 
das medidas a serem adotadas no âmbito administrativo ou judicial, na forma 

r demanda, nos processos 
relacionados com prestações de contas de convênios, 

potencial risco de prejuízos ao 
U e outros. 

administrativas ou judiciais 
, por demanda, decorrentes de procedimentos relacionados com 

ncial risco de prejuízos ao Município; 



 

 
c)- Orientação jurídica acerca da 
atendimento dos casos de restrições/prejuízos impostos ao Município, decorrentes 
de inadimplências e pendências relacionadas com prestações de contas de 
convênios firmados com a União e 
 
d)- Acompanhamento dos processos de prestações de contas, por demanda, com a 
finalidade de sustar eventuais 
prejuízos ao Município; 
 
e)- Consultoria, por demanda, no atendimento das questões de in
Município, com abrangência para as atividades administrativas, orçamentárias, 
financeiras, tributárias, previdenciárias e outras, 
prestações de contas de convênios pretéritos, presentes e futuros, firmados pelo 
Município, disponibilizando, se necessário, contadores para orientar na montagem 
ou retificação de prestações de contas, assim como engenheiros, para apresentar, 
caso necessário, eventuais medições, laudos e outros documentos necessário 
diante do caso concreto.
 
f)- Representar o Município em juízo, nos casos em que, por conta da singularidade 
do objeto, possa o profissional representante da pessoa jurídica contratada atuar na 
condição de atividade complementar da procuradoria do município.
 
1.1.3. Da descrição do obj
 

Item Descrição

1 

Contratação de pessoa jurídica habilitada para 
prestação serviços de advocacia e consultoria 
jurídica destinada ao atendimento das 
demandas de serviços no âmbito 
administrativo e judicial, na 
interesses do contratante, relacionados com 
as prestações de contas de convênios 
pretéritos, firmados com a União e o Estado, 
em face das pendências junto aos diversos 
órgãos da União, do Estado, TCE, TCU
ações judiciais relacionadas as con
convênios pendentes 
prejuízos ao Município

 
2. JUSTIFICATIVA 
 
Justifica a iniciativa do presente procedimento a necessidade do atendimento da 
demanda por serviços técnicos 
suplementará Procuradoria do Município, que 
pelas particularidades das atividades administrativas 
atendidas,ou ainda pela exigência do domínio de conh
de conhecimento afins no âmbito da administração pública, o que se 
conhecimento específico, também a permanente 

jurídica acerca da adoção das medidas administrativas e judicia
atendimento dos casos de restrições/prejuízos impostos ao Município, decorrentes 
de inadimplências e pendências relacionadas com prestações de contas de 
convênios firmados com a União e o Estado; 

Acompanhamento dos processos de prestações de contas, por demanda, com a 
eventuais restrições ao Município, como 

Consultoria, por demanda, no atendimento das questões de in
Município, com abrangência para as atividades administrativas, orçamentárias, 
financeiras, tributárias, previdenciárias e outras, desde que relacionadas com 
prestações de contas de convênios pretéritos, presentes e futuros, firmados pelo 

cípio, disponibilizando, se necessário, contadores para orientar na montagem 
ou retificação de prestações de contas, assim como engenheiros, para apresentar, 
caso necessário, eventuais medições, laudos e outros documentos necessário 

. 

Representar o Município em juízo, nos casos em que, por conta da singularidade 
do objeto, possa o profissional representante da pessoa jurídica contratada atuar na 
condição de atividade complementar da procuradoria do município.

Da descrição do objeto 

Descrição 
Cód. 

TCE/MT 
   Unid 

Contratação de pessoa jurídica habilitada para 
prestação serviços de advocacia e consultoria 
jurídica destinada ao atendimento das 
demandas de serviços no âmbito 
administrativo e judicial, na defesa dos 
interesses do contratante, relacionados com 
as prestações de contas de convênios 
pretéritos, firmados com a União e o Estado, 
em face das pendências junto aos diversos 
órgãos da União, do Estado, TCE, TCU e as 
ações judiciais relacionadas as contas dos 
convênios pendentes com potencial risco de 
prejuízos ao Município de Jaciara. 

391348-1 
Uf: 1092  Mensal

Justifica a iniciativa do presente procedimento a necessidade do atendimento da 
serviços técnicos especializados,com a finalidade 
Procuradoria do Município, que pela singularidade do objeto, seja 

pelas particularidades das atividades administrativas ou 
ou ainda pela exigência do domínio de conhecimentos técnicos de áreas 

de conhecimento afins no âmbito da administração pública, o que se 
conhecimento específico, também a permanente disponibilidade para o atendimento 
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adoção das medidas administrativas e judiciais, no 
atendimento dos casos de restrições/prejuízos impostos ao Município, decorrentes 
de inadimplências e pendências relacionadas com prestações de contas de 

Acompanhamento dos processos de prestações de contas, por demanda, com a 
restrições ao Município, como potencial risco de 

Consultoria, por demanda, no atendimento das questões de interesse do 
Município, com abrangência para as atividades administrativas, orçamentárias, 

relacionadas com as 
prestações de contas de convênios pretéritos, presentes e futuros, firmados pelo 

cípio, disponibilizando, se necessário, contadores para orientar na montagem 
ou retificação de prestações de contas, assim como engenheiros, para apresentar, 
caso necessário, eventuais medições, laudos e outros documentos necessário 

Representar o Município em juízo, nos casos em que, por conta da singularidade 
do objeto, possa o profissional representante da pessoa jurídica contratada atuar na 
condição de atividade complementar da procuradoria do município. 

Qtd Valor Mensal 

Mensal 12 R$ 15.000,00 

Justifica a iniciativa do presente procedimento a necessidade do atendimento da 
,com a finalidade de prover o apoio 

pela singularidade do objeto, seja 
 judiciais a serem 

ecimentos técnicos de áreas 
de conhecimento afins no âmbito da administração pública, o que se exige além do 

disponibilidade para o atendimento 



 

de questões complexas 
jurídico em sentido “latu”, com a finalidade de prover o permanente 
acompanhamento e o andamento dos processos relacionados com as contas de 
convênios pretéritos, firmados pelo Município, pendentes de instrução e solução, e 
em face disso o permanen
ocorrido, decorrente inclusive da negativação do município junto ao 
CADIN/SIAFI,TCU, TCE e outros.
 
Visa a contratação prover o atendimento de demandas que extrapolam os esforços 
da Procuradoria do Munic
específicos e multidisciplinar, que embora exijam capacidade postulatória, quando a 
busca por solução desagua no judiciário, exige
disponibilidade de mão-de
profissionais que disponham de domínio das atividades de 
finanças  e orçamento público, 
e do Município, além do domínio das particula
processos administrativos e judiciais 
firmados pelo Município 
TCU, TCE, justiça estadual, justiça federal e outros, decorrentes das co
convênios pendentes de solução, 
prontidão do(s) profissional
citadas demandas específicas.
 
Em conclusão, necessitando o município da adoção das medidas 
de estender a capacidade de resposta às questões 
administrativo, como necessidade 
serviços, com vistas a promoção de medidas 
no âmbito judicial ou administrativo, 
especializada e capacitada para o desiderato, 
Constituição Federal, Lei Federal 8666/93 
 
3. DAS OBRIGAÇÕES DA 
 
A CONTRATADA deverá executar o contrato celebrado com a administração 
exatamente de acordo com o pactuado;
 
a) manter o Contratante 
 
b) manter profissionais que permita a execução das 
a atender os serviços por demanda;
 
c) garantir o sigilo e a segurança necessários ao processo judicial e administrativo 
de natureza tributária. 
 
d) responsabilizar-se perante terceiros por prejuízos advindos do descumprime
das atividades ou obrigações que lhe são afetas;
 

de questões complexas e específicas que extrapolam o campo do conhe
jurídico em sentido “latu”, com a finalidade de prover o permanente 
acompanhamento e o andamento dos processos relacionados com as contas de 
convênios pretéritos, firmados pelo Município, pendentes de instrução e solução, e 
em face disso o permanente risco de prejuízos ao Município, como de fato tem 
ocorrido, decorrente inclusive da negativação do município junto ao 
CADIN/SIAFI,TCU, TCE e outros. 

Visa a contratação prover o atendimento de demandas que extrapolam os esforços 
da Procuradoria do Município, como apoio suplementar na execução de serviços 
específicos e multidisciplinar, que embora exijam capacidade postulatória, quando a 
busca por solução desagua no judiciário, exige-se da pessoa jurídica contratada a 

de-obra técnica e jurídica que atenda os serviços através de 
profissionais que disponham de domínio das atividades de Administração

orçamento público, contabilidade dos entes públicos da União, do Estado 
além do domínio das particularidades relacionadas com os 

processos administrativos e judiciais em andamento, decorrentes dos convênios 
firmados pelo Município com tramitação perante os órgãos da União, do Estado, 
TCU, TCE, justiça estadual, justiça federal e outros, decorrentes das co
convênios pendentes de solução, como situação que exige disponibilidade 

profissional(is),em tempo real e integral, para o atendimento 
específicas. 

Em conclusão, necessitando o município da adoção das medidas 
de estender a capacidade de resposta às questões citadas, no âmbito 

, como necessidade inarredável decorrentes da demanda pelos 
promoção de medidas de natureza perene e inadiáveis
administrativo, justifica-se a contratação de pessoa jurídica 

e capacitada para o desiderato, de forma atender o disposto na 
Constituição Federal, Lei Federal 8666/93 e Lei Federal nº 8.906/94.

. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA deverá executar o contrato celebrado com a administração 
exatamente de acordo com o pactuado; 

 informado dos serviços contratados e as ações executadas;

b) manter profissionais que permita a execução das atividades contratadas, de forma 
a atender os serviços por demanda; 

c) garantir o sigilo e a segurança necessários ao processo judicial e administrativo 

se perante terceiros por prejuízos advindos do descumprime
atividades ou obrigações que lhe são afetas; 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls.______ 

 

Rub.______ 

e específicas que extrapolam o campo do conhecimento 
jurídico em sentido “latu”, com a finalidade de prover o permanente 
acompanhamento e o andamento dos processos relacionados com as contas de 
convênios pretéritos, firmados pelo Município, pendentes de instrução e solução, e 

te risco de prejuízos ao Município, como de fato tem 
ocorrido, decorrente inclusive da negativação do município junto ao 

Visa a contratação prover o atendimento de demandas que extrapolam os esforços 
ípio, como apoio suplementar na execução de serviços 

específicos e multidisciplinar, que embora exijam capacidade postulatória, quando a 
se da pessoa jurídica contratada a 

a e jurídica que atenda os serviços através de 
Administração pública, 

contabilidade dos entes públicos da União, do Estado 
ridades relacionadas com os 

decorrentes dos convênios 
da União, do Estado, 

TCU, TCE, justiça estadual, justiça federal e outros, decorrentes das contas de 
como situação que exige disponibilidade e 

para o atendimento das 

Em conclusão, necessitando o município da adoção das medidas com a finalidade 
citadas, no âmbito judicial e 

da demanda pelos 
de natureza perene e inadiáveis, seja 

a contratação de pessoa jurídica 
de forma atender o disposto na 

Lei Federal nº 8.906/94. 

A CONTRATADA deverá executar o contrato celebrado com a administração 

informado dos serviços contratados e as ações executadas; 

atividades contratadas, de forma 

c) garantir o sigilo e a segurança necessários ao processo judicial e administrativo 

se perante terceiros por prejuízos advindos do descumprimento 



 

e) arcar com todos os encargos de natureza fiscal relacionados, direta ou 
indiretamente, com a prestação do serviço contratado;
 
f) substituir profissionais sob orientação da contratada; 
 
g) não transferir a outrem, mediante subcontratação, de forma integral, o objeto do 
contrato, sem autorização do Contratante;
 
h) comunicar, por escrito, ao Fiscal do Contrato, a impossibilidade de execução de 
qualquer obrigação contratual, com vistas à adoção das prov
 
4. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
 
4.1. Comercial: 
 
As propostas comerciais apresentadas pelas pessoas jurídicas que participarem do
certame licitatório, a elas dever
tempo, o preço proposto pela licitante e o menor preço apresentado por todas as 
licitantes. 
 
4.2. Técnica: 
 
As propostas técnicas apresentadas pelas pessoas jurídicas que participarem do 
certame licitatório, a elas dever
tempo, a experiência técnica do profissional e a sua qualificação, na forma constante 
do Anexo II, que integra o Edital.
 
5. DA REMUNERAÇÃO DA CONTRATADA
 
5.1. Como referência, a remuneração da contratada pela
contratados, ocorrera da seguinte forma:
 
Valor mensal, como referência, no montante de R$
com resultado a ser apurado no processamento do presente processo licitatório, na 
forma disposta no presente ed
 
6. ATRIBUIÇÕES DA CONTRATANTE:
 
6.1. Criar os mecanismos para fiscalizar a execução do contrato;
6.2. Receber, nos termos da lei, os serviços regularmente executados;
6.3. Efetuar os pagamentos dos serviços executados, conforme contrat
6.4. Fornecer à Contratada as informações, subsídios, documentos

necessários à execução de tarefas no âmbito do contrato; 
6.5. Disponibilizar à Contratada, espaço físico e equipamentos para a execução das 

atividades, quando executadas 
 
7. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
 

e) arcar com todos os encargos de natureza fiscal relacionados, direta ou 
prestação do serviço contratado; 

f) substituir profissionais sob orientação da contratada;  

erir a outrem, mediante subcontratação, de forma integral, o objeto do 
contrato, sem autorização do Contratante; 

h) comunicar, por escrito, ao Fiscal do Contrato, a impossibilidade de execução de 
obrigação contratual, com vistas à adoção das providências cabíveis;

. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

As propostas comerciais apresentadas pelas pessoas jurídicas que participarem do
certame licitatório, a elas dever-se-á atribuir pontuação que tome em conta, a um só 

preço proposto pela licitante e o menor preço apresentado por todas as 

As propostas técnicas apresentadas pelas pessoas jurídicas que participarem do 
licitatório, a elas dever-se-á atribuir pontuação que tome em conta, a um só 

tempo, a experiência técnica do profissional e a sua qualificação, na forma constante 
do Anexo II, que integra o Edital. 

. DA REMUNERAÇÃO DA CONTRATADA 

.1. Como referência, a remuneração da contratada pela prestação dos serviços
contratados, ocorrera da seguinte forma: 

Valor mensal, como referência, no montante de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais)
com resultado a ser apurado no processamento do presente processo licitatório, na 
forma disposta no presente edital e seus anexos. 

. ATRIBUIÇÕES DA CONTRATANTE: 

.1. Criar os mecanismos para fiscalizar a execução do contrato; 

.2. Receber, nos termos da lei, os serviços regularmente executados;

.3. Efetuar os pagamentos dos serviços executados, conforme contrat

.4. Fornecer à Contratada as informações, subsídios, documentos
necessários à execução de tarefas no âmbito do contrato;  

.5. Disponibilizar à Contratada, espaço físico e equipamentos para a execução das 
atividades, quando executadas “in loco”. 

. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
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Rub.______ 

e) arcar com todos os encargos de natureza fiscal relacionados, direta ou 

erir a outrem, mediante subcontratação, de forma integral, o objeto do 

h) comunicar, por escrito, ao Fiscal do Contrato, a impossibilidade de execução de 
idências cabíveis; 

As propostas comerciais apresentadas pelas pessoas jurídicas que participarem do 
á atribuir pontuação que tome em conta, a um só 

preço proposto pela licitante e o menor preço apresentado por todas as 

As propostas técnicas apresentadas pelas pessoas jurídicas que participarem do 
atribuir pontuação que tome em conta, a um só 

tempo, a experiência técnica do profissional e a sua qualificação, na forma constante 

prestação dos serviços 

15.000,00 (Quinze mil reais), 
com resultado a ser apurado no processamento do presente processo licitatório, na 

 
.2. Receber, nos termos da lei, os serviços regularmente executados; 
.3. Efetuar os pagamentos dos serviços executados, conforme contrato; 
.4. Fornecer à Contratada as informações, subsídios, documentos e as condições 

.5. Disponibilizar à Contratada, espaço físico e equipamentos para a execução das 



 

A contratada deverá prestar os serviços com total obediência às normas
regulamentadoras, as técnicas adequadas e prescritas para cada ato ou etapa e aos 
princípios norteadores da Administração Pública, espec
impessoalidade,moralidade, publicidade, eficiência, motivação, razoabilidade, 
probidade administrativa e do
 
Os serviços serão executados na sede da Contratada, com atendimento presencial, 
por demanda, também na sede da contratante, na forma contratada.
 
O Edital será disponibilizado ao público somente após sua aprovação
autoridade competente e deverá obedecer às regras da legislação vigente;
 
8. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DAS PESSOAS JURÍDICAS
PARTICIPANTES: 
 
8.1 A qualificação técnica da pessoa jurídica deverá ser comprovada da seguinte 
forma, sob pena de inabilitação:
 
a) Apresentação de no mínimo um atestado de capacitação técnico
nome de um dos integrantes da sociedade, fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, de que executou, 
pertinente ao objeto do presente certame
 
b) Declaração formal de que a pessoa jurídica dispõe de estrutura física e pessoal 
técnico qualificado e suficiente,composto por advogados, necessários e suficientes 
ao cumprimento do objeto da licitação, Anexo VI.
 
9. RESULTADOS ESPERADOS:
 
9.1. Ampliação do apoio técnico profissional para o atendimento da demanda de 
serviços especializados de advocacia e consultoria jurídica, no âmbito da 
administração municipal.
 
9.2. Orientar e sugerir a adoção de medidas administrativas e jud
no atendimento das pendências de prestações de contas de convênios pretéritos e 
presentes com potencial risco de prejuízo ao Município.
 
9.3. Prover o apoio suplementar às atividades jurídicas a cargo da procuradoria do 
Município, no atendimento de serviços de natureza singular, na forma destacada no 
presente termo de referências.
 
10. DOTAÇÃO 
 
10.1. As despesas decorrentes deste procedimento correrão à conta da
Dotações Orçamentárias
 
01.04.01.04.122.0003.2120.0000.3.3.90.
Secretaria de Administração e Finanças

A contratada deverá prestar os serviços com total obediência às normas
regulamentadoras, as técnicas adequadas e prescritas para cada ato ou etapa e aos 

norteadores da Administração Pública, especialmente os da legalidade, 
impessoalidade,moralidade, publicidade, eficiência, motivação, razoabilidade, 
probidade administrativa e do devido processo legal. 

Os serviços serão executados na sede da Contratada, com atendimento presencial, 
ém na sede da contratante, na forma contratada.

O Edital será disponibilizado ao público somente após sua aprovação
autoridade competente e deverá obedecer às regras da legislação vigente;

. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DAS PESSOAS JURÍDICAS 

1 A qualificação técnica da pessoa jurídica deverá ser comprovada da seguinte 
forma, sob pena de inabilitação: 

a) Apresentação de no mínimo um atestado de capacitação técnico
nome de um dos integrantes da sociedade, fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, de que executou, ou executa, satisfatoriamente, atividade 

jeto do presente certame. 

b) Declaração formal de que a pessoa jurídica dispõe de estrutura física e pessoal 
suficiente,composto por advogados, necessários e suficientes 

ao cumprimento do objeto da licitação, Anexo VI. 

ESPERADOS: 

.1. Ampliação do apoio técnico profissional para o atendimento da demanda de 
serviços especializados de advocacia e consultoria jurídica, no âmbito da 
administração municipal. 

.2. Orientar e sugerir a adoção de medidas administrativas e jud
no atendimento das pendências de prestações de contas de convênios pretéritos e 
presentes com potencial risco de prejuízo ao Município. 

. Prover o apoio suplementar às atividades jurídicas a cargo da procuradoria do 
atendimento de serviços de natureza singular, na forma destacada no 

presente termo de referências. 

As despesas decorrentes deste procedimento correrão à conta da
s: 

01.04.01.04.122.0003.2120.0000.3.3.90.39.00 - Manutenção e encargos com 
Secretaria de Administração e Finanças 
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A contratada deverá prestar os serviços com total obediência às normas 
regulamentadoras, as técnicas adequadas e prescritas para cada ato ou etapa e aos 

ialmente os da legalidade, 
impessoalidade,moralidade, publicidade, eficiência, motivação, razoabilidade, 

Os serviços serão executados na sede da Contratada, com atendimento presencial, 
ém na sede da contratante, na forma contratada. 

O Edital será disponibilizado ao público somente após sua aprovação pela 
autoridade competente e deverá obedecer às regras da legislação vigente; 

 

1 A qualificação técnica da pessoa jurídica deverá ser comprovada da seguinte 

a) Apresentação de no mínimo um atestado de capacitação técnico-profissional em 
nome de um dos integrantes da sociedade, fornecido por pessoa jurídica de direito 

ou executa, satisfatoriamente, atividade 

b) Declaração formal de que a pessoa jurídica dispõe de estrutura física e pessoal 
suficiente,composto por advogados, necessários e suficientes 

.1. Ampliação do apoio técnico profissional para o atendimento da demanda de 
serviços especializados de advocacia e consultoria jurídica, no âmbito da 

.2. Orientar e sugerir a adoção de medidas administrativas e judiciais necessárias, 
no atendimento das pendências de prestações de contas de convênios pretéritos e 

. Prover o apoio suplementar às atividades jurídicas a cargo da procuradoria do 
atendimento de serviços de natureza singular, na forma destacada no 

As despesas decorrentes deste procedimento correrão à conta das seguintes 

Manutenção e encargos com 



 

 
01.02.01.04.122.0002.2006.0000.3.3.90.3
gabinete do Prefeito. 
 
11. DA FISCALIZAÇÃO
 
11.1. Ficará responsável pela fiscalização deste Contrato a funcionária pública 
municipal desta Prefeitura, Sra. 
FISCAL DE CONTRATOS
através da Portaria Nº 036
que surgirem no curso das aquisições, que tudo dará ciência à Administração, 
conforme art. 67, da lei nº 8666/93, com suas ulteriores alterações. 
 
12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 
Outras peculiaridades que envolvem a contratação em questão, especialmente 
aquelas previstas em lei especial, especialmente a Lei Federal 8.906/94 poderão ser 
tratadas de modo específico no contrato
 

 
 
 
 
 

Secretário Municipal de Administração e Finanças

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.02.01.04.122.0002.2006.0000.3.3.90.39.00 - Manutenção e encargos com 

 

Ficará responsável pela fiscalização deste Contrato a funcionária pública 
municipal desta Prefeitura, Sra. PATRÍCIA MARIA BENTO LINS
FISCAL DE CONTRATOS da Secretaria Municipal de Administração e Finanças

036/2018, de 15/02/2018, à qual competirá dirimir as dúvidas 
que surgirem no curso das aquisições, que tudo dará ciência à Administração, 
conforme art. 67, da lei nº 8666/93, com suas ulteriores alterações. 

. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

que envolvem a contratação em questão, especialmente 
previstas em lei especial, especialmente a Lei Federal 8.906/94 poderão ser 

tratadas de modo específico no contrato administrativo. 

Jaciara-MT, 14 de outubro

RONIEVON MIRANDA DA SILVA 
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Portaria nº 02/2018 
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Manutenção e encargos com 

Ficará responsável pela fiscalização deste Contrato a funcionária pública 
PATRÍCIA MARIA BENTO LINS, designada como 

Administração e Finanças, 
, à qual competirá dirimir as dúvidas 

que surgirem no curso das aquisições, que tudo dará ciência à Administração, 
conforme art. 67, da lei nº 8666/93, com suas ulteriores alterações.  

que envolvem a contratação em questão, especialmente 
previstas em lei especial, especialmente a Lei Federal 8.906/94 poderão ser 

14 de outubro de 2019. 

Secretário Municipal de Administração e Finanças 



 

PLANILHA DE PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA
 
 

EXPERIÊNCIA E CONHECIMENTO TÉCNICO E JURÍDICO
 

Itens 

Experiência no 
patrocínio de ações 
civis públicas ou de 
improbidade 
administrativa. 
Experiência na 
defesa em ações 
civis públicas ou de 
improbidade 
administrativa. 
Experiência em 
ações de execução 
fiscal 
Experiência em 
processos perante o 
TCU 
Experiência em 
processos perante o 
TCE 

TOTAL:
 

- A comprovação para efeito de pontuação no item “A” 
descrita no item 8.3.1. 
 
- Para a pontuação do item “A” deverá ser considerada a experiência de apenas um 
dos profissionais integrantes da sociedade
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO II - PROPOSTA TÉCNICA 

 
PLANILHA DE PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA

ITEM A 
EXPERIÊNCIA E CONHECIMENTO TÉCNICO E JURÍDICO

Pontos por 
Processo 

Número de 
processos 

Quantidade de

50,0 
 
 
 

40,0  
 

5,0  
 

50,0  
 

40,0  
 

TOTAL: 

A comprovação para efeito de pontuação no item “A” será apresentada 

pontuação do item “A” deverá ser considerada a experiência de apenas um 
dos profissionais integrantes da sociedade, na forma descrita no item 2.5.5
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PLANILHA DE PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 

EXPERIÊNCIA E CONHECIMENTO TÉCNICO E JURÍDICO 

Quantidade de 
pontos da 
Licitante 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

será apresentada na forma 

pontuação do item “A” deverá ser considerada a experiência de apenas um 
, na forma descrita no item 2.5.5. 



 

 
 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO PROFISSIONAL
 

Qualificação

Graduação em direito 
Formação adicional com graduação em 
áreas afins, especificamente 
(administração e contábeis).
Especialização em uma das áreas do 
direito 
Especialização em outras áreas

Mestrado em uma das áreas do direito

Mestrado em outras áreas
Doutorado em uma das áreas do direito
Doutorado em outras áreas
TOTAL:...............................................

-A comprovação para efeito de pontuação no item
itens8.5.3, 8.5.4 e 8.5.5 do edital.

 

 
 
TOTAL DE PONTOS OBTIDOS (ITEM A + ITEM B
 
 

Local e data,  
 
 
 

 
 

 

ITEM B 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO PROFISSIONAL

Qualificação Pontos por título 
apresentado 

200 
Formação adicional com graduação em 
áreas afins, especificamente 
(administração e contábeis). 

 
100 

Especialização em uma das áreas do 
500 

Especialização em outras áreas 250 

das áreas do direito  
1000 

Mestrado em outras áreas 600 
Doutorado em uma das áreas do direito 1.500 
Doutorado em outras áreas 1200 
TOTAL:............................................... ____________ 

 
A comprovação para efeito de pontuação no item “B” se dará na forma descrita no

do edital. 

 
TOTALIZAÇÃO 

 

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS (ITEM A + ITEM B 
 

Assinatura 
Carimbo do CNPJ 
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QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO PROFISSIONAL 

Pontos auferidos 
pela Licitante 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

“B” se dará na forma descrita nos 



 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Denominação comercial:
Razão Social: 
CNPJ: 
Endereço: 
Bairro: 
CEP: 
Telefone: 
Conta Bancária: 
Código e nome do banco:
 

Contratação de pessoa jurídica habilitada para prestação serviços de 
advocacia e consultoria jurídica destinada ao atendimento das demandas de 
serviços no âmbito administrativo e judicial, na defesa dos interesses do 
contratante, relacionados com as prestações de contas de convênios 
pretéritos, firmados com a União e o Esta
aos diversos órgãos da União, do Estado, TCE, TCU
relacionadas as contas dos convênios pendentes 
prejuízos ao Município
Referências. 
 

DETALHAMENTO
Mensal 
 Anual 
 
 

01) - A empresa .................................................. declara que estão inclusas no 
valor cotado todasas despesas sobre o objeto licitado (impostos, taxas, seguros, 
transportes, equipamentose
02) - Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
03) - Forma de Pagamento: Mensal, na forma contratada.

 
 
Local e data 
 
 
_________________________________________
Carimbo da empresa/Assinatura do responsável
 
 

 
ANEXO III 

 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
Denominação comercial: 

Optante pelo SIMPLES? (Sim/Não)

Cidade: 
E-MAIL: 
Fax: 
Agência: 

Código e nome do banco: 

DESCRIÇÃO DO OBJETO 

Contratação de pessoa jurídica habilitada para prestação serviços de 
advocacia e consultoria jurídica destinada ao atendimento das demandas de 
serviços no âmbito administrativo e judicial, na defesa dos interesses do 
contratante, relacionados com as prestações de contas de convênios 
pretéritos, firmados com a União e o Estado, em face das pendências junto 
aos diversos órgãos da União, do Estado, TCE, TCU e as ações judiciais 
relacionadas as contas dos convênios pendentes com potencial risco de 
prejuízos ao Município”, na forma constante do detalhamento do Termo de 

DETALHAMENTO 
 
 

A empresa .................................................. declara que estão inclusas no 
valor cotado todasas despesas sobre o objeto licitado (impostos, taxas, seguros, 
transportes, equipamentose qualquer outra despesa). 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 
Forma de Pagamento: Mensal, na forma contratada. 

_________________________________________ 
Carimbo da empresa/Assinatura do responsável 

 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls.______ 

 

Rub.______ 

Optante pelo SIMPLES? (Sim/Não) 

Contratação de pessoa jurídica habilitada para prestação serviços de 
advocacia e consultoria jurídica destinada ao atendimento das demandas de 
serviços no âmbito administrativo e judicial, na defesa dos interesses do 
contratante, relacionados com as prestações de contas de convênios 

do, em face das pendências junto 
e as ações judiciais 

com potencial risco de 
”, na forma constante do detalhamento do Termo de 

VALOR  

A empresa .................................................. declara que estão inclusas no 
valor cotado todasas despesas sobre o objeto licitado (impostos, taxas, seguros, 



 

CONTRATO DE 
TOMADA DE PREÇOS Nº 

 

01- DAS PARTES 
 

    1.1-MUNICÍPIO DE JACIARA
1.075, nesta cidade de Jaciara
ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. 
brasileiro, cirurgião dentist
SSP/MT e inscrito no CPF sob o n.° 420.058.681
cidade de Jaciara-MT, doravante denominado, simplesmente, 
 
1.2- ....... doravante denominada simplesment
 
02- DO SUPORTE LEGAL
 
2.1- Este Contrato de Prestação de Serviço se fundamenta nas disposições 
consubstanciadas pela Lei Federal n.º 8.666/93, atualizad
8.883/94, Lei 8.906/94 e demais dispositivos legais aplicáveis
Complementar n.º 123/2006 e Licitação 
TÉCNICA E PREÇO, Processo Administrativo n.º
estabelecidas neste Instrumento, bem como nas normas inerentes à matéria e ainda 
na homologação do Prefeito no dito 
 
CLÁUSULA TERCEIRA 
 
3.1- Contratação de pessoa jurídica habilitada para prestação serviços de 
advocacia e consultoria jurídica destinada ao atendimento das demandas de 
serviços no âmbito administrativo e judicial, na defesa dos interesses do 
contratante, relacionados com as prestações de contas de convênios 
pretéritos, firmados com a União e o Estado, em face das pendências junto 
aos diversos órgãos da União, do Estado, TCE, TCU
relacionadas as contas dos convênios pendentes,
prejuízos ao Município.
 

 
ANEXO IV 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º ........../

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019 
 

MINUTA DE CONTRATO 

"QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO 
MUNICÍPIO DE JACIARA 
OUTRO, A     EMPRESA ___________  
NAS    CONDIÇÕES ABAIXO E 
SEGUINTES.” 

MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, com sede à Av. Antônio Ferreira Sobrinho, n.º 
1.075, nesta cidade de Jaciara-MT, inscrito no CNPJ n.º 03.347.135/0001
ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD

, cirurgião dentista, portador da Cédula de Identidade RG n.° 052839
SSP/MT e inscrito no CPF sob o n.° 420.058.681-91, residente e domiciliado nesta 

MT, doravante denominado, simplesmente, CONTRATANTE;      

....... doravante denominada simplesmente CONTRATADA. 

DO SUPORTE LEGAL 

Este Contrato de Prestação de Serviço se fundamenta nas disposições 
consubstanciadas pela Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada pela Lei Federal n.º 

Lei 8.906/94 e demais dispositivos legais aplicáveis
Complementar n.º 123/2006 e Licitação TOMADA DE PREÇOS N.º 

, Processo Administrativo n.º 4680/2019 
estabelecidas neste Instrumento, bem como nas normas inerentes à matéria e ainda 

refeito no dito certame, datada de .../..../2019

EIRA – DO OBJETO 

Contratação de pessoa jurídica habilitada para prestação serviços de 
advocacia e consultoria jurídica destinada ao atendimento das demandas de 

administrativo e judicial, na defesa dos interesses do 
contratante, relacionados com as prestações de contas de convênios 
pretéritos, firmados com a União e o Estado, em face das pendências junto 
aos diversos órgãos da União, do Estado, TCE, TCU e as ações
relacionadas as contas dos convênios pendentes,com potencial risco de 

. 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls.______ 

 

Rub.______ 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º ........../2019 

"QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO 
MUNICÍPIO DE JACIARA - MT E DE 
OUTRO, A     EMPRESA ___________  
NAS    CONDIÇÕES ABAIXO E 

 
 

, com sede à Av. Antônio Ferreira Sobrinho, n.º 
CNPJ n.º 03.347.135/0001-16, neste 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD, 
a, portador da Cédula de Identidade RG n.° 052839-2 

, residente e domiciliado nesta 
CONTRATANTE;       

 

Este Contrato de Prestação de Serviço se fundamenta nas disposições 
a pela Lei Federal n.º 

Lei 8.906/94 e demais dispositivos legais aplicáveise ainda Lei 
TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2019 do tipo 

4680/2019 e convenções 
estabelecidas neste Instrumento, bem como nas normas inerentes à matéria e ainda 

2019. 

Contratação de pessoa jurídica habilitada para prestação serviços de 
advocacia e consultoria jurídica destinada ao atendimento das demandas de 

administrativo e judicial, na defesa dos interesses do 
contratante, relacionados com as prestações de contas de convênios 
pretéritos, firmados com a União e o Estado, em face das pendências junto 

e as ações judiciais 
com potencial risco de 



 

3.2- Da natureza singular do objeto 
 

-Demonstra a singularidade do objeto do certame o próprio detalhamento do objeto, 
na condição de atividade multidisciplinar, 
envolvido(s) na execução do mesmo, conhecimentos técnicos de outras áreas, 
inclusive com a alocação de profissionais de áreas de atividades distintas, tais 
como contadores e engenheiros, além de exigir dos responsáveis pela execução 
do objeto conhecimentos técnicos de áreas afins, como “administração pública, 
finanças, contabilidade, técnicas e procedimentos relacionados com os processos 
de prestações de contas em órgãos diver
convenentes, Ministérios, Secretarias de Estado, órgãos de controle externo, TCE, 
TCU e outros”, além de disponibilidade para estudos particularizados de situações 
em evidência relacionados com as contas dos convênios pretérito
futuros, como a orientação técnica quanto a proposição de medidas administrativas 
e ou judiciais particularizadas, dispondo, além capacitação técnica, também a 
habilitação profissional para a implementação das medidas a serem adotadas no 
âmbito administrativo ou judicial, na forma delimitada pelo detalhamento do objeto.
 
3.3- Do detalhamento do objeto

 
a)- Acompanhamento, orientação e intervenção, por demanda, nos processos 
administrativos e ou judiciais relacionados com prestações de contas de co
que por razões diversas possam apresentar potencial risco de prejuízos ao 
Munícipio, junto a órgãos da União, do Estado, TCE e TCU e outros.
 
b)- Orientação jurídica e ou a proposição das medidas administrativas ou judiciais 
necessárias, por deman
prestações de contas de convênios, com potencial risco de prejuízos ao Munícipio;
 
c)- Orientação jurídica acerca da adoção das medidas administrativas e judiciais, no 
atendimento dos casos de restrições/pr
de inadimplências e pendências relacionadas com prestações de contas de 
convênios firmados com a União e o Estado;
 
d)- Acompanhamento dos processos de prestações de contas, por demanda, com a 
finalidade de sustar eventuais restrições ao Município, como potencial risco de 
prejuízos ao Município; 
 
e)- Consultoria, por demanda, no atendimento das questões de interesse do 
Município, com abrangência para as atividades administrativas, orçamentárias, 
financeiras, tributárias, previdenciárias e outras, desde que relacionadas com as 
prestações de contas de convênios pretéritos, presentes e futuros, firmados pelo 
Município, disponibilizando, se necessário, contadores para orientar na montagem 
ou retificação de prestaç
caso necessário, eventuais medições, laudos e outros documentos necessário 
diante do caso concreto.
 

Da natureza singular do objeto - singularidade 

Demonstra a singularidade do objeto do certame o próprio detalhamento do objeto, 
na condição de atividade multidisciplinar, vez que exigirá do(s) profissional(is) 
envolvido(s) na execução do mesmo, conhecimentos técnicos de outras áreas, 
inclusive com a alocação de profissionais de áreas de atividades distintas, tais 

engenheiros, além de exigir dos responsáveis pela execução 
do objeto conhecimentos técnicos de áreas afins, como “administração pública, 
finanças, contabilidade, técnicas e procedimentos relacionados com os processos 
de prestações de contas em órgãos diversos, especialmente os órgãos 
convenentes, Ministérios, Secretarias de Estado, órgãos de controle externo, TCE, 
TCU e outros”, além de disponibilidade para estudos particularizados de situações 
em evidência relacionados com as contas dos convênios pretérito
futuros, como a orientação técnica quanto a proposição de medidas administrativas 
e ou judiciais particularizadas, dispondo, além capacitação técnica, também a 
habilitação profissional para a implementação das medidas a serem adotadas no 

ito administrativo ou judicial, na forma delimitada pelo detalhamento do objeto.

Do detalhamento do objeto 

Acompanhamento, orientação e intervenção, por demanda, nos processos 
administrativos e ou judiciais relacionados com prestações de contas de co
que por razões diversas possam apresentar potencial risco de prejuízos ao 
Munícipio, junto a órgãos da União, do Estado, TCE e TCU e outros.

Orientação jurídica e ou a proposição das medidas administrativas ou judiciais 
necessárias, por demanda, decorrentes de procedimentos relacionados com 
prestações de contas de convênios, com potencial risco de prejuízos ao Munícipio;

Orientação jurídica acerca da adoção das medidas administrativas e judiciais, no 
atendimento dos casos de restrições/prejuízos impostos ao Município, decorrentes 
de inadimplências e pendências relacionadas com prestações de contas de 
convênios firmados com a União e o Estado; 

Acompanhamento dos processos de prestações de contas, por demanda, com a 
eventuais restrições ao Município, como potencial risco de 

Consultoria, por demanda, no atendimento das questões de interesse do 
Município, com abrangência para as atividades administrativas, orçamentárias, 

tributárias, previdenciárias e outras, desde que relacionadas com as 
prestações de contas de convênios pretéritos, presentes e futuros, firmados pelo 
Município, disponibilizando, se necessário, contadores para orientar na montagem 
ou retificação de prestações de contas, assim como engenheiros, para apresentar, 
caso necessário, eventuais medições, laudos e outros documentos necessário 
diante do caso concreto. 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls.______ 

 

Rub.______ 

Demonstra a singularidade do objeto do certame o próprio detalhamento do objeto, 
vez que exigirá do(s) profissional(is) 

envolvido(s) na execução do mesmo, conhecimentos técnicos de outras áreas, 
inclusive com a alocação de profissionais de áreas de atividades distintas, tais 

engenheiros, além de exigir dos responsáveis pela execução 
do objeto conhecimentos técnicos de áreas afins, como “administração pública, 
finanças, contabilidade, técnicas e procedimentos relacionados com os processos 

sos, especialmente os órgãos 
convenentes, Ministérios, Secretarias de Estado, órgãos de controle externo, TCE, 
TCU e outros”, além de disponibilidade para estudos particularizados de situações 
em evidência relacionados com as contas dos convênios pretéritos, presentes e 
futuros, como a orientação técnica quanto a proposição de medidas administrativas 
e ou judiciais particularizadas, dispondo, além capacitação técnica, também a 
habilitação profissional para a implementação das medidas a serem adotadas no 

ito administrativo ou judicial, na forma delimitada pelo detalhamento do objeto. 

Acompanhamento, orientação e intervenção, por demanda, nos processos 
administrativos e ou judiciais relacionados com prestações de contas de convênios, 
que por razões diversas possam apresentar potencial risco de prejuízos ao 
Munícipio, junto a órgãos da União, do Estado, TCE e TCU e outros. 

Orientação jurídica e ou a proposição das medidas administrativas ou judiciais 
da, decorrentes de procedimentos relacionados com 

prestações de contas de convênios, com potencial risco de prejuízos ao Munícipio; 

Orientação jurídica acerca da adoção das medidas administrativas e judiciais, no 
ejuízos impostos ao Município, decorrentes 

de inadimplências e pendências relacionadas com prestações de contas de 

Acompanhamento dos processos de prestações de contas, por demanda, com a 
eventuais restrições ao Município, como potencial risco de 

Consultoria, por demanda, no atendimento das questões de interesse do 
Município, com abrangência para as atividades administrativas, orçamentárias, 

tributárias, previdenciárias e outras, desde que relacionadas com as 
prestações de contas de convênios pretéritos, presentes e futuros, firmados pelo 
Município, disponibilizando, se necessário, contadores para orientar na montagem 

ões de contas, assim como engenheiros, para apresentar, 
caso necessário, eventuais medições, laudos e outros documentos necessário 



 

f)- Representar o Município em juízo, nos casos em que, por conta da singularidade 
do objeto, possa o profissional representante da pessoa jurídica contratada atuar na 
condição de atividade complementar da procuradoria do município
específicos constantes do objeto
 
3.4- Da justificativa para a contratação
 
Justifica a inciativa do presente proced
demanda por serviços técnicos especializados, com a finalidade de prover o apoio 
suplementar à Procuradoria do Município, que pela singularidade do objeto, seja 
pelas particularidades das atividades administrativas o
ou ainda pela exigência do domínio de conhecimentos técnicos de áreas de 
conhecimento afins, no âmbito da administração pública, o que se exige além do 
conhecimento específico, também a permanente disponibilidade para o atend
de questões complexas e específicas que extrapolam o campo do conhecimento 
jurídico em sentido “latu”, com a finalidade de prover o permanente 
acompanhamento e o andamento dos processos relacionados com as contas de 
convênios pretéritos, firmados pe
em face disso, o permanente risco de prejuízos decorrente inclusive da negativação 
do município junto ao CADIN/SIAFI, TCU, TCE e outros.
 
Necessitando o município da adoção das medidas 
finalidade de estender a capacidade de resposta às questões citadas, no âmbito 
judicial e administrativo, como necessidade inarredável, decorrentes da demanda 
pelos serviços, com vistas a promoção de medidas de natureza perene e inadiáveis, 
seja no âmbito judicial ou administrativo, instaura a administração o procedimento 
com a finalidade de promover a contratação de pessoa jurídica especializada e 
capacitada para o desiderato, através do presente procedimento, na modalidade de 
Tomada de Preços do Tip
jurídica, de forma atender o disposto na Constituição Federal, Lei Federal 8666/93 e, 
em decorrência da natureza de parte das atividades de que trata o presente 
procedimento, como atividade privativa d
disposto na Lei Federal nº 8.906/94.
 
04- DO REGIME DE EXECUÇÃO
 
4.1-O presente Contrato terá regime de execução direta
termos da LicitaçãoTOMADA DE PREÇO N.° 
PREÇO, nos termos estatuídos pelo Artigo 6°, Inciso VIII, da Lei Federal n.º 
8.666/93. 
 
05- DO FATO GERADOR CONTRATUAL
 
5.1- O presente Instrumento Contratual foi firmado em decorrência do Despacho 
Homologatório e Adjudicatório pelo Prefeito Municipa
concernente à Licitação instaurada na modalidade 
009/2019, Processo Administrativo n.º 
da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores. 

Representar o Município em juízo, nos casos em que, por conta da singularidade 
o profissional representante da pessoa jurídica contratada atuar na 

condição de atividade complementar da procuradoria do município
específicos constantes do objeto. 

Da justificativa para a contratação 

Justifica a inciativa do presente procedimento, a necessidade do atendimento da 
demanda por serviços técnicos especializados, com a finalidade de prover o apoio 
suplementar à Procuradoria do Município, que pela singularidade do objeto, seja 
pelas particularidades das atividades administrativas ou judiciais a serem atendidas, 
ou ainda pela exigência do domínio de conhecimentos técnicos de áreas de 
conhecimento afins, no âmbito da administração pública, o que se exige além do 
conhecimento específico, também a permanente disponibilidade para o atend
de questões complexas e específicas que extrapolam o campo do conhecimento 
jurídico em sentido “latu”, com a finalidade de prover o permanente 
acompanhamento e o andamento dos processos relacionados com as contas de 
convênios pretéritos, firmados pelo Município, pendentes de instrução e solução, e 
em face disso, o permanente risco de prejuízos decorrente inclusive da negativação 
do município junto ao CADIN/SIAFI, TCU, TCE e outros. 

cessitando o município da adoção das medidas constante do objeto, 
finalidade de estender a capacidade de resposta às questões citadas, no âmbito 
judicial e administrativo, como necessidade inarredável, decorrentes da demanda 
pelos serviços, com vistas a promoção de medidas de natureza perene e inadiáveis, 

mbito judicial ou administrativo, instaura a administração o procedimento 
com a finalidade de promover a contratação de pessoa jurídica especializada e 
capacitada para o desiderato, através do presente procedimento, na modalidade de 
Tomada de Preços do Tipo Técnica e Preço, com o objetivo de seleção de pessoa 
jurídica, de forma atender o disposto na Constituição Federal, Lei Federal 8666/93 e, 
em decorrência da natureza de parte das atividades de que trata o presente 
procedimento, como atividade privativa de advocacia, também em observância ao 
disposto na Lei Federal nº 8.906/94. 

DO REGIME DE EXECUÇÃO 

O presente Contrato terá regime de execução diretaem conformi
TOMADA DE PREÇO N.° 009/2019, do tipo 

nos termos estatuídos pelo Artigo 6°, Inciso VIII, da Lei Federal n.º 

DO FATO GERADOR CONTRATUAL 

O presente Instrumento Contratual foi firmado em decorrência do Despacho 
Homologatório e Adjudicatório pelo Prefeito Municipal de Jaciara
concernente à Licitação instaurada na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº. 

, Processo Administrativo n.º 4680/2019 e de conformidade com os ditames 
da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores.  

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls.______ 

 

Rub.______ 

Representar o Município em juízo, nos casos em que, por conta da singularidade 
o profissional representante da pessoa jurídica contratada atuar na 

condição de atividade complementar da procuradoria do município, nos casos 

imento, a necessidade do atendimento da 
demanda por serviços técnicos especializados, com a finalidade de prover o apoio 
suplementar à Procuradoria do Município, que pela singularidade do objeto, seja 

u judiciais a serem atendidas, 
ou ainda pela exigência do domínio de conhecimentos técnicos de áreas de 
conhecimento afins, no âmbito da administração pública, o que se exige além do 
conhecimento específico, também a permanente disponibilidade para o atendimento 
de questões complexas e específicas que extrapolam o campo do conhecimento 
jurídico em sentido “latu”, com a finalidade de prover o permanente 
acompanhamento e o andamento dos processos relacionados com as contas de 

lo Município, pendentes de instrução e solução, e 
em face disso, o permanente risco de prejuízos decorrente inclusive da negativação 

constante do objeto, com a 
finalidade de estender a capacidade de resposta às questões citadas, no âmbito 
judicial e administrativo, como necessidade inarredável, decorrentes da demanda 
pelos serviços, com vistas a promoção de medidas de natureza perene e inadiáveis, 

mbito judicial ou administrativo, instaura a administração o procedimento 
com a finalidade de promover a contratação de pessoa jurídica especializada e 
capacitada para o desiderato, através do presente procedimento, na modalidade de 

o Técnica e Preço, com o objetivo de seleção de pessoa 
jurídica, de forma atender o disposto na Constituição Federal, Lei Federal 8666/93 e, 
em decorrência da natureza de parte das atividades de que trata o presente 

e advocacia, também em observância ao 

conformidade com os 
, do tipo TÉCNICA E 

nos termos estatuídos pelo Artigo 6°, Inciso VIII, da Lei Federal n.º 

O presente Instrumento Contratual foi firmado em decorrência do Despacho 
l de Jaciara-MT, em .../.../2019, 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 
e de conformidade com os ditames 



 

 
06- DO VALOR 
 
6.1- O valor global do presente contrato é de R$ ......................, a ser pago em 12 
(doze) parcelas mensais
 
07- DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
 
7.1-As despesas decorrentes deste procedimento correrão à conta da
Dotações Orçamentárias
 
01.04.01.04.122.0003.2120.0000.3.3.90.3
Secretaria de Administração e Finanças

 
01.02.01.04.122.0002.2006.0000.3.3.90.3
gabinete do Prefeito. 
 
7.2- Se for o caso, nos exercícios subseqüentes, as despesas, em referência, 
poderá correr à mesma conta ou àquela correspondente que for destinada a custear 
este tipo de despesa pela 
 
08- PRAZO 
 
8.1- O PRAZO para a prestação dos serviços, objeto d
(doze) meses, com início nesta data (...../.../.....) e término em (..../...../....), podendo 
ser prorrogado se necessário, somente mediante Aditivo Contratual,
público, de comum acordo entre as partes, devidamente
estabelecidos pelo disposto no art. 57 da 
posteriores. 
 
09- DA INADIMPLÊNCIA
 
9.1- A inadimplência de uma das partes autoriza a outra a suspender o 
cumprimento de sua obrigação, inclusive a sus
Contratada, assumindo a parte quer der causa os prejuízos impostos à outra parte.
 
10- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
 
10.1- Os pagamentos serão efetuados na Tesouraria da
Antônio Ferreira Sobrinho, nº.
decisão ou através de conta bancária;
 
10.2- Os pagamentos serão realizados conforme medições, em até 10 (dez) dias 
contados da data de emissão da nota fiscal/fatura, condicionados a ORDEM DE 
SERVIÇOS e medições devidamente atestados pelo Departamento de Engenharia 
desta Prefeitura e comprovação do pagamento/regularidade com a Previdência 
Social e FGTS, sendo que o pagamento e recebimento definitivo serão 

global do presente contrato é de R$ ......................, a ser pago em 12 
(doze) parcelas mensais no valor de R$...................  (............). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

As despesas decorrentes deste procedimento correrão à conta da
s: 

01.04.01.04.122.0003.2120.0000.3.3.90.39.00 - Manutenção e encargos com 
Secretaria de Administração e Finanças 

01.02.01.04.122.0002.2006.0000.3.3.90.39.00 - Manutenção e encargos com 

Se for o caso, nos exercícios subseqüentes, as despesas, em referência, 
poderá correr à mesma conta ou àquela correspondente que for destinada a custear 
este tipo de despesa pela CONTRATANTE. 

O PRAZO para a prestação dos serviços, objeto deste Contrato, será de 
, com início nesta data (...../.../.....) e término em (..../...../....), podendo 

ser prorrogado se necessário, somente mediante Aditivo Contratual,
público, de comum acordo entre as partes, devidamente justificado

disposto no art. 57 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações 

DA INADIMPLÊNCIA 

A inadimplência de uma das partes autoriza a outra a suspender o 
cumprimento de sua obrigação, inclusive a suspensão dos serviços pela 
Contratada, assumindo a parte quer der causa os prejuízos impostos à outra parte.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Os pagamentos serão efetuados na Tesouraria da CONTRATANTE
Antônio Ferreira Sobrinho, nº. 1.075, nesta cidade de Jaciara- MT, se outra não for a 
decisão ou através de conta bancária; 

Os pagamentos serão realizados conforme medições, em até 10 (dez) dias 
contados da data de emissão da nota fiscal/fatura, condicionados a ORDEM DE 

ões devidamente atestados pelo Departamento de Engenharia 
desta Prefeitura e comprovação do pagamento/regularidade com a Previdência 
Social e FGTS, sendo que o pagamento e recebimento definitivo serão 
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global do presente contrato é de R$ ......................, a ser pago em 12 

As despesas decorrentes deste procedimento correrão à conta das seguintes 

Manutenção e encargos com 

Manutenção e encargos com 

Se for o caso, nos exercícios subseqüentes, as despesas, em referência, 
poderá correr à mesma conta ou àquela correspondente que for destinada a custear 

este Contrato, será de até12 
, com início nesta data (...../.../.....) e término em (..../...../....), podendo 

ser prorrogado se necessário, somente mediante Aditivo Contratual,por interesse 
justificado, nos termos 

666/93 e alterações 

A inadimplência de uma das partes autoriza a outra a suspender o 
pensão dos serviços pela 

Contratada, assumindo a parte quer der causa os prejuízos impostos à outra parte. 

CONTRATANTE, sito à Av. 
MT, se outra não for a 

Os pagamentos serão realizados conforme medições, em até 10 (dez) dias 
contados da data de emissão da nota fiscal/fatura, condicionados a ORDEM DE 

ões devidamente atestados pelo Departamento de Engenharia 
desta Prefeitura e comprovação do pagamento/regularidade com a Previdência 
Social e FGTS, sendo que o pagamento e recebimento definitivo serão 



 

condicionados à demonstração de regularidade da 
órgãos antes descritos e funcionários.
 
11- DO REAJUSTAMENTO
 
11.1- Os preços para a prestação dos serviços em referência serão fixos e não 
sofrerão reajuste durante a vigência deste Contrato, de acordo com os termos 
estabelecidos pela legis
estipulados neste contrato e se houver desequilíbrio econômico 
contrato devidamente justificado;
 
11.2- No caso de prorrogação do Contrato de Prestação de Serviço, só poderá haver 
reajuste, se existir acordo entre as partes, nunca contrariando, qualquer que for 
algum índice oficial estabelecido pelo Governo Federal.
 
12- DAS PENALIDADES
 
12.1- Pelo INADIMPLEMENTO TOTAL
CONTRATADA sujeita às seg
garantida a prévia defesa:
 

12.1.1- Advertência;
 

12.1.2- Multas; 
 

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

 
12.1.4- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração enquanto perdurarem os motivos determinados da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação perante a 

 
13- MULTAS 
 
13.1- Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado, 
ou ainda situações que o 
incorrerá nas seguintes multas:
 
a) Por dia que exceder o prazo de entrega da obra, 0,0

do valor atualizado do contrato;
 
b) Multas variáveis de 1% (um por cento) do valor atualizado do contrato:

 
b.1) – Se a entrega 

Cronograma;   
 
b.2) - Se não efetuar a entrega do objeto deste instrumento, d
normas, manuais, instruções e especificações contidas no Memorial Descritivo;

condicionados à demonstração de regularidade da CONTRAT
órgãos antes descritos e funcionários. 

DO REAJUSTAMENTO 

Os preços para a prestação dos serviços em referência serão fixos e não 
sofrerão reajuste durante a vigência deste Contrato, de acordo com os termos 
estabelecidos pela legislação vigente e atinente à matéria, ressalvados os casos 
estipulados neste contrato e se houver desequilíbrio econômico 
contrato devidamente justificado; 

No caso de prorrogação do Contrato de Prestação de Serviço, só poderá haver 
juste, se existir acordo entre as partes, nunca contrariando, qualquer que for 

algum índice oficial estabelecido pelo Governo Federal. 

DAS PENALIDADES 

INADIMPLEMENTO TOTAL ou PARCIAL do presente Contrato, ficará a 
sujeita às seguintes penalidades, a critério do 

garantida a prévia defesa: 

Advertência; 

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 a CONTRATANTE

Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado, 
ou ainda situações que o CONTRATANTE caberia obviar, a 
incorrerá nas seguintes multas: 

Por dia que exceder o prazo de entrega da obra, 0,01% (um centésimo pôr cento) 
do valor atualizado do contrato; 

Multas variáveis de 1% (um por cento) do valor atualizado do contrato:

Se a entrega do objeto não atender o andamento de acordo com 
  

Se não efetuar a entrega do objeto deste instrumento, d
normas, manuais, instruções e especificações contidas no Memorial Descritivo;
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CONTRATADA perante os 

Os preços para a prestação dos serviços em referência serão fixos e não 
sofrerão reajuste durante a vigência deste Contrato, de acordo com os termos 

lação vigente e atinente à matéria, ressalvados os casos 
estipulados neste contrato e se houver desequilíbrio econômico – financeiro do 

No caso de prorrogação do Contrato de Prestação de Serviço, só poderá haver 
juste, se existir acordo entre as partes, nunca contrariando, qualquer que for 

do presente Contrato, ficará a 
uintes 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 

CONTRATANTE. 

Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado, 
caberia obviar, a CONTRATADA 

% (um centésimo pôr cento) 

Multas variáveis de 1% (um por cento) do valor atualizado do contrato: 

não atender o andamento de acordo com 

Se não efetuar a entrega do objeto deste instrumento, de acordo com as 
normas, manuais, instruções e especificações contidas no Memorial Descritivo; 



 

 
13.2- As multas estabelecidas serão entendidas como independentes e cumulativas:

 
12.2.1- A CONTRATADA
da publicação da penalidade no órgão oficial, para recolher a multa aos cofres 
do Município; 
 
12.2.2- Os recursos contra a multa aplicada deverão ser feitos no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
da Lei Federal n.º 8.666/93.

 
14- DA RESCISÃO 
 
14.1- Constitui motivo para rescisão deste Contrato os Incisos de I a XVII do Artigo 
78 da Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada pela Lei Federal n.º 8.883/94;
 
14.2.- 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 
 
b) Administrativa - 

enumerado nos Incisos I a XII e XVII do Artigo 78 da Lei Federal n.º 
8.666/93; 

 
c) Judicial - nos termos da Legislação Processual.

15- DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
 
15.1- O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do 
Artigo 65 da Lei Federal n.° 8.666/93 e alterações, de comum acordo entre as partes 
e somente mediante aditivo contratual e, em especial nos casos abaixo: 
 
I - Unilateralmente pela CONTRATANTE
 

a) Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação 
técnica ao seus objetivos;

 
b) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de 
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites pe
Lei Federal n.° 8.666/93;

15.2- A CONTRATADA 
os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, em até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

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

As multas estabelecidas serão entendidas como independentes e cumulativas:

CONTRATADA terá o limite de 03 (três) dias úteis, contados da data 
da publicação da penalidade no órgão oficial, para recolher a multa aos cofres 

Os recursos contra a multa aplicada deverão ser feitos no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, nas condições do Artigo 109, Inciso I, alínea "f" 
da Lei Federal n.º 8.666/93. 

Constitui motivo para rescisão deste Contrato os Incisos de I a XVII do Artigo 
78 da Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada pela Lei Federal n.º 8.883/94;

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 
enumerado nos Incisos I a XII e XVII do Artigo 78 da Lei Federal n.º 

nos termos da Legislação Processual. 

DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do 
Artigo 65 da Lei Federal n.° 8.666/93 e alterações, de comum acordo entre as partes 
e somente mediante aditivo contratual e, em especial nos casos abaixo: 

CONTRATANTE: 

Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação 
técnica ao seus objetivos; 

Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de 
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites pe
Lei Federal n.° 8.666/93; 

 fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, em até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato; 

Quaisquer tributos ou encargos criados, alterados ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da 
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As multas estabelecidas serão entendidas como independentes e cumulativas: 

terá o limite de 03 (três) dias úteis, contados da data 
da publicação da penalidade no órgão oficial, para recolher a multa aos cofres 

Os recursos contra a multa aplicada deverão ser feitos no prazo 
nas condições do Artigo 109, Inciso I, alínea "f" 

Constitui motivo para rescisão deste Contrato os Incisos de I a XVII do Artigo 
78 da Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada pela Lei Federal n.º 8.883/94; 

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

por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 
enumerado nos Incisos I a XII e XVII do Artigo 78 da Lei Federal n.º 

O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do 
Artigo 65 da Lei Federal n.° 8.666/93 e alterações, de comum acordo entre as partes 
e somente mediante aditivo contratual e, em especial nos casos abaixo:  

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 pela 

fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, em até 25% (vinte e 

Quaisquer tributos ou encargos 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 par
 
15.4- Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos da 
CONTRATADA, a CONTRATANTE
equilíbrio econômico-financeiro inicial, nos termos preceituados pelo § 6° do A
65 da Lei Federal n.º 8.666/93;

 
15.5- As alterações do valor do contrato, decorrente de modificação de quantitativos 
previstos, revisão de preços bem como a prorrogação de prazos e o seu 
desequilíbrio financeiro, serão formalizadas pôr lavraturas de
por acordo das partes, conforme disposição legal contida no artigo 65 e seus incisos 
e parágrafos da Lei Federal n.° 8.666/93.
 
16- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
 
16.1 O Contrato de Prestação de Serviço deverá ser executado fielmente d
com as cláusulas avençadas, sendo obrigações da 
 
16.1.2Prestar os serviços, objeto do presente Contrato, com absoluta dilig
perfeição; 

 
16.1.3A CONTRATADA
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da prestação dos serviços, 
objeto deste instrumento contratu

 
16.1.4A CONTRATADA
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo órgão 

 
16.1.5Os acréscimos, supressões ou modificações que incorram em serviços 
complementares ou extraordinários, respeitados os limites da legislação vigente, 
serão objetos de alterações unilateral do Contrato, e serão formalizados através de 
um único documento, quando do recebimento do objeto ora contratado.

 
16.1.6A CONTRATADA
fiscais e comerciais, resultantes da execução deste Contrato.

 
16.1.7A CONTRATADA
pertinentes aos serviços objeto deste Contrato.

 
16.1.8Entregar o objeto de acordo com os prazos estabelecidos na proposta, 
contados a partir da data do recebimento da Ordem de Serviço.

 

apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, 
implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso;

Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos da 
CONTRATANTE deverá restabelecer, por aditamento, o 
financeiro inicial, nos termos preceituados pelo § 6° do A

65 da Lei Federal n.º 8.666/93; 

As alterações do valor do contrato, decorrente de modificação de quantitativos 
previstos, revisão de preços bem como a prorrogação de prazos e o seu 
desequilíbrio financeiro, serão formalizadas pôr lavraturas de Termo de Aditamento, 

r acordo das partes, conforme disposição legal contida no artigo 65 e seus incisos 
e parágrafos da Lei Federal n.° 8.666/93. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

O Contrato de Prestação de Serviço deverá ser executado fielmente d
com as cláusulas avençadas, sendo obrigações da CONTRATADA

Prestar os serviços, objeto do presente Contrato, com absoluta dilig

CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da prestação dos serviços, 
objeto deste instrumento contratual; 

CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo órgão interessado. 

Os acréscimos, supressões ou modificações que incorram em serviços 
complementares ou extraordinários, respeitados os limites da legislação vigente, 
serão objetos de alterações unilateral do Contrato, e serão formalizados através de 

nico documento, quando do recebimento do objeto ora contratado.

CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciário, 
fiscais e comerciais, resultantes da execução deste Contrato. 

CONTRATADA responsabiliza-se pelo fiel cumprimento das obrigações 
pertinentes aos serviços objeto deste Contrato. 

Entregar o objeto de acordo com os prazos estabelecidos na proposta, 
contados a partir da data do recebimento da Ordem de Serviço. 
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apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, 
a mais ou menos, conforme o caso; 

Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos da 
deverá restabelecer, por aditamento, o 

financeiro inicial, nos termos preceituados pelo § 6° do Artigo 

As alterações do valor do contrato, decorrente de modificação de quantitativos 
previstos, revisão de preços bem como a prorrogação de prazos e o seu 

Termo de Aditamento, 
r acordo das partes, conforme disposição legal contida no artigo 65 e seus incisos 

O Contrato de Prestação de Serviço deverá ser executado fielmente de acordo 
CONTRATADA: 

Prestar os serviços, objeto do presente Contrato, com absoluta diligência e 

é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da prestação dos serviços, 

é responsável pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 

Os acréscimos, supressões ou modificações que incorram em serviços 
complementares ou extraordinários, respeitados os limites da legislação vigente, 
serão objetos de alterações unilateral do Contrato, e serão formalizados através de 

nico documento, quando do recebimento do objeto ora contratado. 

é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciário, 

primento das obrigações 

Entregar o objeto de acordo com os prazos estabelecidos na proposta, 
 



 

16.1.9 Informar a Contratante, quando solicitado ou a seu critério, 
eventualidades que porventura advirem da execução do objeto do presente 
CONTRATO. 

 
17-DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

 
17.1 A Contratante se obriga ao cumprimento de todas as 
estipuladas no presente contrato, assumindo os riscos e prejuízos pela 
inobservância a qualquer das obrigações nele estipuladas.
 
17.2 A CONTRATANTE se responsabiliza pelo pagamento das parcelas mensais, 
nas condições estabelecidas n
 
17.3 Responsabiliza-se a Contratante pela origem, procedência e legalidade da 
documentação fornecida.
 
17.4 Fornecer à Contratada as orientações e todos os elementos necessários ao 
bom e fiel cumprimento do objeto deste Instrumento.
 
17.5 Responsabilizar-se pelos custos de produção de provas periciais ou de 
qualquer outra. 
 
17.6 Responsabilizar-se pelos custos de transporte, estadia e alimentação nos 
casos em que se exija a execução de atividades fora do município da contratante 
ou fora do município da sede da contratada.
 
17.7 Publicar o Extrato deste Instrumento na forma da Lei.
 
18- DA FISCALIZAÇÃO
 
18.1-Ficará responsável pela fiscalização dest
municipal desta Prefeitura, Sr
FISCAL DE CONTRATOS
através da Portaria Nº 036
que surgirem no curso das aquisições, que tudo dará ciência à Administração, 
conforme art. 67, da lei nº 8666/93, com suas ulteriores alterações. 
 
19- DA VINCULAÇÃO 

 
19.1- O presente Contrato de Prestação de Serviço vincula
Administrativo nº 4680/2019
bem como a proposta apresentada, pelos vencedores do certame.
 
20- DO DOMICÍLIO E FORO
 
20.1- As partes elegem, co
para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste Contrato de Prestação de Serviço, 

Informar a Contratante, quando solicitado ou a seu critério, 
que porventura advirem da execução do objeto do presente 

DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

A Contratante se obriga ao cumprimento de todas as cláusulas e obrigações 
estipuladas no presente contrato, assumindo os riscos e prejuízos pela 
inobservância a qualquer das obrigações nele estipuladas. 

A CONTRATANTE se responsabiliza pelo pagamento das parcelas mensais, 
nas condições estabelecidas neste Instrumento. 

se a Contratante pela origem, procedência e legalidade da 
documentação fornecida. 

Fornecer à Contratada as orientações e todos os elementos necessários ao 
bom e fiel cumprimento do objeto deste Instrumento. 

se pelos custos de produção de provas periciais ou de 

se pelos custos de transporte, estadia e alimentação nos 
casos em que se exija a execução de atividades fora do município da contratante 

o município da sede da contratada. 

Publicar o Extrato deste Instrumento na forma da Lei. 

DA FISCALIZAÇÃO 

Ficará responsável pela fiscalização deste Contratoa 
municipal desta Prefeitura, Sra.PATRÍCIA MARIA BENTO LINS
FISCAL DE CONTRATOS da Secretaria Municipal de Administração e Finanças

036/2018, de 15/02/2018,à qual competirá dirimir as dúvidas 
que surgirem no curso das aquisições, que tudo dará ciência à Administração, 
conforme art. 67, da lei nº 8666/93, com suas ulteriores alterações. 

O presente Contrato de Prestação de Serviço vincula
4680/2019, TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2019

bem como a proposta apresentada, pelos vencedores do certame.

DO DOMICÍLIO E FORO 

As partes elegem, como domicílio legal, o Foro da Comarca de Jaciara
para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste Contrato de Prestação de Serviço, 
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Informar a Contratante, quando solicitado ou a seu critério, de quaisquer 
que porventura advirem da execução do objeto do presente 

cláusulas e obrigações 
estipuladas no presente contrato, assumindo os riscos e prejuízos pela 

A CONTRATANTE se responsabiliza pelo pagamento das parcelas mensais, 

se a Contratante pela origem, procedência e legalidade da 

Fornecer à Contratada as orientações e todos os elementos necessários ao 

se pelos custos de produção de provas periciais ou de 

se pelos custos de transporte, estadia e alimentação nos 
casos em que se exija a execução de atividades fora do município da contratante 

 funcionária pública 
PATRÍCIA MARIA BENTO LINS, designada como 

Administração e Finanças, 
qual competirá dirimir as dúvidas 

que surgirem no curso das aquisições, que tudo dará ciência à Administração, 
conforme art. 67, da lei nº 8666/93, com suas ulteriores alterações.  

O presente Contrato de Prestação de Serviço vincula-se ao Processo 
009/2019 e seus anexos, 

bem como a proposta apresentada, pelos vencedores do certame. 

mo domicílio legal, o Foro da Comarca de Jaciara- MT, 
para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste Contrato de Prestação de Serviço, 



 

excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja, desde que não possam 
ser resolvidas amigavelmente.
 
21- DA ASSINATURA 
 
21.1- E, por estarem devidamente acordados, declaram as partes que aceitam as 
disposições estabelecidas nas Cláusulas deste Instrumento, sujeitando
normas contidas na Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada pela Lei Federal n.º 
8.883/94, bem como as demais normas complementares, assinando este Contrato 
n.º ............ em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) 
testemunhas. 

 
 
 
CONTRATANTE:   
    
    
 
CONTRATADA:  
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
Nome:________________________ Nome:________________________
RG:    
CPF:     
 

 

se qualquer outro por mais privilegiado que seja, desde que não possam 
ser resolvidas amigavelmente. 

E, por estarem devidamente acordados, declaram as partes que aceitam as 
disposições estabelecidas nas Cláusulas deste Instrumento, sujeitando
normas contidas na Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada pela Lei Federal n.º 

m como as demais normas complementares, assinando este Contrato 
n.º ............ em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) 

Jaciara – MT, .... de......................de 201

MUNICÍPIO DE JACIARA 
 ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD
   Prefeito Municipal 

Nome:________________________ Nome:________________________
  RG: 
  CPF: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls.______ 

 

Rub.______ 

se qualquer outro por mais privilegiado que seja, desde que não possam 

E, por estarem devidamente acordados, declaram as partes que aceitam as 
disposições estabelecidas nas Cláusulas deste Instrumento, sujeitando-se às 
normas contidas na Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada pela Lei Federal n.º 

m como as demais normas complementares, assinando este Contrato 
n.º ............ em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) 

 
de......................de 2019. 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 

Nome:________________________ Nome:________________________ 



 

TOMADA DE PREÇOS Nº 

Através do presente, a pessoa jurídica ..........................., neste ato representada 
pelo titular da pessoa jurídica, Sr. ............................., portador do CPF
do RG 
o(a)Sr.(a).........................................................................., portador(a) do RG n
...........................e doCPF nº.............................., para representar a pessoa jurídica 
no processo licitatório instaurado pelo Munic
de ......................., na modalidade Tomada de Preços n
derepresentante legal, outorgando
daempresa pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob 
formularpropostas, ofertar lances verbais, renunciar direitos, desistir de recursos e 
praticar todos osdemais atos inerentes ao certame, na forma do instrumento 
público de procuração que integra o presente credenciamento,
cópia do contrato social ou outro documento de constituição devidamente 
autenticados, que demonstre ser o outorgante da procuração o representante legal 
da pessoa jurídica. 
 
 
................., ......... de ................... de 201
 
 
_______________________________________________
Nome e assinatura do representante legal com firma reconhecida
(Este anexo deverá ser entregue fora do envelope)

 
ANEXO V 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019 

 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 
 
 

Através do presente, a pessoa jurídica ..........................., neste ato representada 
pelo titular da pessoa jurídica, Sr. ............................., portador do CPF

nº ...................., credencia 
o(a)Sr.(a).........................................................................., portador(a) do RG n
...........................e doCPF nº.............................., para representar a pessoa jurídica 
no processo licitatório instaurado pelo Município de ................................. 

, na modalidade Tomada de Preços nº 009/2019
derepresentante legal, outorgando-lhe poderes para pronunciar
daempresa pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº .................... bem como 
formularpropostas, ofertar lances verbais, renunciar direitos, desistir de recursos e 
praticar todos osdemais atos inerentes ao certame, na forma do instrumento 
público de procuração que integra o presente credenciamento,
cópia do contrato social ou outro documento de constituição devidamente 
autenticados, que demonstre ser o outorgante da procuração o representante legal 

................., ......... de ................... de 2019. 

_____________________________________________ 
Nome e assinatura do representante legal com firma reconhecida
(Este anexo deverá ser entregue fora do envelope) 

 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls.______ 

 

Rub.______ 

Através do presente, a pessoa jurídica ..........................., neste ato representada 
pelo titular da pessoa jurídica, Sr. ............................., portador do CPFnº ............. e 

...................., credencia 
o(a)Sr.(a).........................................................................., portador(a) do RG nº 
...........................e doCPF nº.............................., para representar a pessoa jurídica 

ípio de ................................. – Estado 
009/2019, na qualidade 

lhe poderes para pronunciar-se em nome 
o nº .................... bem como 

formularpropostas, ofertar lances verbais, renunciar direitos, desistir de recursos e 
praticar todos osdemais atos inerentes ao certame, na forma do instrumento 
público de procuração que integra o presente credenciamento, acompanhada de 
cópia do contrato social ou outro documento de constituição devidamente 
autenticados, que demonstre ser o outorgante da procuração o representante legal 

Nome e assinatura do representante legal com firma reconhecida 

 



 

 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE E CONDIÇÕES DE REALIZAR O
OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO

A pessoa jurídica  ______________________, CNPJ____________ e Inscrição 
_____________, situada na ___________________________, neste ato 
representada pelo seu  representante legal, Sr. ____________, brasileiro, portador 
do CPF ________ e RG ______, para fins de participação na Tomada de Preços n. 
.../201..., DECLARA,sob as penas da Lei , que a mesma possui condições 
e disponibilidade de executar o objeto dapresente licitação caso seja vencedora, e 
que dispõe de estrutura física e 
objeto da licitação. 
 
E por ser verdade, firmamos a presente.
 
 
 
________________________ 
 
 
 
 

________________________________________
Nome da empresa, do seu representante l
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO VI 
 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE E CONDIÇÕES DE REALIZAR O
OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO 

 
 

A pessoa jurídica  ______________________, CNPJ____________ e Inscrição 
_____________, situada na ___________________________, neste ato 
representada pelo seu  representante legal, Sr. ____________, brasileiro, portador 

RG ______, para fins de participação na Tomada de Preços n. 
.../201..., DECLARA,sob as penas da Lei , que a mesma possui condições 
e disponibilidade de executar o objeto dapresente licitação caso seja vencedora, e 
que dispõe de estrutura física e pessoal técnico suficiente para a execução do 

E por ser verdade, firmamos a presente. 

________________________ - ____, ____ de ___________de 201

________________________________________
Nome da empresa, do seu representante legal e assinatura com firma reconhecida

 
 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls.______ 

 

Rub.______ 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE E CONDIÇÕES DE REALIZAR O 

A pessoa jurídica  ______________________, CNPJ____________ e Inscrição 
_____________, situada na ___________________________, neste ato 
representada pelo seu  representante legal, Sr. ____________, brasileiro, portador 

RG ______, para fins de participação na Tomada de Preços n. 
.../201..., DECLARA,sob as penas da Lei , que a mesma possui condições técnicas 
e disponibilidade de executar o objeto dapresente licitação caso seja vencedora, e 

pessoal técnico suficiente para a execução do 

____, ____ de ___________de 2019. 

________________________________________ 
egal e assinatura com firma reconhecida 



 

TOMADA DE PREÇOS Nº 

DECLARAÇÃO DE QUE AS ATIVIDADES DA EMPRESA NÃO
CONTRARIAM O DISPOSTO NO ART. 7º, XXXIII, DA CF/88

A empresa _________________________________, 
situada 
na __________________________________, nº_______, 
bairro_______________, cidade de
__________________- 
__________________________,
CPF_________________, RG__________________, declara, sob as p
que suasatividades não contraria o disposto no art. 37, XXXIII, da Constituição 
Federal. 
 
O que declaramos acima e verdade e por isso damos fé.
 
 
 
 
_________________-_______, ____ de ___________de 201
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Representante legal
(fazer em papel timbrado)

 

 
ANEXO VII 

 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019 
 

DECLARAÇÃO DE QUE AS ATIVIDADES DA EMPRESA NÃO
CONTRARIAM O DISPOSTO NO ART. 7º, XXXIII, DA CF/88

 
 

A empresa _________________________________, CNPJ______________, 

na __________________________________, nº_______, 
bairro_______________, cidade de 

 MT, por seu representante legal Sr. 
__________________________, 
CPF_________________, RG__________________, declara, sob as p
que suasatividades não contraria o disposto no art. 37, XXXIII, da Constituição 

O que declaramos acima e verdade e por isso damos fé. 

_______, ____ de ___________de 2019. 

Assinatura do Representante legal 
(fazer em papel timbrado) 

 

 
 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls.______ 

 

Rub.______ 

DECLARAÇÃO DE QUE AS ATIVIDADES DA EMPRESA NÃO 
CONTRARIAM O DISPOSTO NO ART. 7º, XXXIII, DA CF/88 

CNPJ______________, 

na __________________________________, nº_______, 

MT, por seu representante legal Sr. 

CPF_________________, RG__________________, declara, sob as penas da lei, 
que suasatividades não contraria o disposto no art. 37, XXXIII, da Constituição 



 

 

 
MINUTA DO CERTIFICADO DE VISITA TÉCNICA

TOMADA DE PREÇOS Nº 
 
 
Atesto, para que produza os devidos e legais efeitos, que a Empresa 
............................................, inscrita no CNPJ nº, 
..................................................., nº ................., Bairro .............................., Cidade 
..........................., Estado ....................................., neste ato representada pelo Sr. 
.............................................................., RG. .................... CPF. nº 
......................................................., com cópia do contrato social autenticado por 
cartório, que demonstra ser o representante legal da empresa, ou proc
conforme procuração pública expedida pelo Cartório de 
............................................................... em data de ................................, realizou 
visita técnica à Prefeitura Municipal de ................................. pa
estrutura física destinada à execução do objeto da presente licitação, para efeito de 
atendimento ao disposto no item 9.2 do edital.
 
........................., .... de ..................... de 201
 
 

Servidor responsável pela emissã
 
 
OBS: A visita técnica deverá ser realizada por pessoa que demonstre, através do 
contrato social, ser o representante legal da empresa, e no caso de procurador, 
com procuração pública passada pelo representante legal da empresa 
acompanhada de cópia autentic
alterações.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VIII 
 

MINUTA DO CERTIFICADO DE VISITA TÉCNICA
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019 

Atesto, para que produza os devidos e legais efeitos, que a Empresa 
............................................, inscrita no CNPJ nº, 
..................................................., nº ................., Bairro .............................., Cidade 
..........................., Estado ....................................., neste ato representada pelo Sr. 

.................................................., RG. .................... CPF. nº 
......................................................., com cópia do contrato social autenticado por 
cartório, que demonstra ser o representante legal da empresa, ou proc
conforme procuração pública expedida pelo Cartório de 
............................................................... em data de ................................, realizou 
visita técnica à Prefeitura Municipal de ................................. para efeito de aferir a 
estrutura física destinada à execução do objeto da presente licitação, para efeito de 
atendimento ao disposto no item 9.2 do edital. 

........................., .... de ..................... de 2019. 

Servidor responsável pela emissão 

OBS: A visita técnica deverá ser realizada por pessoa que demonstre, através do 
contrato social, ser o representante legal da empresa, e no caso de procurador, 
com procuração pública passada pelo representante legal da empresa 
acompanhada de cópia autenticada por cartório do contrato social e suas 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls.______ 

 

Rub.______ 

MINUTA DO CERTIFICADO DE VISITA TÉCNICA 

Atesto, para que produza os devidos e legais efeitos, que a Empresa 
estabelecida na 

..................................................., nº ................., Bairro .............................., Cidade 

..........................., Estado ....................................., neste ato representada pelo Sr. 
.................................................., RG. .................... CPF. nº 

......................................................., com cópia do contrato social autenticado por 
cartório, que demonstra ser o representante legal da empresa, ou procurador 
conforme procuração pública expedida pelo Cartório de 
............................................................... em data de ................................, realizou 

ra efeito de aferir a 
estrutura física destinada à execução do objeto da presente licitação, para efeito de 

OBS: A visita técnica deverá ser realizada por pessoa que demonstre, através do 
contrato social, ser o representante legal da empresa, e no caso de procurador, 
com procuração pública passada pelo representante legal da empresa 

ada por cartório do contrato social e suas 



 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 

REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E
DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

_____________________________________,portador (a) da Carteira de 
Identidade R.G. nº. 
______________ - SSP/_____ e do CPF/MF n.________________, representante 
da empresa 
____________________________________, CNPJ/MF n. 
_______________________,
solicitamos na condição de MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 
quando da sua participação na licitação, modalidade Tomada de Preços nº 
.../201..., seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas empresas com 
base nos artigos 42 a 45 da Lei
 
Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos 
incisos do § 4ºdo artigo 3º da Lei Complementar Federal n. 123/2006.
 
Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, 
CERTIDÃO emitida pela 
Microempresa ou Empresa de
 
 
Local e data 
_____________________________________
Assinatura do representante legal sob carimbo
RG: 
CPF: 
CNPJ/MF da empresa 
 
(Este documento deverá ser entregue fo

 

 
ANEXO IX 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019 

 
REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
(Lei Complementar n. 123/2006) 

 
 

_____________________________________,portador (a) da Carteira de 

SSP/_____ e do CPF/MF n.________________, representante 

____________________________________, CNPJ/MF n. 
_______________________, 
solicitamos na condição de MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 

da sua participação na licitação, modalidade Tomada de Preços nº 
tratamento diferenciado concedido a essas empresas com 

base nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº. 123/2006. 

Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos 
incisos do § 4ºdo artigo 3º da Lei Complementar Federal n. 123/2006.

Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, 
pela Junta Comercial para comprovação da condição de 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

_____________________________________ 
Assinatura do representante legal sob carimbo 

(Este documento deverá ser entregue fora do envelope) 
 
 

 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls.______ 

 

Rub.______ 

REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E 
DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

_____________________________________,portador (a) da Carteira de 

SSP/_____ e do CPF/MF n.________________, representante 

____________________________________, CNPJ/MF n. 

solicitamos na condição de MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 
da sua participação na licitação, modalidade Tomada de Preços nº 

tratamento diferenciado concedido a essas empresas com 

Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos 
incisos do § 4ºdo artigo 3º da Lei Complementar Federal n. 123/2006. 

Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, 
Junta Comercial para comprovação da condição de 



 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

A..................................................................................(razão social da empresa), 
CNPJ nº......................................, localizada no endereço 
................................declara, emconformidade com o art. 32, parágrafo 2º da lei n. 
8.666/93, que não existem fatossupervenientes a esta licitação que sejam 
impeditivos de sua habili
de .................................–
 
 
Local e data, 
_________________________________________________
(assinatura e identificação do responsáv
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO X 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

 
 

A..................................................................................(razão social da empresa), 
º......................................, localizada no endereço 

................................declara, emconformidade com o art. 32, parágrafo 2º da lei n. 
8.666/93, que não existem fatossupervenientes a esta licitação que sejam 
impeditivos de sua habilitação para este certamelicitatório da Prefeitura Municipal 

– Estado de Mato Grosso – Tomadade Preços nº 

_________________________________________________ 
(assinatura e identificação do responsável pela empresa) 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls.______ 

 

Rub.______ 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

A..................................................................................(razão social da empresa), 
º......................................, localizada no endereço 

................................declara, emconformidade com o art. 32, parágrafo 2º da lei n. 
8.666/93, que não existem fatossupervenientes a esta licitação que sejam 

tação para este certamelicitatório da Prefeitura Municipal 
Tomadade Preços nº 009/2019. 



 

 

 
DECLARAÇÃO FORMAL DE QUE CONHECE AS CONDIÇÕES LOCAIS PARA 

 
 
A pessoa jurídica  ........................................... CNPJ ...................................., com 
sede no endereço .............................................., neste ato representada pelo seu 
titular, Sr. ........................................................., CPF. ..............................., RG 
..............., DECLARA, sob a pena de responsabil
criminal, para efeito de substituição ao Atestado de Visita Técnica, que o declarante 
tem conhecimento de todas as condições locais e, que o conhecimento dessas 
condições permitirá a execução do objeto do presente processo li
caso de contratação. 
 
 
........................., .... de ..................... de 201
 
 

Assinatura do titular da pessoa jurídica

 
OBS: Esta declaração deverá ser assinada pelo titular da pessoa jurídica 
proponente, com firma reconhecida.
 

 
 
 
 

ANEXO XI 
 

DECLARAÇÃO FORMAL DE QUE CONHECE AS CONDIÇÕES LOCAIS PARA 
A EXECUÇÃO DO OBJETO 

A pessoa jurídica  ........................................... CNPJ ...................................., com 
no endereço .............................................., neste ato representada pelo seu 

titular, Sr. ........................................................., CPF. ..............................., RG 
..............., DECLARA, sob a pena de responsabilização administrativa, civil e 
criminal, para efeito de substituição ao Atestado de Visita Técnica, que o declarante 
tem conhecimento de todas as condições locais e, que o conhecimento dessas 
condições permitirá a execução do objeto do presente processo li

........................., .... de ..................... de 2019. 

Assinatura do titular da pessoa jurídica 
Com firma reconhecida 

 
 

OBS: Esta declaração deverá ser assinada pelo titular da pessoa jurídica 
proponente, com firma reconhecida. 

 

 

SETOR DE 
LICITAÇÃO 

 
Fls.______ 

 

Rub.______ 

DECLARAÇÃO FORMAL DE QUE CONHECE AS CONDIÇÕES LOCAIS PARA 

A pessoa jurídica  ........................................... CNPJ ...................................., com 
no endereço .............................................., neste ato representada pelo seu 

titular, Sr. ........................................................., CPF. ..............................., RG 
ização administrativa, civil e 

criminal, para efeito de substituição ao Atestado de Visita Técnica, que o declarante 
tem conhecimento de todas as condições locais e, que o conhecimento dessas 
condições permitirá a execução do objeto do presente processo licitatório, para o 

OBS: Esta declaração deverá ser assinada pelo titular da pessoa jurídica 


