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DEMONSTRATIVO DA CAPACIDADE 

 

02 de dezembro de 2020. 



 

EDITAL
 
 

PREGÃO PRESENCIAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 
 
 
Modalidade:  PREGÃO PRESENCIAL 
 
A Prefeitura Municipal de Jaciara 
designados pela Portaria nº 220/2020
para conhecimento dos interessados que no di
fará realizar licitação na modalidade 
PREÇO, Regime de Execução: 
regido pela Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto n.º. 3555/00, de 8
agosto de 2000, alterado pelos Decretos nº. 3693/00, de 20 de dezembro de 2000 
e 3784/01, de 6 de abril de 2001, Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013, Decreto 
Municipal nº. 2.499/2006 de 11 de maio de 2006 subsidiariamente à Lei 8666/93 e 
alterações posteriores e ainda à Lei Complementar 123/2006, sendo observadas as 
condições deste Edital e seus Anexos, além das demais disposições legais 
aplicáveis. 

 
 

Processo no 
Tipo de Licitação: 
Data do pregão 
Horário: 
Local: 

 

1 - DO OBJETO 

1.1. A Presente licitação tem por objeto 
contratação de empresa para
poços artesianos.” 

1.2. A empresa participante deverá cotar a totalidade do 
etapas de lances. 

1.3. A licitante somente será selecionada para ir à etapa de lances
ITEM de acordo com as especificações 

1.4. Os serviços deverão atender aos padrões de qualidade reconhecidos no 
mercado nacional e normas brasileiras vigentes.

 
EDITAL RETIFICADO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 063/2020 
 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 4532/2020 

PREGÃO PRESENCIAL - TIPO MENOR VALOR POR ITEM

A Prefeitura Municipal de Jaciara - MT, por meio do Pregoeiro e equipe de apoio, 
220/2020, de 02 de dezembro de 2020, torna público 

para conhecimento dos interessados que no dia, hora e local, abaixo indicados, 
fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo 

Regime de Execução: TIPO MENOR VALOR POR ITEM, 
pela Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto n.º. 3555/00, de 8

agosto de 2000, alterado pelos Decretos nº. 3693/00, de 20 de dezembro de 2000 
e 3784/01, de 6 de abril de 2001, Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013, Decreto 
Municipal nº. 2.499/2006 de 11 de maio de 2006 subsidiariamente à Lei 8666/93 e 

posteriores e ainda à Lei Complementar 123/2006, sendo observadas as 
condições deste Edital e seus Anexos, além das demais disposições legais 

4532/2020 
 TIPO MENOR VALOR POR ITEM. 

21 de dezembro de 2020 
Às 08:30 horas (horário de MT) 
Av. Antonio Ferreira Sobrinho, nº. 1075, 
Centro, Jaciara- MT 
Fone (66) 3461 7925 Ramal 

A Presente licitação tem por objeto o “Registro de preços para eventual 
ação de empresa para prestação de serviços de regularização de 

A empresa participante deverá cotar a totalidade do ITEM, e para este haverá 

A licitante somente será selecionada para ir à etapa de lances, se 
de acordo com as especificações mínimas deste Edital. 

Os serviços deverão atender aos padrões de qualidade reconhecidos no 
mercado nacional e normas brasileiras vigentes. 

 

POR ITEM. 

, por meio do Pregoeiro e equipe de apoio, 
, torna público 

, hora e local, abaixo indicados, 
, do tipo MENOR 

 o qual será 
pela Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto n.º. 3555/00, de 8 de 

agosto de 2000, alterado pelos Decretos nº. 3693/00, de 20 de dezembro de 2000 
e 3784/01, de 6 de abril de 2001, Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013, Decreto 
Municipal nº. 2.499/2006 de 11 de maio de 2006 subsidiariamente à Lei 8666/93 e 

posteriores e ainda à Lei Complementar 123/2006, sendo observadas as 
condições deste Edital e seus Anexos, além das demais disposições legais 

 

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, nº. 1075, 

“Registro de preços para eventual 
prestação de serviços de regularização de 

, e para este haverá 

se cotarem o 

Os serviços deverão atender aos padrões de qualidade reconhecidos no 



 

1.5. O EDITAL e seus anexos poderão ser enviados via e
gravação em CD (do próprio licitante) comparecendo à prefeitura no horário das 
07:30 às 12:30, nos dias de expediente na Prefeitura, sendo que o mesmo 
encontra-se disponível ainda no sit
pela forma impressa do mesmo será cobrado taxa de R$ 50,00 (cinqüenta reais), 
não restituível, pagável mediante depósito ou transferência entre contas, a ser 
efetuado no Banco do Brasil 
PMJ EDITAL (Jaciara-MT). 
 
1.6. A prestação dos serviços será re
8.666/93. 

2 - DA PARTICIPAÇÃO 

2.1 - Poderão participar deste pregão empresas interessadas do ramo
pertinente ao objeto da contratação, autorizadas na forma da lei, que atendam as 
exigências de habilitação. 

2.1.1 -  As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e 
apresentação de suas propostas.

 
2.1.2 -  Sob pena de inabilitação e desclassificação, todos os documentos 
apresentados deverão referir
preços; 
 
2.2 - Não será permitida a participação:

2.2.1 - Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credo
dissolução ou em liquidação; 
 

2.2.2- Daqueles que estejam cumprindo pena de suspensão do direito de licitar e 
contratar com o Município de Jaciara
contratar com a Administração Pública, ou estejam impedid
nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02.

2.2.3 - Cujos diretores, responsáveis legais, ou técnicos, membros do Conselho 
Consultivo, Deliberativo ou Administrativo ou sócios, que pertençam, ainda, que 
parcialmente, a empresa do mesmo grupo que estejam participando desta licitação; 
 
2.2.4 - Empresa que tenham sócios que sejam Funcionários da Prefeitura Municipal 
de Jaciara. 
 
2.2.5 - Estrangeiras que não funcionem no País. 
 
2.3 - A participação na licitação implica automaticamente na aceitação integral e 
irretratável dos termos e conteúdos deste edital e seus anexos, a observância dos 
preceitos legais e regulamentos em vigor; e a responsabilidade pela fidelidade e 

 
O EDITAL e seus anexos poderão ser enviados via e-mail, ou através de 

gravação em CD (do próprio licitante) comparecendo à prefeitura no horário das 
0, nos dias de expediente na Prefeitura, sendo que o mesmo 

se disponível ainda no site: www.jaciara.mt.gov.br. Em caso de opção 
pela forma impressa do mesmo será cobrado taxa de R$ 50,00 (cinqüenta reais), 
não restituível, pagável mediante depósito ou transferência entre contas, a ser 

Banco do Brasil - Agência 0854-0 – CONTA CORRENTE 13.218

A prestação dos serviços será regida em conformidade ao art. 57, IV da Lei Nº 

Poderão participar deste pregão empresas interessadas do ramo de atividade 
pertinente ao objeto da contratação, autorizadas na forma da lei, que atendam as 

As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e 
apresentação de suas propostas. 

Sob pena de inabilitação e desclassificação, todos os documentos 
apresentados deverão referir-se ao mesmo CNPJ/MF constante da proposta de 

Não será permitida a participação: 

Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credo
 

Daqueles que estejam cumprindo pena de suspensão do direito de licitar e 
contratar com o Município de Jaciara-MT, ou declarados inidôneos para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, ou estejam impedidos de licitar e contratar 
nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02. 

Cujos diretores, responsáveis legais, ou técnicos, membros do Conselho 
Consultivo, Deliberativo ou Administrativo ou sócios, que pertençam, ainda, que 

presa do mesmo grupo que estejam participando desta licitação; 

Empresa que tenham sócios que sejam Funcionários da Prefeitura Municipal 

Estrangeiras que não funcionem no País.  

A participação na licitação implica automaticamente na aceitação integral e 
irretratável dos termos e conteúdos deste edital e seus anexos, a observância dos 
preceitos legais e regulamentos em vigor; e a responsabilidade pela fidelidade e 

 

mail, ou através de 
gravação em CD (do próprio licitante) comparecendo à prefeitura no horário das 

0, nos dias de expediente na Prefeitura, sendo que o mesmo 
. Em caso de opção 

pela forma impressa do mesmo será cobrado taxa de R$ 50,00 (cinqüenta reais), 
não restituível, pagável mediante depósito ou transferência entre contas, a ser 

CONTA CORRENTE 13.218-7- 

art. 57, IV da Lei Nº 

de atividade 
pertinente ao objeto da contratação, autorizadas na forma da lei, que atendam as 

As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e 

Sob pena de inabilitação e desclassificação, todos os documentos 
se ao mesmo CNPJ/MF constante da proposta de 

Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em 

Daqueles que estejam cumprindo pena de suspensão do direito de licitar e 
MT, ou declarados inidôneos para licitar ou 

os de licitar e contratar 

Cujos diretores, responsáveis legais, ou técnicos, membros do Conselho 
Consultivo, Deliberativo ou Administrativo ou sócios, que pertençam, ainda, que 

presa do mesmo grupo que estejam participando desta licitação;  

Empresa que tenham sócios que sejam Funcionários da Prefeitura Municipal 

A participação na licitação implica automaticamente na aceitação integral e 
irretratável dos termos e conteúdos deste edital e seus anexos, a observância dos 
preceitos legais e regulamentos em vigor; e a responsabilidade pela fidelidade e 



 

legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do 
processo. 

2.4 - Não será permitido nesta licitação, a qualquer pessoa física ou jurídica, 
representar mais de uma licitante.

2.5 - Será admitida, em todas as etapas da licitação, a presença de no máximo um 
representante de cada licitante.

2.6 - Somente poderão se manifestar no transcorrer das reuniões, os 
representantes das licitantes, desde que devidamente credenciados, sendo que 
cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.

2.7 - As Microempresas e Empresas
diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e 
Lei 147 de 07 de agosto de 2014.
 
2.8 - A documentação apresentada deverá estar toda em nome da matriz ou em 
nome da filial, devendo ser o contrato
certame. 

3 - DO CREDENCIAMENTO 

3.1 - A proponente deverá apresentar
por um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a 
participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, 
devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar
documento de identidade ou outro equivalente.

 
3.2 - O credenciamento far-se
instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e 
lances de preços e praticar os demais atos pertinentes ao certame, em
proponente. Em se tratando de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da 
sociedade empresária proponente, o representante deverá apresentar cópia do 
respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes 
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

 
3.3 - Atenção: “As empresas que se beneficiarem do regime diferenciado 
previsto na Lei Complementar nº. 123/2006 deverão apresentar documentos 
que comprovem que a empresa está enquadrada com
Empresa de Pequeno Porte, sob as penas da lei, juntamente com Declaração 
de enquadramento (Anexo X deste edital
referida lei”. 

 
3.4 - Os representantes das empresas credenciadas deverão apresentar 
Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de 
habilitação, conforme preceitua o Inciso VII, Art. 4º, da Lei nº 10.520/2002 (Anexo 
III deste edital). 

 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do 

Não será permitido nesta licitação, a qualquer pessoa física ou jurídica, 
representar mais de uma licitante. 

Será admitida, em todas as etapas da licitação, a presença de no máximo um 
representante de cada licitante. 

Somente poderão se manifestar no transcorrer das reuniões, os 
representantes das licitantes, desde que devidamente credenciados, sendo que 
cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte terão o tratamento 
diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e 

2014. 

A documentação apresentada deverá estar toda em nome da matriz ou em 
nome da filial, devendo ser o contrato executado pela empresa vencedora do 

 

A proponente deverá apresentar-se para credenciamento junto a
por um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a 
participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, 
devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo 

ou outro equivalente. 

se-á por meio de instrumento público de procuração ou 
instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e 
lances de preços e praticar os demais atos pertinentes ao certame, em
proponente. Em se tratando de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da 
sociedade empresária proponente, o representante deverá apresentar cópia do 
respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes 

direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

Atenção: “As empresas que se beneficiarem do regime diferenciado 
previsto na Lei Complementar nº. 123/2006 deverão apresentar documentos 
que comprovem que a empresa está enquadrada como Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte, sob as penas da lei, juntamente com Declaração 

Anexo X deste edital) e gozarão dos benefícios contidos na 

Os representantes das empresas credenciadas deverão apresentar 
dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de 

habilitação, conforme preceitua o Inciso VII, Art. 4º, da Lei nº 10.520/2002 (Anexo 

 

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do 

Não será permitido nesta licitação, a qualquer pessoa física ou jurídica, 

Será admitida, em todas as etapas da licitação, a presença de no máximo um 

Somente poderão se manifestar no transcorrer das reuniões, os 
representantes das licitantes, desde que devidamente credenciados, sendo que 

de Pequeno Porte terão o tratamento 
diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e 

A documentação apresentada deverá estar toda em nome da matriz ou em 
executado pela empresa vencedora do 

se para credenciamento junto ao pregoeiro 
por um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a 
participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, 

se exibindo 

á por meio de instrumento público de procuração ou 
instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e 
lances de preços e praticar os demais atos pertinentes ao certame, em nome do 
proponente. Em se tratando de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da 
sociedade empresária proponente, o representante deverá apresentar cópia do 
respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes 

direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

Atenção: “As empresas que se beneficiarem do regime diferenciado 
previsto na Lei Complementar nº. 123/2006 deverão apresentar documentos 

o Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte, sob as penas da lei, juntamente com Declaração 

) e gozarão dos benefícios contidos na 

Os representantes das empresas credenciadas deverão apresentar 
dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de 

habilitação, conforme preceitua o Inciso VII, Art. 4º, da Lei nº 10.520/2002 (Anexo 



 

 
3.5 - Não será admitida a participação de um mesmo representante, para mais de 
uma empresa licitante. 

 
3.6 - O pregoeiro deixa claro que NÃO 
reprográficas de quaisquer dos documentos solicitados, sendo assim, toda 
documentação mencionada nos itens acima deverá ser apresentada em via a ser 
disponibilizada de forma definitiva a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, sob 
pena de NÃO credenciamento.

 
3.7 - O credenciamento é condição obrigatória para que o representante possa 
atuar na etapa de oferecimento de lances verbais neste Pregão (Art. 11, inc. IV do 
Decreto nº 3.555 de 08/08/2000). As empresas interessadas em participar do 
certame que não apresentarem 
credenciamento não poderão ofertar lances, manifestar intenção de interposição de 
recurso ou praticar demais atos pertinentes ao certame. Será considerada como 
única oferta a constante na Proposta de Preços (envelope nº.

 
3.8 - Encerrada a fase de credenciamento pel
credenciamentos de eventuais licitantes retardatários.

4 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO 
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1 - A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser 
apresentados no local, dia e hora determinados neste Edital, em 02 (dois) 
envelopes, devidamente, fechados e rubricados no fecho e atender aos seguintes 
requisitos: 

 
a) Envelope A: Proposta de Preços

 
b) Envelope B: composto pelos 

deste Edital  

4.2 - A proposta e os documentos para habili
separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo 
parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:

ENVELOPE A - PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
EDITAL DO PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
CNPJ/MF 
 
 
ENVELOPE B - DOCUMENTOS DE

 

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

deixa claro que NÃO serão fornecidas as licitantes cópias 
de quaisquer dos documentos solicitados, sendo assim, toda 

documentação mencionada nos itens acima deverá ser apresentada em via a ser 
disponibilizada de forma definitiva a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, sob 
pena de NÃO credenciamento. 

credenciamento é condição obrigatória para que o representante possa 
atuar na etapa de oferecimento de lances verbais neste Pregão (Art. 11, inc. IV do 
Decreto nº 3.555 de 08/08/2000). As empresas interessadas em participar do 
certame que não apresentarem nenhum dos documentos exigidos para 
credenciamento não poderão ofertar lances, manifestar intenção de interposição de 
recurso ou praticar demais atos pertinentes ao certame. Será considerada como 
única oferta a constante na Proposta de Preços (envelope nº. 01). 

Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos 
credenciamentos de eventuais licitantes retardatários. 

DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO 
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS 

OS DE HABILITAÇÃO 

A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser 
apresentados no local, dia e hora determinados neste Edital, em 02 (dois) 
envelopes, devidamente, fechados e rubricados no fecho e atender aos seguintes 

velope A: Proposta de Preços 

composto pelos Documentos de Habilitação, exigidos no item 7 

A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados,
separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo 
parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 

PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT 
EDITAL DO PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 063/2020 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

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

serão fornecidas as licitantes cópias 
de quaisquer dos documentos solicitados, sendo assim, toda 

documentação mencionada nos itens acima deverá ser apresentada em via a ser 
disponibilizada de forma definitiva a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, sob 

credenciamento é condição obrigatória para que o representante possa 
atuar na etapa de oferecimento de lances verbais neste Pregão (Art. 11, inc. IV do 
Decreto nº 3.555 de 08/08/2000). As empresas interessadas em participar do 

nenhum dos documentos exigidos para 
credenciamento não poderão ofertar lances, manifestar intenção de interposição de 
recurso ou praticar demais atos pertinentes ao certame. Será considerada como 

, não serão admitidos 

DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO 
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS 

A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser 
apresentados no local, dia e hora determinados neste Edital, em 02 (dois) 
envelopes, devidamente, fechados e rubricados no fecho e atender aos seguintes 

, exigidos no item 7 

tação deverão ser apresentados, 
separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
EDITAL DO PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
CNPJ/MF 
 
4.3 - A proposta deverá ser elaborada 
em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem 
rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo 
representante legal da licitante proponente, ressaltando
e impressos anexados à proposta não precisam ser assinados e rubricados;

 
4.4 -  Na Proposta de Preços deverá conter especificação detalhada dos produtos, 
rigorosamente de acordo com as exigências constantes deste Edital e seus 
Anexos, não se admitindo propostas alternativas, atendendo aos seguintes 
requisitos: 
 
4.4.1 - constar 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da licitante, em língua 
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida com 
clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, 
assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legal do licitante 
proponente, ressaltando-se que manuais catálogos e impressos anexados à 
proposta não precisam ser assinados e rubricados

 
4.4.2 - indicar nome ou razão social da proponente, número do CNPJ/MF, 
endereço completo, telefone, fax e, se houver endereço eletrônico (
como os seguintes dados de seu representante: nome, estado civil, profissão, CPF, 
Carteira de Identidade, telefone fixo, telefone móvel, fax, domicílio e cargo na 
sociedade empresária; 

 
4.4.3 - ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de 
sua apresentação; 

 
4.4.4 - ser apresentada com cotação de preço fixo e irreajus
Anexo V (Proposta de Preços), para um período de 12 (doze) meses, expressos 
em R$ (reais), tanto em algarismos como por extenso, prevalecendo este valor 
sobre aquele em caso de divergência, conforme detalhado no 
Custos e Formação de Preços);

 
4.4.5 - constar valor do ITEM
julgamento das propostas, o somatório do preço 
 
4.4.6 - Preços discriminados para cada 
prestação dos serviços objeto desta licitação, pelo período de 12 meses, em 
algarismo, devendo constar no máximo duas casas após a vírgula, expresso em 
moeda corrente nacional, apurado à data de sua apresentação, sem in
qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, incluindo, além do lucro, 
todas as despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, encargos trabalhistas, 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT 
EDITAL DO PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 063/2020 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 

A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa
em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem 
rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo 
representante legal da licitante proponente, ressaltando-se que manuais catálogos 

nexados à proposta não precisam ser assinados e rubricados;

Na Proposta de Preços deverá conter especificação detalhada dos produtos, 
rigorosamente de acordo com as exigências constantes deste Edital e seus 

não se admitindo propostas alternativas, atendendo aos seguintes 

constar 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da licitante, em língua 
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida com 

as, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, 
assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legal do licitante 

se que manuais catálogos e impressos anexados à 
proposta não precisam ser assinados e rubricados; 

indicar nome ou razão social da proponente, número do CNPJ/MF, 
endereço completo, telefone, fax e, se houver endereço eletrônico (e
como os seguintes dados de seu representante: nome, estado civil, profissão, CPF, 

Identidade, telefone fixo, telefone móvel, fax, domicílio e cargo na 

er validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de 

ser apresentada com cotação de preço fixo e irreajustável, na forma do 
(Proposta de Preços), para um período de 12 (doze) meses, expressos 

em R$ (reais), tanto em algarismos como por extenso, prevalecendo este valor 
sobre aquele em caso de divergência, conforme detalhado no Anexo I 

os e Formação de Preços); 

do ITEM. Será considerado como PREÇO 
julgamento das propostas, o somatório do preço dos itens (referente há 

Preços discriminados para cada item e o preço global da proposta para a 
prestação dos serviços objeto desta licitação, pelo período de 12 meses, em 
algarismo, devendo constar no máximo duas casas após a vírgula, expresso em 
moeda corrente nacional, apurado à data de sua apresentação, sem in
qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, incluindo, além do lucro, 
todas as despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, encargos trabalhistas, 

 

em papel timbrado da empresa e redigido 
em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem 
rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo 

se que manuais catálogos 
nexados à proposta não precisam ser assinados e rubricados; 

Na Proposta de Preços deverá conter especificação detalhada dos produtos, 
rigorosamente de acordo com as exigências constantes deste Edital e seus 

não se admitindo propostas alternativas, atendendo aos seguintes 

constar 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da licitante, em língua 
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida com 

as, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, 
assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legal do licitante 

se que manuais catálogos e impressos anexados à 

indicar nome ou razão social da proponente, número do CNPJ/MF, 
e-mail), bem 

como os seguintes dados de seu representante: nome, estado civil, profissão, CPF, 
Identidade, telefone fixo, telefone móvel, fax, domicílio e cargo na 

er validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de 

tável, na forma do 
(Proposta de Preços), para um período de 12 (doze) meses, expressos 

em R$ (reais), tanto em algarismos como por extenso, prevalecendo este valor 
Anexo I (Planilha de 

Será considerado como PREÇO ITEM para 
 12 meses).   

e o preço global da proposta para a 
prestação dos serviços objeto desta licitação, pelo período de 12 meses, em 
algarismo, devendo constar no máximo duas casas após a vírgula, expresso em 
moeda corrente nacional, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de 
qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, incluindo, além do lucro, 
todas as despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, encargos trabalhistas, 



 

frete e demais encargos, assim como todas as despesas diretas ou indiretas 
relacionadas com a locação  do objeto da presente licitação, conforme ANEXO I;
 
4.4.7 - constar nome do banco, agência, número da conta corrente e praça de 
pagamento. 

 
4.5 -  Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades ou 
defeitos capazes de dificultar o julgamento.

 
4.6 - A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da 
licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
 
5 - DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES
 
5.1 - A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de 
Preços e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida pelo Pregoeiro e 
realizada de acordo com a Lei nº 10.520 de 17 de julho d
3.555, de 08 de agosto de 2000, com redação dado pelos Decretos nº 3.693 de 20 
de dezembro de 2000 e nº 3.784, de 06 de abril de 2001, em conformidade com 
este Edital e seus Anexos, no local e horário determinado.

 
5.2 - No local e hora estabelecidos neste Edital, antes do início da sessão, os 
interessados deverão comprovar, por meio de instrumento próprio, conforme item 3 
deste Edital, poderes para formulação de ofertas, lances verbais e prática dos 
demais atos do certame, nos termo
nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, bem como apresentar declaração dando 
ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme preceitua 
o Inciso VII, Art. 4º, da Lei 10.520/2002.

 
5.3 - Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos 
novas licitantes, dando-se início ao recebimento dos envelopes.

 
5.4 - Os envelopes contendo as Propostas de Preços serão abertos e seus 
conteúdos conferidos e rubricados.

 
5.5 - Uma vez iniciada a abertura do envelope Proposta de Preços, não serão 
permitidas retificações que possam interferir no resultado final do Pregão, 
ressalvadas as hipóteses destinadas a sanarem equívocos e falhas, e 
evidentemente, não prejudiciais, condição 
Pregoeiro.  

 
5.6 - A falta de data e/ou rubrica na proposta poderá ser suprida pelo representante 
legal presente na sessão, com poderes para esse fim, do mesmo modo, a falta do 
CNPJ/MF e/ou do endereço completo também poder
constantes dos documentos apresentados dentro do envelope DOCUMENTAÇÃO.

 

 
frete e demais encargos, assim como todas as despesas diretas ou indiretas 

nadas com a locação  do objeto da presente licitação, conforme ANEXO I;

constar nome do banco, agência, número da conta corrente e praça de 

Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do 
seus Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades ou 

defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da 
licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de 
Preços e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida pelo Pregoeiro e 
realizada de acordo com a Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, com os Decretos 
3.555, de 08 de agosto de 2000, com redação dado pelos Decretos nº 3.693 de 20 
de dezembro de 2000 e nº 3.784, de 06 de abril de 2001, em conformidade com 
este Edital e seus Anexos, no local e horário determinado. 

hora estabelecidos neste Edital, antes do início da sessão, os 
interessados deverão comprovar, por meio de instrumento próprio, conforme item 3 
deste Edital, poderes para formulação de ofertas, lances verbais e prática dos 
demais atos do certame, nos termos do inciso IV, artigo 11, do anexo I do Decreto 

3.555, de 08 de agosto de 2000, bem como apresentar declaração dando 
ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme preceitua 
o Inciso VII, Art. 4º, da Lei 10.520/2002. 

larada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos 
se início ao recebimento dos envelopes. 

Os envelopes contendo as Propostas de Preços serão abertos e seus 
conteúdos conferidos e rubricados. 

Uma vez iniciada a abertura do envelope Proposta de Preços, não serão 
permitidas retificações que possam interferir no resultado final do Pregão, 
ressalvadas as hipóteses destinadas a sanarem equívocos e falhas, e 
evidentemente, não prejudiciais, condição que será aferida na ocasião pelo 

A falta de data e/ou rubrica na proposta poderá ser suprida pelo representante 
legal presente na sessão, com poderes para esse fim, do mesmo modo, a falta do 
CNPJ/MF e/ou do endereço completo também poderá ser preenchida pelos dados 
constantes dos documentos apresentados dentro do envelope DOCUMENTAÇÃO.

 

frete e demais encargos, assim como todas as despesas diretas ou indiretas 
nadas com a locação  do objeto da presente licitação, conforme ANEXO I; 

constar nome do banco, agência, número da conta corrente e praça de 

Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do 
seus Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades ou 

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da 

A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de 
Preços e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida pelo Pregoeiro e 

e 2002, com os Decretos 
3.555, de 08 de agosto de 2000, com redação dado pelos Decretos nº 3.693 de 20 
de dezembro de 2000 e nº 3.784, de 06 de abril de 2001, em conformidade com 

hora estabelecidos neste Edital, antes do início da sessão, os 
interessados deverão comprovar, por meio de instrumento próprio, conforme item 3 
deste Edital, poderes para formulação de ofertas, lances verbais e prática dos 

s do inciso IV, artigo 11, do anexo I do Decreto 
3.555, de 08 de agosto de 2000, bem como apresentar declaração dando 

ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme preceitua 

larada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos 

Os envelopes contendo as Propostas de Preços serão abertos e seus 

Uma vez iniciada a abertura do envelope Proposta de Preços, não serão 
permitidas retificações que possam interferir no resultado final do Pregão, 
ressalvadas as hipóteses destinadas a sanarem equívocos e falhas, e 

que será aferida na ocasião pelo 

A falta de data e/ou rubrica na proposta poderá ser suprida pelo representante 
legal presente na sessão, com poderes para esse fim, do mesmo modo, a falta do 

á ser preenchida pelos dados 
constantes dos documentos apresentados dentro do envelope DOCUMENTAÇÃO. 



 

5.7 - Será automaticamente eliminada do Certame a licitante que, por qualquer 
motivo, venha entregar os envelopes em outro local ou depois do prazo 
estabelecido no preâmbulo deste Edital.
 
 
6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

 
6.1 - As propostas serão julgadas e adjudicadas pelo 
ITEM, para 12 (DOZE) MESES, 
neste Edital, inclusive conferida as P

 
6.2 - O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço
como todas as demais de valores sucessivos e superiores, em até dez por cento, 
relativamente à de menor preço.

 
6.3 - Caso não sejam verificadas no mínimo três propostas escritas de preços nas 
condições definidas no item anterior, o Pregoeiro classificará até o máximo de 03 
(três) propostas, para que seus autores participem dos lances verbais,
quaisquer que sejam os preços oferecidos 
será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelas licitantes, que 
deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.

 
6.4 - Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate, será 
assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos art. 44 da Lei 
Complementar n.º 123, de 2006;

 
6.5 - Entende-se por empate aquela situação em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e pelas empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% 
(cinco por cento) superior à proposta melhor classificada;

 
6.6 - Para efeito do disposto no subitem 
seguinte forma: 

 
6.7 - A microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada, será 
convocada para, em querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela 
considerada vencedora do certame, no prazo máxim
encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em que será o objeto 
adjudicado em seu favor; 

 
6.8 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
pelas empresas de pequeno porte que se encont
subitem 6.5, deste Edital, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

 
6.9 - Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando
proponente desistente às penalidades constantes no Edital.

 
Será automaticamente eliminada do Certame a licitante que, por qualquer 

motivo, venha entregar os envelopes em outro local ou depois do prazo 
estabelecido no preâmbulo deste Edital. 

DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

As propostas serão julgadas e adjudicadas pelo MENOR VALOR 
12 (DOZE) MESES, depois de cumpridas todas as etapas definidas 

neste Edital, inclusive conferida as Planilhas de Custos e Formação de Preços.

O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço global
como todas as demais de valores sucessivos e superiores, em até dez por cento, 
relativamente à de menor preço. 

erificadas no mínimo três propostas escritas de preços nas 
condições definidas no item anterior, o Pregoeiro classificará até o máximo de 03 
(três) propostas, para que seus autores participem dos lances verbais,
quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. Em seguida, 
será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelas licitantes, que 
deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.

Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate, será 
, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos art. 44 da Lei 
Complementar n.º 123, de 2006; 

se por empate aquela situação em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e pelas empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% 
(cinco por cento) superior à proposta melhor classificada; 

Para efeito do disposto no subitem 6.4, ocorrendo o empate, proceder

A microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada, será 
convocada para, em querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela 
considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o 
encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em que será o objeto 

No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
pelas empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no 

deste Edital, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando
te desistente às penalidades constantes no Edital. 

 

Será automaticamente eliminada do Certame a licitante que, por qualquer 
motivo, venha entregar os envelopes em outro local ou depois do prazo 

MENOR VALOR POR 
depois de cumpridas todas as etapas definidas 

lanilhas de Custos e Formação de Preços. 

global, assim 
como todas as demais de valores sucessivos e superiores, em até dez por cento, 

erificadas no mínimo três propostas escritas de preços nas 
condições definidas no item anterior, o Pregoeiro classificará até o máximo de 03 
(três) propostas, para que seus autores participem dos lances verbais, de 

nas propostas escritas. Em seguida, 
será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelas licitantes, que 
deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes. 

Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate, será 
, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos art. 44 da Lei 

se por empate aquela situação em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e pelas empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% 

orrendo o empate, proceder-se-á da 

A microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada, será 
convocada para, em querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela 

o de 5 (cinco) minutos após o 
encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em que será o objeto 

No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
rem no intervalo estabelecido no 

deste Edital, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 

Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o 



 

 
6.10 - Ao tempo em que a dissociação entre o valor oferecido e o constante do 
orçamento produz presunção relativa de inexequibilidade, fica a Administração 
obrigada a exigir comprovação, por parte 
do objeto nas condições por ele ofertadas.

 
6.10.1 - Se o lance vencedor do pregão apresentar
mais reduzido do que o valor orçado, caberá ao pregoeiro exigir do licitante, antes 
do encerramento da etapa de competição,
sua oferta.  

 
6.10.2 - A comprovação da exequibilidade da oferta deve ser 
feita documentalmente, por meio de planilhas de custos e demonstrativos que 
evidenciem que o valor ofertado
dos serviços.  

 
6.11 - Encerrada a etapa competitiva de todos os itens, as ofertas serão 

ordenadas, exclusivamente, pelo critério de 
 

6.12 - O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, do valor ap
classificado, conforme definido neste Edital e seus Anexos, decidindo 
motivadamente a respeito. 

 
6.13 - Sendo aceitável a oferta, será verificado o atend
habilitatórias da licitante que a tiver formulado, com 
assegurado o direito de atualizar seus dados no ato, mediante documentação 
apresentada na própria sessão.

 
6.14 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o proponente será 
declarado vencedor e, caso não haja dec
por parte dos demais licitantes, o objeto será a ele adjudicado pelo Pregoeiro.

 
6.15 - Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências 
editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas 
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, 
sendo o respectivo proponente declarado vencedor, sendo
correspondente. 

 
6.16 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na
ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo 
Pregoeiro e Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes.

 
6.17- Serão desclassificadas as propostas que: 

 
6.17.1  - descumprirem os requisitos 

Anexos; 
 

 

Ao tempo em que a dissociação entre o valor oferecido e o constante do 
presunção relativa de inexequibilidade, fica a Administração 

obrigada a exigir comprovação, por parte do licitante, da viabilidade da execução 
do objeto nas condições por ele ofertadas.  

Se o lance vencedor do pregão apresentar-se como significativamente 
que o valor orçado, caberá ao pregoeiro exigir do licitante, antes 

amento da etapa de competição, a comprovação da exequibilidade de 

A comprovação da exequibilidade da oferta deve ser 
documentalmente, por meio de planilhas de custos e demonstrativos que 

evidenciem que o valor ofertado é suficiente para cobrir as despesas de execução 

Encerrada a etapa competitiva de todos os itens, as ofertas serão 
ordenadas, exclusivamente, pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM

O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, do valor apresentado pelo primeiro 
classificado, conforme definido neste Edital e seus Anexos, decidindo 

Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições 
ilitatórias da licitante que a tiver formulado, com base nos dados cadastrais, 

assegurado o direito de atualizar seus dados no ato, mediante documentação 
apresentada na própria sessão. 

Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o proponente será 
declarado vencedor e, caso não haja declaração expressa de intenção de recurso 
por parte dos demais licitantes, o objeto será a ele adjudicado pelo Pregoeiro.

Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências 
editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de 
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, 
sendo o respectivo proponente declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto 

á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 
ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo 
Pregoeiro e Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes. 

Serão desclassificadas as propostas que:  

descumprirem os requisitos estabelecidos neste Edital e seus 

 

Ao tempo em que a dissociação entre o valor oferecido e o constante do 
presunção relativa de inexequibilidade, fica a Administração 

licitante, da viabilidade da execução 

se como significativamente 
que o valor orçado, caberá ao pregoeiro exigir do licitante, antes 

a comprovação da exequibilidade de 

A comprovação da exequibilidade da oferta deve ser 
documentalmente, por meio de planilhas de custos e demonstrativos que 

suficiente para cobrir as despesas de execução 

Encerrada a etapa competitiva de todos os itens, as ofertas serão 
POR ITEM. 

resentado pelo primeiro 
classificado, conforme definido neste Edital e seus Anexos, decidindo 

imento das condições 
base nos dados cadastrais, 

assegurado o direito de atualizar seus dados no ato, mediante documentação 

Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o proponente será 
laração expressa de intenção de recurso 

por parte dos demais licitantes, o objeto será a ele adjudicado pelo Pregoeiro. 

Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências 
subseqüentes, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, 
lhe adjudicado o objeto 

qual serão registradas as 
ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo 

estabelecidos neste Edital e seus 



 

6.17.2  - apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, 
assim considerados aqueles que não venham a demonstrar sua 
viabilidade, por meio de documentação que comprove que os custos 
dos insumos serão coere

 
6.17.3  - apresentarem preços totais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de 

valor zero; 
 

6.17.4  - apresentarem proposta alternativa;
 

6.17.5  - forem omissas, apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de 
dificultar o julgamento.

 
6.18 - Em caso de divergência entre informações contidas em documentação 
  impressa em sessão e na proposta específica, prevalecerá a da proposta.

 
6.19 Nos casos de menor preço 

valor finalizado e/ou negociado da rodada 
relatórios gerados pelo sistema no ato da sessão, dispensando
apresentação da nova proposta definida no subitem anterior.

 
7. DA HABILITAÇÃO 
 
7.1 - A licitante deverá apresentar os seguintes Documentos de Habilitação, 
para participar da licitação: 
 
7.1.1 - Declaração expressa do proponente, sob as penas da Lei, da 
superveniência de fatos impeditivos para a sua habilitação neste certame, na forma 
do § 2º, do art. 32, da Lei n
Normativa/MARE nº 5/95 e Decreto n
4.485/2002, e Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal 
empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 anos, em atendimento ao preceito do art. 7
Constituição Federal, de conformidade com a Lei n
Decreto nº 4.358, de 05/09/2002, conforme modelo de declaração Constante no 
ANEXO VI deste edital; 
 
7.1.2 - Declaração, por escrito, sob pena de desclassificação, de que aceita todas 
as exigências do presente Edital, bem como se submete a todas as propostas 
contidas na Lei 8.666/93, conforme modelo de declaração Constante no ANEXO 
VII deste edital; 

 
7.1.3 - Declaração da empresa de 
disponibilidade para atendimento ao objeto do 
063/2020, conforme modelo de declaração Constante no ANEXO VIII deste edital;
 

 
apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, 

assim considerados aqueles que não venham a demonstrar sua 
viabilidade, por meio de documentação que comprove que os custos 
dos insumos serão coerentes com o mercado; 

apresentarem preços totais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de 

apresentarem proposta alternativa; 

forem omissas, apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de 
dificultar o julgamento. 

Em caso de divergência entre informações contidas em documentação 
mpressa em sessão e na proposta específica, prevalecerá a da proposta.

Nos casos de menor preço global, será considerada como proposta final o 
valor finalizado e/ou negociado da rodada de lances de cada item, conforme 
relatórios gerados pelo sistema no ato da sessão, dispensando
apresentação da nova proposta definida no subitem anterior. 

A licitante deverá apresentar os seguintes Documentos de Habilitação, 

Declaração expressa do proponente, sob as penas da Lei, da 
superveniência de fatos impeditivos para a sua habilitação neste certame, na forma 

, do art. 32, da Lei nº 8.666/93, alterado pela Lei nº 9.648/98, Instrução 
5/95 e Decreto nº 3.722/2001, alterado pelo Decreto n

4.485/2002, e Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal 
empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 

e 14 anos, em atendimento ao preceito do art. 7º
Constituição Federal, de conformidade com a Lei nº 9.854/99, regulamentada pelo 

4.358, de 05/09/2002, conforme modelo de declaração Constante no 

ção, por escrito, sob pena de desclassificação, de que aceita todas 
as exigências do presente Edital, bem como se submete a todas as propostas 
contidas na Lei 8.666/93, conforme modelo de declaração Constante no ANEXO 

da empresa de que reúne todas as condições necessárias, com 
disponibilidade para atendimento ao objeto do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 

conforme modelo de declaração Constante no ANEXO VIII deste edital;

 

apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, 
assim considerados aqueles que não venham a demonstrar sua 
viabilidade, por meio de documentação que comprove que os custos 

apresentarem preços totais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de 

forem omissas, apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de 

Em caso de divergência entre informações contidas em documentação  
mpressa em sessão e na proposta específica, prevalecerá a da proposta. 

, será considerada como proposta final o 
de lances de cada item, conforme 

relatórios gerados pelo sistema no ato da sessão, dispensando-se a 

A licitante deverá apresentar os seguintes Documentos de Habilitação, 

Declaração expressa do proponente, sob as penas da Lei, da 
superveniência de fatos impeditivos para a sua habilitação neste certame, na forma 

9.648/98, Instrução 
3.722/2001, alterado pelo Decreto nº 

4.485/2002, e Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal 
empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 

º, XXXIII, da 
9.854/99, regulamentada pelo 

4.358, de 05/09/2002, conforme modelo de declaração Constante no 

ção, por escrito, sob pena de desclassificação, de que aceita todas 
as exigências do presente Edital, bem como se submete a todas as propostas 
contidas na Lei 8.666/93, conforme modelo de declaração Constante no ANEXO 

que reúne todas as condições necessárias, com 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 

conforme modelo de declaração Constante no ANEXO VIII deste edital; 



 

7.1.4 - Declaração de que nos valores 
inclusos todos os tributos, custos e demais encargos
declaração Constante no ANEXO IX deste edital;
 
7.1.5 - Relativos à Habilitação Jurídica

 
a. Cédula de identidade dos sócios;

 
b. registro comercial, no caso de empresa individual;
 
c. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, para as sociedades comerciais e, no caso de sociedades por 
ações, acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus 
administradores; 

 
d. inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado 

de prova da diretoria em exercício; e,
 

e. decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no país e ato de registro ou 
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 
assim o exigir. 

 
7.1.6 - Relativos à Regularidade Fiscal

 
a. Prova de inscrição e situação

sócios da empresa licitante;
 
b. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
 
c. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 

houver, relativa ao domicílio ou sede do proponente, pertinente ao seu 
ramo de atividade e compatível com o objeto contr

 
d. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

Tribunal Superior do Trabalho através do link 
http://www.tst.jus.br/certidao

 
e. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal: Certidão de 

Regularidade de Tributos Federais, expedida 
Federal e Certidão de Regularidade da Dívida Ativa da União, expedida 
pela Procuradoria da Fazenda Nacional
Regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

 
f. Certidão de regularidade
 
g. Certidão de regularidade

 

 
Declaração de que nos valores apresentados em sua Proposta estão 

inclusos todos os tributos, custos e demais encargos, conforme modelo de 
declaração Constante no ANEXO IX deste edital; 

Relativos à Habilitação Jurídica: 

. Cédula de identidade dos sócios; 

l, no caso de empresa individual; 

ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, para as sociedades comerciais e, no caso de sociedades por 
ações, acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus 

inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado 
de prova da diretoria em exercício; e, 

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

Relativos à Regularidade Fiscal: 

e situação no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) dos 
sócios da empresa licitante; 

inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 
houver, relativa ao domicílio ou sede do proponente, pertinente ao seu 
ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida pelo 
Tribunal Superior do Trabalho através do link 
http://www.tst.jus.br/certidao. 

Prova 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 
pela Procuradoria da Fazenda Nacional, abrangendo inclusive a 
Regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

regularidade com a Fazenda Estadual, da sede da licitante;

regularidade com a Fazenda Municipal da sede da licitante;

 

apresentados em sua Proposta estão 
conforme modelo de 

ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, para as sociedades comerciais e, no caso de sociedades por 
ações, acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus 

inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado 

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 

no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) dos 

inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 
houver, relativa ao domicílio ou sede do proponente, pertinente ao seu 

CNDT, expedida pelo 
Tribunal Superior do Trabalho através do link 

Prova de regularidade perante a Fazenda Federal: Certidão de 
pela Secretaria da Receita 

Federal e Certidão de Regularidade da Dívida Ativa da União, expedida 
abrangendo inclusive a 

Regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)"; 

a Fazenda Estadual, da sede da licitante; 

com a Fazenda Municipal da sede da licitante; 



 

h. Nos termos da Portaria Conjunta INSS/RFB nº
a prova de regularidade de inscrição e de recolhimento das contribuições 
do Contribuinte Individual
mediante a apresentação da Declaração de Regularidade de Situação do 
Contribuinte Individual 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)";

 
i. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS) - CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal.
   
7.1.7 Relativos à Qualificação Econômico

 
7.1.7.1 - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei que 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, podendo ser 
aceito, por Lei, o Balanço Patrimonial com encerra
empresas que ainda não realizaram sua assembléia geral, com base no inciso I do 
Artigo 132, da Lei n° 6.404/76;

 
a.1. Entenda-se por “na forma da lei”:

 
I - quando S/A: balanço patrimonial devidamente registrado na Junta Comercia
publicado em Diário Oficial e em jornal de grande circulação editado na localidade 
em que está situada a sede da companhia, conforme o caput do art. 289 e o § 5
da Lei nº 6.404/76; 

 
II - quando outra forma societária: balanço acompanhado de cópia do t
abertura e de encerramento do Livro Diário do qual foi extraído, conforme art. 5
2º, do Decreto-Lei nº 486/69, autenticados pelo órgão competente de Registro do 
Comércio, ou Termo de Opção do Simples ou Lucro Presumido, acompanhado da 
ultima declaração de IRPJ – 
optante a uma dessas duas modalidades.

 
III - 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 de Informações Socioeconômicas e Ficais (DEFIS)/ ou Declaração 
Anual do Simples, juntamente com a declaração do recibo de entrega;
 
IV - empresas optantes pelo Lucro Presumido, que não realizam balanço 
patrimonial anual, deverão apresentar a Declaração de Imp
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 

 
Nos termos da Portaria Conjunta INSS/RFB nº 6, de 3 de junho de 2008, 
a prova de regularidade de inscrição e de recolhimento das contribuições 

Contribuinte Individual para com a Previdência Social será efetuada 
mediante a apresentação da Declaração de Regularidade de Situação do 
Contribuinte Individual (DRS-CI), que é fornecida exclusivamente pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)"; 

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal.

Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:  

Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

r 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, podendo ser 
aceito, por Lei, o Balanço Patrimonial com encerramento em 31/12/1
empresas que ainda não realizaram sua assembléia geral, com base no inciso I do 
Artigo 132, da Lei n° 6.404/76; 

se por “na forma da lei”: 

quando S/A: balanço patrimonial devidamente registrado na Junta Comercia
publicado em Diário Oficial e em jornal de grande circulação editado na localidade 
em que está situada a sede da companhia, conforme o caput do art. 289 e o § 5

quando outra forma societária: balanço acompanhado de cópia do t
abertura e de encerramento do Livro Diário do qual foi extraído, conforme art. 5

486/69, autenticados pelo órgão competente de Registro do 
Comércio, ou Termo de Opção do Simples ou Lucro Presumido, acompanhado da 

 Imposto de Renda Pessoa Jurídica se a empresa for 
optante a uma dessas duas modalidades. 

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; 

Informações Socioeconômicas e Ficais (DEFIS)/ ou Declaração 
Anual do Simples, juntamente com a declaração do recibo de entrega; 

empresas optantes pelo Lucro Presumido, que não realizam balanço 
patrimonial anual, deverão apresentar a Declaração 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 

 

6, de 3 de junho de 2008, 
a prova de regularidade de inscrição e de recolhimento das contribuições 

para com a Previdência Social será efetuada 
mediante a apresentação da Declaração de Regularidade de Situação do 

necida exclusivamente pelo 

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal. 

Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

r 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, podendo ser 

mento em 31/12/19, para as 
empresas que ainda não realizaram sua assembléia geral, com base no inciso I do 

quando S/A: balanço patrimonial devidamente registrado na Junta Comercial e 
publicado em Diário Oficial e em jornal de grande circulação editado na localidade 
em que está situada a sede da companhia, conforme o caput do art. 289 e o § 5º 

quando outra forma societária: balanço acompanhado de cópia do termo de 
abertura e de encerramento do Livro Diário do qual foi extraído, conforme art. 5º, § 

486/69, autenticados pelo órgão competente de Registro do 
Comércio, ou Termo de Opção do Simples ou Lucro Presumido, acompanhado da 

Imposto de Renda Pessoa Jurídica se a empresa for 

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 

Informações Socioeconômicas e Ficais (DEFIS)/ ou Declaração 

empresas optantes pelo Lucro Presumido, que não realizam balanço 
osto 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
arts. 1º e 25; RIR/1999, art. 516, § 5º);

 
a.2. Sociedade criada no exercício em curso: a fotocópia do Balanço de Abertura, 
devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio.

 
a.3. As empresas que apresentarem o 
Contábeis do último exercício social deverão apresentar ainda o
Capacidade Econômica – 
fórmulas a seguir, ou, alternativamente
igual ou superior a 3% (três por cento) do valor estimado desta contratação, 
garantindo segurança aos atos da Prefeitura Municipal de Jaciara:

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

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

Onde:  
 
 

 
 

a.3.1. Não será habilitada a licitante cujos Índices LG, SG e LC  forem inferiores a 
1,0 (um); 

 
a.3.2. A documentação necessária para a comprovação da Capacidade 
Econômico-Financeira do licitante será constituída pelas demonstrações co
constantes do Balanço Patrimonial apresentado de acordo com o item 
Balanço Patrimonial; 

 
a.3.3 - 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. 78 
1.800/1996, alterado pelo Decreto n.º 8.683/2016, de 25 de fevereiro de 2016.

 
7.1.7.2 - Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica, expedida no máximo 6 (seis) meses antes da realização 
do certame, podendo ser aceita a c
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios), devidamente válida.

 
7.1.8 - Relativos à Capacidade Operacional

 

 

 
de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário (Lei nº 9.430, de 1996, 

e 25; RIR/1999, art. 516, § 5º); 

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

As empresas que apresentarem o Balanço Patrimonial e Demonstrações 
Contábeis do último exercício social deverão apresentar ainda o Demonstrativo da 

 financeira através dos índices discriminados nas 
alternativamente, pela comprovação de patrimônio líquido 

superior a 3% (três 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 

  
 LG = Liquidez Geral 
 SG = Solvência Geral 

     LC= Liquidez Corrente 

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

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

constantes do Balanço Patrimonial apresentado de acordo com o item 

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. 78 – A, §1.º e § 2.º do Decreto n.º 

pelo Decreto n.º 8.683/2016, de 25 de fevereiro de 2016.

Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica, expedida no máximo 6 (seis) meses antes da realização 
do certame, podendo ser aceita a certidão expedida pelo TJDFT (Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios), devidamente válida. 

Relativos à Capacidade Operacional:  

 

calendário (Lei nº 9.430, de 1996, 

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

Demonstrações 
Demonstrativo da 

financeira através dos índices discriminados nas 
, pela comprovação de patrimônio líquido 

superior a 3% (três por cento) do valor estimado desta contratação, 

Ativo Total__________________                                                   

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

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

constantes do Balanço Patrimonial apresentado de acordo com o item 7.1.7.1 - 

Os balanços emitidos via Sistema Público de Escrituração Fiscal Digital - 
Sped Fiscal, serão aceitos devidamente autenticados, mediante recibo de entrega 

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

Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica, expedida no máximo 6 (seis) meses antes da realização 

ertidão expedida pelo TJDFT (Tribunal de 



 

7.1.8.1 - Alvará de funcionamento fornecido pela Prefeitura da sede do licitante em 
vigência; 
 
7.1.9 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 
7.1.9.1 - Registro e validade junto ao CREA 
licitante ao atendimento das normas exigidas para a execução d
desta Licitação; 
 
7.1.9.2 - A licitante deverá comprovar através de documen
seu quadro permanente, na data da licitação, PROFISSIONAL DE NÍVEL 
SUPERIOR ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA
ou certidão(ões) de responsabilidade técnica, devidamente registrado no 
CREA da região onde os serviços foram executados, que comprove(m) ter 
o(s) profissional(is), executado para órgão ou entidade da administração 
pública direta e indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, 
ou ainda, para empresa privada, obras/serviços de car
similares as do objeto da presente licitação
técnica são as seguintes, não se admitindo atestado(s) de fiscalização ou 
supervisão de obras/serviços:
 

a) A comprovação de vinculação do profissional detent
técnico deverá atender os seguintes requisitos: 

 
 a.1) Empregado

registrado na DRT ou, ainda, cópia da carteira de trabalho e 
previdência social;

 
 a.2)  Sócio: contrato social devidamente 

competente; 
 
 a.3)  Responsável Técnico

da sede da licitante onde consta o registro do profissional
 

a.4)  Contratado
serviços, regido pela legislação ci

 
 
7.2 - Disposições Gerais da Habilitação

 
7.2.1 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 
original, ou em cópia autenticada por cartório competente, ou publicação em órgão 
da imprensa oficial ou em cópias simples, 
para conferência pelo Pregoeiro.

 
7.2.2 - As empresas regularmente 
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores 

 
Alvará de funcionamento fornecido pela Prefeitura da sede do licitante em 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

gistro e validade junto ao CREA comprovando a REGULARIDADE da 
licitante ao atendimento das normas exigidas para a execução do serviço,

A licitante deverá comprovar através de documentação, que possui em 
seu quadro permanente, na data da licitação, PROFISSIONAL DE NÍVEL 
SUPERIOR ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA  detentor(es) de atestado(s) 
ou certidão(ões) de responsabilidade técnica, devidamente registrado no 

os serviços foram executados, que comprove(m) ter 
o(s) profissional(is), executado para órgão ou entidade da administração 
pública direta e indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, 
ou ainda, para empresa privada, obras/serviços de características técnicas 
similares as do objeto da presente licitação, cuja parcela de maior relevância 
técnica são as seguintes, não se admitindo atestado(s) de fiscalização ou 
supervisão de obras/serviços: 

A comprovação de vinculação do profissional detentor do acervo 
técnico deverá atender os seguintes requisitos:  

Empregado: cópia de ficha ou livro de registro de empregado 
registrado na DRT ou, ainda, cópia da carteira de trabalho e 
previdência social; 

: contrato social devidamente registrado órgão 

Responsável Técnico: cópia da certidão expedida pelo CREA 
da sede da licitante onde consta o registro do profissional

Contratado: cópia autenticada do contrato de prestação de 
serviços, regido pela legislação civil comum; 

Disposições Gerais da Habilitação 

Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 
original, ou em cópia autenticada por cartório competente, ou publicação em órgão 
da imprensa oficial ou em cópias simples, desde que acompanhadas dos originais 
para conferência pelo Pregoeiro. 

As empresas regularmente cadastradas e habilitadas parcialmente no 
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, instituído pelo extinto 

 

Alvará de funcionamento fornecido pela Prefeitura da sede do licitante em 

comprovando a REGULARIDADE da 
o serviço, objeto 

tação, que possui em 
seu quadro permanente, na data da licitação, PROFISSIONAL DE NÍVEL 

detentor(es) de atestado(s) 
ou certidão(ões) de responsabilidade técnica, devidamente registrado no 

os serviços foram executados, que comprove(m) ter 
o(s) profissional(is), executado para órgão ou entidade da administração 
pública direta e indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, 

acterísticas técnicas 
, cuja parcela de maior relevância 

técnica são as seguintes, não se admitindo atestado(s) de fiscalização ou 

or do acervo 

: cópia de ficha ou livro de registro de empregado 
registrado na DRT ou, ainda, cópia da carteira de trabalho e 

registrado órgão 

: cópia da certidão expedida pelo CREA 
da sede da licitante onde consta o registro do profissional; 

: cópia autenticada do contrato de prestação de 

Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 
original, ou em cópia autenticada por cartório competente, ou publicação em órgão 

desde que acompanhadas dos originais 

parcialmente no 
SICAF, instituído pelo extinto 



 

Ministério da Administração Fed
Instrução Normativa nº 05, de 21/07/95 e o Decreto n
alterações do Decreto nº 4.485, de 25/11/02, ficarão dispensadas de apresentar os 
documentos expressamente constantes no aludido c
assegurado o direito de apresentar a documentação atualizada e regularizada na 
própria sessão, caso estejam com algum documento vencido, conforme estabelece 
o inciso XIII, artigo 11, do Decreto n
autenticidade/atualidade do Certificado será realizada mediante consulta 
própria sessão. 

 
7.2.3 - As empresas regularmente 
Secretaria do Estado de Administração 
os documentos expressamente constantes no aludido certificado, sendo, ainda, 
assegurado o direito de apresentar a documentação atualizada e regularizada na 
própria sessão, caso estejam com algum documento vencido, conforme estabelece 
o inciso XIII, artigo 11, do Decreto n
autenticidade/atualidade do Certificado será realizada mediante consulta 
própria sessão. 

 
7.2.4 - As empresas regularmente 
Prefeitura Municipal de Jaciara
documentos constantes no subitem 
o direito de apresentar a documentação atualizada e regularizada na própria 
sessão, caso estejam com algum documento vencido, conforme estabelece o 
inciso XIII, artigo 11, do Decreto n

 
7.2.5 - Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “comprovantes de 
de documento” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e 
seus Anexos. 

 
7.2.6 - Serão inabilitadas as empresas que não comprovarem possuir boa 
situação financeira, bem assim as que não satisfizerem as demais exigências 
estabelecidas para habilitação.

 
7.2.7 - Na ocorrência de a documentação de habilitação não estar completa e 
correta e contrariar qualquer dispositivo deste Edital de Licitação e seus Anexos, o 
Pregoeiro considerará a proponente inabilitada.

 
7.2.8 - Documentos apresentados com validade expirada acarretarão a 
inabilitação da proponente. Os documentos que não possuírem prazo de validade 
somente serão aceitos com data não excedente a 6 (seis) meses de antecedência 
da data prevista para apresentação das propostas.

 
7.2.9 - As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em 
desacordo com o estabelecido neste edital ou com irregularidades, serão 
inabilitadas, não se admitindo comple

 
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, consoante dispõe a 

05, de 21/07/95 e o Decreto nº 3.772, de 09/01/01, com as 
4.485, de 25/11/02, ficarão dispensadas de apresentar os 

documentos expressamente constantes no aludido certificado, sendo, ainda, 
assegurado o direito de apresentar a documentação atualizada e regularizada na 
própria sessão, caso estejam com algum documento vencido, conforme estabelece 
o inciso XIII, artigo 11, do Decreto nº 3.555, de 08/08/00. A conferência
autenticidade/atualidade do Certificado será realizada mediante consulta 

As empresas regularmente cadastradas e habilitadas parcialmente na 
Secretaria do Estado de Administração - SAD, ficarão dispensadas de apresentar 
os documentos expressamente constantes no aludido certificado, sendo, ainda, 
assegurado o direito de apresentar a documentação atualizada e regularizada na 

ria sessão, caso estejam com algum documento vencido, conforme estabelece 
o inciso XIII, artigo 11, do Decreto nº 3.555, de 08/08/00. A conferência quanto à 
autenticidade/atualidade do Certificado será realizada mediante consulta 

As empresas regularmente cadastradas e habilitadas parcialmente na 
Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, ficarão dispensadas de apresentar os 
documentos constantes no subitem 7.1.5, 7.1.6 e 7.1.7, sendo, ainda, assegurado 

documentação atualizada e regularizada na própria 
sessão, caso estejam com algum documento vencido, conforme estabelece o 
inciso XIII, artigo 11, do Decreto nº 3.555, de 08/08/00. 

Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “comprovantes de 
de documento” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e 

Serão inabilitadas as empresas que não comprovarem possuir boa 
situação financeira, bem assim as que não satisfizerem as demais exigências 

lecidas para habilitação. 

Na ocorrência de a documentação de habilitação não estar completa e 
correta e contrariar qualquer dispositivo deste Edital de Licitação e seus Anexos, o 
Pregoeiro considerará a proponente inabilitada. 

apresentados com validade expirada acarretarão a 
inabilitação da proponente. Os documentos que não possuírem prazo de validade 
somente serão aceitos com data não excedente a 6 (seis) meses de antecedência 
da data prevista para apresentação das propostas. 

As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em 
desacordo com o estabelecido neste edital ou com irregularidades, serão 
inabilitadas, não se admitindo complementação posterior. 

 

eral e Reforma do Estado, consoante dispõe a 
3.772, de 09/01/01, com as 

4.485, de 25/11/02, ficarão dispensadas de apresentar os 
ertificado, sendo, ainda, 

assegurado o direito de apresentar a documentação atualizada e regularizada na 
própria sessão, caso estejam com algum documento vencido, conforme estabelece 

3.555, de 08/08/00. A conferência quanto à 
autenticidade/atualidade do Certificado será realizada mediante consulta online, na 

parcialmente na 
SAD, ficarão dispensadas de apresentar 

os documentos expressamente constantes no aludido certificado, sendo, ainda, 
assegurado o direito de apresentar a documentação atualizada e regularizada na 

ria sessão, caso estejam com algum documento vencido, conforme estabelece 
3.555, de 08/08/00. A conferência quanto à 

autenticidade/atualidade do Certificado será realizada mediante consulta online, na 

parcialmente na 
MT, ficarão dispensadas de apresentar os 

, sendo, ainda, assegurado 
documentação atualizada e regularizada na própria 

sessão, caso estejam com algum documento vencido, conforme estabelece o 

Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “comprovantes de solicitação 
de documento” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e 

Serão inabilitadas as empresas que não comprovarem possuir boa 
situação financeira, bem assim as que não satisfizerem as demais exigências 

Na ocorrência de a documentação de habilitação não estar completa e 
correta e contrariar qualquer dispositivo deste Edital de Licitação e seus Anexos, o 

apresentados com validade expirada acarretarão a 
inabilitação da proponente. Os documentos que não possuírem prazo de validade 
somente serão aceitos com data não excedente a 6 (seis) meses de antecedência 

As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em 
desacordo com o estabelecido neste edital ou com irregularidades, serão 



 

 
7.2.10  - A inabilitação da licitante acarretará a aplicação da pena prevista no artigo 
7º da Lei nº 10.520/2002, por ter apresentado 

 
7.2.11 - Toda documentação, inclusive as declarações e atestados, exigidas no 
presente Edital, devem apresentar o mesmo número de inscrição no CNPJ/MF e a 
mesma razão social da Licitante, ou seja, se a concorrente é a matriz da Licitante, 
as informações devem corresponder à matriz, se filial à filial.

8 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

8.1 - No horário e local, indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de 
processamento do Pregão, iniciando
participar do certame. 
 
8.2 - Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a Declaração 
de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, nos termos do modelo 
indicado no ANEXO III, assim como os anexos IV e V deste Edital e, em 
envelopes separados, a Proposta de Pre
 
8.3 - O julgamento ocorrerá pelo critério de menor preço global, observadas as 
especificações técnicas contidas no ANEXO I deste Edital.
 
8.3.1 - Será verificada a exatidão das operações aritméticas que conduziram ao 
valor global orçado, procedendo
havendo divergência entre os valores, prevalecerá o valor global por extenso. As 
correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.
 
8.4 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
I - Cujo objeto não atenda às especificaç
Edital; 
II - Que apresentem preços ou va
ofertadas pelas demais licitantes;
III - Que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste Edital;
IV - Que deixar de cotar qualquer dos sistemas discriminados no ANEXO I deste 
Edital. 
 
8.5 - Na hipótese de todas as propostas serem desclassificadas, o Pregoeiro dará 
por encerrado o certame, lavrando
 
8.6 - As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 
observância dos seguintes critérios:
 
8.6.1 - Seleção da proposta de menor preço global e das demais com preços até 
10% (dez por cento) superiores àquela;
 

 

A inabilitação da licitante acarretará a aplicação da pena prevista no artigo 
10.520/2002, por ter apresentado falsa declaração de habilitação

Toda documentação, inclusive as declarações e atestados, exigidas no 
presente Edital, devem apresentar o mesmo número de inscrição no CNPJ/MF e a 
mesma razão social da Licitante, ou seja, se a concorrente é a matriz da Licitante, 

sponder à matriz, se filial à filial. 

DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

No horário e local, indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de 
processamento do Pregão, iniciando-se o credenciamento das interessadas em 

Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a Declaração 
de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, nos termos do modelo 
indicado no ANEXO III, assim como os anexos IV e V deste Edital e, em 
envelopes separados, a Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação.

O julgamento ocorrerá pelo critério de menor preço global, observadas as 
especificações técnicas contidas no ANEXO I deste Edital. 

Será verificada a exatidão das operações aritméticas que conduziram ao 
alor global orçado, procedendo-se à correção, no caso de eventuais erros e, 

havendo divergência entre os valores, prevalecerá o valor global por extenso. As 
correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.

postas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:

Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados 

Que apresentem preços ou vantagem baseados exclusivamente em proposta 
ofertadas pelas demais licitantes; 

Que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste Edital;
Que deixar de cotar qualquer dos sistemas discriminados no ANEXO I deste 

ótese de todas as propostas serem desclassificadas, o Pregoeiro dará 
por encerrado o certame, lavrando-se ata a respeito. 

As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 
observância dos seguintes critérios: 

da proposta de menor preço global e das demais com preços até 
10% (dez por cento) superiores àquela; 

 

A inabilitação da licitante acarretará a aplicação da pena prevista no artigo 
falsa declaração de habilitação. 

Toda documentação, inclusive as declarações e atestados, exigidas no 
presente Edital, devem apresentar o mesmo número de inscrição no CNPJ/MF e a 
mesma razão social da Licitante, ou seja, se a concorrente é a matriz da Licitante, 

No horário e local, indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de 
se o credenciamento das interessadas em 

Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a Declaração 
de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, nos termos do modelo 
indicado no ANEXO III, assim como os anexos IV e V deste Edital e, em 

ços e a Documentação de Habilitação. 

O julgamento ocorrerá pelo critério de menor preço global, observadas as 

Será verificada a exatidão das operações aritméticas que conduziram ao 
se à correção, no caso de eventuais erros e, 

havendo divergência entre os valores, prevalecerá o valor global por extenso. As 
correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. 

postas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

ões, prazos e condições fixados neste 

ntagem baseados exclusivamente em proposta 

Que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste Edital; 
Que deixar de cotar qualquer dos sistemas discriminados no ANEXO I deste 

ótese de todas as propostas serem desclassificadas, o Pregoeiro dará 

As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 

da proposta de menor preço global e das demais com preços até 



 

8.6.2 - Não havendo pelo menos 3
item anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores 
preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate das propostas, serão 
admitidas todas estas, independentemente do número de licitante
 
8.6.3 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas 
selecionadas a formular lances de forma verbal e sequencial, a partir do autor da 
proposta de maior preço e, os demais, em ordem decrescente de valor, decidindo
se por meio de sorteio no caso 
primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação aos 
demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem 
de lances. 
 
8.7 - Os lances deverão ser formulados em val
inferiores à proposta de menor preço.
 
8.8 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todas as participantes 
dessa etapa declinarem da formulação de lances.
 
8.9 - Após este ato, serão classificadas, na ordem cresc
as propostas não selecionadas por conta da regra disposta no item 
aquelas selecionadas para a etapa de lances, considerando
último preço ofertado. 
 
8.10 - Não poderá haver desistência dos lances ofertad
proponente desistente às penalidades constantes deste Edital.
 
8.11 - Encerrada a etapa de lances, se houver a participação de licitantes 
qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, terão 
preferência à contratação, obs
 
8.11.1. - O pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte 
detentora da proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais 
ou superiores até 5% (cinco por cento) ao valor da proposta melhor clas
para que apresente preço inferior ao da melhor classificada, no prazo de 5(cinco) 
minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência.
 
8.11.2. - A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas 
empatadas, nas condições do item anterior.
 
8.11.3.  - Não havendo a apresentação de novo preço inferior ao preço da 
proposta melhor classificada, serão convocadas para o exercício do direito de 
preferência, respeitada a ordem de classificação, as demais microempresas ou 
empresas de pequeno porte cujos valores das propostas enquadrem nas 
condições do objeto. 
 

 
Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no 

item anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores 
preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate das propostas, serão 
admitidas todas estas, independentemente do número de licitantes; 

O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas 
selecionadas a formular lances de forma verbal e sequencial, a partir do autor da 
proposta de maior preço e, os demais, em ordem decrescente de valor, decidindo
se por meio de sorteio no caso de empate de preços; A licitante sorteada em 
primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação aos 
demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem 

Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, 
inferiores à proposta de menor preço. 

A etapa de lances será considerada encerrada quando todas as participantes 
dessa etapa declinarem da formulação de lances. 

Após este ato, serão classificadas, na ordem crescente dos valores unitários, 
as propostas não selecionadas por conta da regra disposta no item 
aquelas selecionadas para a etapa de lances, considerando-se para estas, o 

Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando
proponente desistente às penalidades constantes deste Edital. 

Encerrada a etapa de lances, se houver a participação de licitantes 
qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, terão 
preferência à contratação, observadas as seguintes regras: 

O pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte 
detentora da proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais 
ou superiores até 5% (cinco por cento) ao valor da proposta melhor clas
para que apresente preço inferior ao da melhor classificada, no prazo de 5(cinco) 
minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência. 

A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas 
o item anterior. 

Não havendo a apresentação de novo preço inferior ao preço da 
proposta melhor classificada, serão convocadas para o exercício do direito de 
preferência, respeitada a ordem de classificação, as demais microempresas ou 

e pequeno porte cujos valores das propostas enquadrem nas 

 

(três) propostas nas condições definidas no 
item anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores 
preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate das propostas, serão 

O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas 
selecionadas a formular lances de forma verbal e sequencial, a partir do autor da 
proposta de maior preço e, os demais, em ordem decrescente de valor, decidindo-

de empate de preços; A licitante sorteada em 
primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação aos 
demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem 

ores distintos e decrescentes, 

A etapa de lances será considerada encerrada quando todas as participantes 

ente dos valores unitários, 
as propostas não selecionadas por conta da regra disposta no item 8.6.1, e 

se para estas, o 

os, sujeitando-se a 

Encerrada a etapa de lances, se houver a participação de licitantes 
qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, terão 

O pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte 
detentora da proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais 
ou superiores até 5% (cinco por cento) ao valor da proposta melhor classificada, 
para que apresente preço inferior ao da melhor classificada, no prazo de 5(cinco) 

A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas 

Não havendo a apresentação de novo preço inferior ao preço da 
proposta melhor classificada, serão convocadas para o exercício do direito de 
preferência, respeitada a ordem de classificação, as demais microempresas ou 

e pequeno porte cujos valores das propostas enquadrem nas 



 

8.11.4. - No caso da melhor oferta na licitação já ter sido feita por uma 
microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o direito de 
preferência, passando-se, desde logo, à negociação do preço.
 
8.12 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com 
vistas à redução do preço. 
 
8.13 - O Pregoeiro examinará a aceitabilidade do preço ofertado pela primeira 
classificada, decidindo motivadamente a respeito.
 
8.14 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno, a 
critério do Pregoeiro, será verificada o atendimento da 
habilitatórias estipuladas neste Edital;
 
8.14.1 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de 
habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do 
Pregão, até a decisão sobre a habilitação;
 
8.14.2 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos 
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade 
devidamente justificada; 
 
8.14.3 - A Prefeitura do Município de 
eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no mo
verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os 
documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.
 
8.15 - Constatado o atendimento pleno dos requisitos de habilitação previstos 
neste Edital, a licitante será considerada habilitada e declarada vencedora do 
certame; 
 
8.15.1 - Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se a proponente não 
atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas 
subseqüentes, na ordem de classificação, p
autores, até a apuração de uma proposta que, verificada sua aceitabilidade e a 
habilitação da proponente, será declarada vencedora.
 
8.16 - O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências 
julgadas necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo as 
licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do 
recebimento da convocação. 
 
8.17 - Constatado o atendimento das exigências previstas no Edital, e na hipótese 
da inexistência de recursos, a licitante será declarada vencedora pelo (a) 
pregoeiro (a). 
 

 
No caso da melhor oferta na licitação já ter sido feita por uma 

microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o direito de 
esde logo, à negociação do preço. 

O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com 

O Pregoeiro examinará a aceitabilidade do preço ofertado pela primeira 
classificada, decidindo motivadamente a respeito. 

Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno, a 
critério do Pregoeiro, será verificada o atendimento da proponente às condições 
habilitatórias estipuladas neste Edital; 

Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de 
habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do 
Pregão, até a decisão sobre a habilitação; 

A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos 
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade 

A Prefeitura do Município de Jaciara/MT não se responsabilizará pela 
eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no mo
verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os 
documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 

Constatado o atendimento pleno dos requisitos de habilitação previstos 
e será considerada habilitada e declarada vencedora do 

Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se a proponente não 
atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas 
subseqüentes, na ordem de classificação, podendo negociar com os respectivos 
autores, até a apuração de uma proposta que, verificada sua aceitabilidade e a 
habilitação da proponente, será declarada vencedora. 

O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências 
s necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo as 

licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do 
 

Constatado o atendimento das exigências previstas no Edital, e na hipótese 
inexistência de recursos, a licitante será declarada vencedora pelo (a) 

 

No caso da melhor oferta na licitação já ter sido feita por uma 
microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o direito de 

O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com 

O Pregoeiro examinará a aceitabilidade do preço ofertado pela primeira 

Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno, a 
proponente às condições 

Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de 
habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do 

A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos 
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade 

não se responsabilizará pela 
eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da 
verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os 

Constatado o atendimento pleno dos requisitos de habilitação previstos 
e será considerada habilitada e declarada vencedora do 

Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se a proponente não 
atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas 

odendo negociar com os respectivos 
autores, até a apuração de uma proposta que, verificada sua aceitabilidade e a 

O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências 
s necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo as 

licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do 

Constatado o atendimento das exigências previstas no Edital, e na hipótese 
inexistência de recursos, a licitante será declarada vencedora pelo (a) 



 

8.18 - Da sessão do Pregão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão 
registradas as ocorrências relevantes e, ao final, será assinada pelo (a) pregoeiro 
(a), sua equipe de apoio e pelo (s) representante (s) credenciado (s) da (s) 
licitante (s) ainda presente (s) à sessão.
 
8.19 - Não poderá haver desistência das propostas e/ou lances ofertados, 
sujeitando-se a licitante desistente às penalidades, conforme artigo 7.
Federal n.º 10.520/02. 
 
8.20 - Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não 
declaradas vencedoras permanecerão em poder do (a) pregoeiro (a), 
devidamente fechados, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da homologaçã
licitação, devendo após este período a licitante retirá
dias. Findo este prazo, serão destruídos.

9 -  DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

9.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar 
imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo
para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas 
para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr 
no término do prazo do recorrente, sendo
autos. 

9.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a 
decadência do direito de recurso, a adjud
Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do processo a Autoridade 
Competente para a homologação.

9.3  - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou 
encaminhá-lo devidamente informado à Autor

9.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
Autoridade Competente ADJUDICARÁ o objeto do certame à licitante vencedora e 
HOMOLOGARÁ o procedimento.

9.5  - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento imp
invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.6 - A adjudicação será feita pela totalidade do objeto licitado.

10  - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 
DA LICITAÇÃO 

10.1 - Será considerado o prazo máximo de 30 (trinta) dias para 
etapa de Implantação, contados da assinatura do contrato. O serviço deverá ser 
executado por módulos para facilitar a assimilação e o treinamento para utilização 
do novo sistema pelos funcionários da Prefeitura, podendo ser prorrogado por no 

 
Da sessão do Pregão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão 

registradas as ocorrências relevantes e, ao final, será assinada pelo (a) pregoeiro 
equipe de apoio e pelo (s) representante (s) credenciado (s) da (s) 

licitante (s) ainda presente (s) à sessão. 

Não poderá haver desistência das propostas e/ou lances ofertados, 
se a licitante desistente às penalidades, conforme artigo 7.

Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não 
declaradas vencedoras permanecerão em poder do (a) pregoeiro (a), 
devidamente fechados, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da homologaçã
licitação, devendo após este período a licitante retirá-lo, no prazo de 05 (cinco) 
dias. Findo este prazo, serão destruídos. 

DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar 
imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias 
para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas 

razões em igual número de dias, que começarão a correr 
no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a 
decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo 
Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do processo a Autoridade 
Competente para a homologação. 

Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou 
lo devidamente informado à Autoridade Competente. 

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
Autoridade Competente ADJUDICARÁ o objeto do certame à licitante vencedora e 
HOMOLOGARÁ o procedimento. 

O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento imp
invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

A adjudicação será feita pela totalidade do objeto licitado. 

DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 

Será considerado o prazo máximo de 30 (trinta) dias para realização da 
etapa de Implantação, contados da assinatura do contrato. O serviço deverá ser 
executado por módulos para facilitar a assimilação e o treinamento para utilização 
do novo sistema pelos funcionários da Prefeitura, podendo ser prorrogado por no 

 

Da sessão do Pregão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão 
registradas as ocorrências relevantes e, ao final, será assinada pelo (a) pregoeiro 

equipe de apoio e pelo (s) representante (s) credenciado (s) da (s) 

Não poderá haver desistência das propostas e/ou lances ofertados, 
se a licitante desistente às penalidades, conforme artigo 7.º da Lei 

Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não 
declaradas vencedoras permanecerão em poder do (a) pregoeiro (a), 
devidamente fechados, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da homologação da 

lo, no prazo de 05 (cinco) 

 

No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar 
se então o prazo de 3 (três) dias 

para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas 
razões em igual número de dias, que começarão a correr 

lhes assegurada vista imediata dos 

A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a 
icação do objeto do certame pelo 

Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do processo a Autoridade 

Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou 

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
Autoridade Competente ADJUDICARÁ o objeto do certame à licitante vencedora e 

O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a 

DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 

realização da 
etapa de Implantação, contados da assinatura do contrato. O serviço deverá ser 
executado por módulos para facilitar a assimilação e o treinamento para utilização 
do novo sistema pelos funcionários da Prefeitura, podendo ser prorrogado por no 



 

máximo por igual período a critério da Contratante.

10.2 - O objeto desta licitação deverá ser executado de acordo com 
detalhamentos contidos no constante no ANEXO I 
Edital. 

10.3 -  Homologada a licitação, a adjudicatária será convocada p
05 (cinco) dias, assinar o respectivo contrato administrativo, sujeitando
caso de recusa, ao disposto nos artigos 64, 81 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações. 

10.4 - A empresa adjudicatária obrigar
conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital, em seus anexos e 
na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações 
e condições estabelecidas no Edital.

10.5 - A organização da Implantação e in
obedecer ao ANEXO I – Termo de Referência deste Edital.

10.6 - Correrá por conta da Contratada as despesas para efetivo atendimento ao 
objeto licitado, tais como: seguro, transporte, hospedagem, alimentação, frete, 
instalação, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, e as entregas deverão 
ocorrer sem prejuízo dos serviços normais desta Prefeitura Municipal.

10.7 - Constatadas irregularidades no objeto, a Prefeitura do Município de 
Jaciara/MT poderá rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às 
especificações (objetivos) do ANEXO I 
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

10.8 - A execução dos serviços será ori
Municipal de Gestão da Informação e Modernização Administrativa da Prefeitura do 
Município de Jaciara/MT, que acompanhará a implantação dos sistemas e 
fiscalizará o cumprimento de todas as obrigações contratuais.

10.9 - A empresa vencedora responsabilizar
executados. 

11 - DA FORMA DE PAGAMENTO

11.1 - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após apresentação 
do relatório dos serviços executados devidamente atestado pela 
Administração e Finanças da Prefeitura do Município 
apresentação da Nota Fiscal Eletrônica ou outro documento contábil, devidamente 
emitido pela CONTRATADA.  

11.2 - Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, o prazo par
pagamento fluirá a partir da sua reapresentação.

 
máximo por igual período a critério da Contratante. 

O objeto desta licitação deverá ser executado de acordo com 
detalhamentos contidos no constante no ANEXO I - Termo de Referência deste 

Homologada a licitação, a adjudicatária será convocada para, no prazo de 
05 (cinco) dias, assinar o respectivo contrato administrativo, sujeitando-
caso de recusa, ao disposto nos artigos 64, 81 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e 

A empresa adjudicatária obrigar-se-á a fornecer o objeto a ela adjudicado, 
conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital, em seus anexos e 
na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações 
e condições estabelecidas no Edital. 

A organização da Implantação e início da prestação dos serviços, deverá 
Termo de Referência deste Edital. 

Correrá por conta da Contratada as despesas para efetivo atendimento ao 
objeto licitado, tais como: seguro, transporte, hospedagem, alimentação, frete, 

ção, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, e as entregas deverão 
ocorrer sem prejuízo dos serviços normais desta Prefeitura Municipal. 

Constatadas irregularidades no objeto, a Prefeitura do Município de 
lo no todo ou em parte se não corresponder às 

especificações (objetivos) do ANEXO I – Termo de Referência, determinando sua 
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

A execução dos serviços será orientada e fiscalizada pela Divisão 
Municipal de Gestão da Informação e Modernização Administrativa da Prefeitura do 

, que acompanhará a implantação dos sistemas e 
fiscalizará o cumprimento de todas as obrigações contratuais. 

sa vencedora responsabilizar-se-á integralmente pelos serviços 

DA FORMA DE PAGAMENTO 

Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após apresentação 
do relatório dos serviços executados devidamente atestado pela Secretaria 

da Prefeitura do Município de Jaciara/MT, bem como a 
apresentação da Nota Fiscal Eletrônica ou outro documento contábil, devidamente 

 

Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, o prazo par
pagamento fluirá a partir da sua reapresentação. 

 

O objeto desta licitação deverá ser executado de acordo com 
Termo de Referência deste 

ara, no prazo de 
-se esta, em 

caso de recusa, ao disposto nos artigos 64, 81 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e 

eto a ela adjudicado, 
conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital, em seus anexos e 
na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações 

ício da prestação dos serviços, deverá 

Correrá por conta da Contratada as despesas para efetivo atendimento ao 
objeto licitado, tais como: seguro, transporte, hospedagem, alimentação, frete, 

ção, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, e as entregas deverão 

Constatadas irregularidades no objeto, a Prefeitura do Município de 
lo no todo ou em parte se não corresponder às 

Termo de Referência, determinando sua 
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

entada e fiscalizada pela Divisão 
Municipal de Gestão da Informação e Modernização Administrativa da Prefeitura do 

, que acompanhará a implantação dos sistemas e 

á integralmente pelos serviços 

Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após apresentação 
Secretaria  de 

bem como a 
apresentação da Nota Fiscal Eletrônica ou outro documento contábil, devidamente 

Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, o prazo para 



 

11.3 - Caso a Prefeitura do Município de 
a ordem de serviços para todas as áreas licitadas, os pagamentos serão realizados 
na proporção dos serviços realizados, respeitando
preços apresentada.  

11.4 - Os pagamentos serão realizados exclusivamente através de depósito em 
conta financeira que o fornecedor mantenha, conforme estipulado na minuta do 
contrato em anexo. 

11.5 - Poderão ser descontados dos pagamentos 
penalidades eventualmente aplicadas. 

11.6 - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

11.7 - Pagamento de faturas em atraso acarretará a cobrança de encargos 
financeiros, de acordo com o que permite a legislação em vigor, acrescido
de 2% (dois por cento) ao mês de atraso, sendo faturado juntamente com os 
valores do mês subseqüente, destacando na fatura como encargos financeiros, 
referentes às duplicatas em atraso.

12 - DA CONTRATAÇÃO

12.1 - A contratação decorrente desta licitação 
retirada da nota de empenho e onerará recursos das seguintes dotações 
orçamentárias: 

010601.17.512.0021.2054.0000.3.3.90.39.00 
diretoria do departamento de água e esgoto 
 

12.2 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante 
celebração de termo de contrato, cuja minuta constitui o 
ato convocatório. Não serão admitidos recursos, protestos, representações, 
ressalvas ou outra forma de discordância ou inconfo
tópicos do contrato no ato de sua assinatura, haja vista que guardam absoluta 
conformidade com a minuta, parte integrante deste Edital.

12.2.1 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade 
de débito da Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional, estiverem 
com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio 
eletrônico hábil de informaçõe
e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo 
impossibilidade devidamente justificada.

12.3 - Se não for possível atualizá
Adjudicatária será notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a sua 
situação de regularidade mediante a apresentação das certidões respectivas, com 

 
Caso a Prefeitura do Município de Jaciara/MT não autorize ou não expeça 

a ordem de serviços para todas as áreas licitadas, os pagamentos serão realizados 
na proporção dos serviços realizados, respeitando os valores da proposta de 

Os pagamentos serão realizados exclusivamente através de depósito em 
conta financeira que o fornecedor mantenha, conforme estipulado na minuta do 

Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas.  

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

Pagamento de faturas em atraso acarretará a cobrança de encargos 
financeiros, de acordo com o que permite a legislação em vigor, acrescido
de 2% (dois por cento) ao mês de atraso, sendo faturado juntamente com os 
valores do mês subseqüente, destacando na fatura como encargos financeiros, 
referentes às duplicatas em atraso. 

DA CONTRATAÇÃO 

A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante a 
retirada da nota de empenho e onerará recursos das seguintes dotações 

010601.17.512.0021.2054.0000.3.3.90.39.00 - Manutenção e encargos com a 
diretoria do departamento de água e esgoto – DAE . 

orrente desta licitação será formalizada mediante 
celebração de termo de contrato, cuja minuta constitui o ANEXO VIII do presente 
ato convocatório. Não serão admitidos recursos, protestos, representações, 
ressalvas ou outra forma de discordância ou inconformismo a quaisquer dos 
tópicos do contrato no ato de sua assinatura, haja vista que guardam absoluta 
conformidade com a minuta, parte integrante deste Edital. 

Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade 
Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional, estiverem 
com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio 
eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade 
e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo 
impossibilidade devidamente justificada. 

Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações a 
erá notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a sua 

situação de regularidade mediante a apresentação das certidões respectivas, com 

 

não autorize ou não expeça 
a ordem de serviços para todas as áreas licitadas, os pagamentos serão realizados 

os valores da proposta de 

Os pagamentos serão realizados exclusivamente através de depósito em 
conta financeira que o fornecedor mantenha, conforme estipulado na minuta do 

os valores atinentes a 

Pagamento de faturas em atraso acarretará a cobrança de encargos 
financeiros, de acordo com o que permite a legislação em vigor, acrescido de multa 
de 2% (dois por cento) ao mês de atraso, sendo faturado juntamente com os 
valores do mês subseqüente, destacando na fatura como encargos financeiros, 

será formalizada mediante a 
retirada da nota de empenho e onerará recursos das seguintes dotações 

anutenção e encargos com a 

orrente desta licitação será formalizada mediante 
do presente 

ato convocatório. Não serão admitidos recursos, protestos, representações, 
rmismo a quaisquer dos 

tópicos do contrato no ato de sua assinatura, haja vista que guardam absoluta 

Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade 
Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional, estiverem 
com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio 

s, certificando nos autos do processo a regularidade 
e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo 

las por meio eletrônico hábil de informações a 
erá notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a sua 

situação de regularidade mediante a apresentação das certidões respectivas, com 



 

prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.

12.4 - O prazo de vigência contratu
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado conforme Artigo 57, Inciso IV da 
Lei 8666/93. 

13 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

13.1 - O atraso na execução do serviço contratado, segundo 
solicitação de serviços expedida pela CONTRATANTE, fica a CONTRATADA 
sujeita à multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor total do item ou itens 
em  atraso,   por dia. 

13.2 - Qualquer cessão, subcontratação ou transferência feita sem autorização do 
Município, será nula de pleno direito e sem qualquer efeito, além de constituir 
infração passível das cominações legais e contratuais cabíveis.

13.3 - Pela inexecução do serviço em quantidade e/ou qualidade em desacordo 
com o especificado, a CONTRATADA será notificada, à qu
defesa prévia, para efeitos de aplicação de penalidade definida no item abaixo, ou 
sanar as irregularidades no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (podendo ser 
reduzido ou ampliado, segundo sua complexidade a critério da Administração)

13.3.1 - Decorrido o prazo de defesa prévia 
CONTRATANTE aplicará multa diária de 1% (um por cento), do valor do (s) item (s) 
em desacordo enquanto persistir a irregularidade, até o prazo de 30 trinta dias, 
quando se caracterizará a inexecução total do contrato.

13.4 - A multa aplicada a que alude a Cláusula 
não impede que o órgão licitador rescinda unilateralmente o contrato e aplique as 
outras sanções previstas neste edital.

13.5 - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, 
garantido a prévia defesa –
disposto no item 13.7 deste Edital, aplicar ao contrato as seguintes sanções:

13.5.1 - Advertência;  

13.5.2 - Multa de 5% (cinco por cento) pela inexecução parcial calculada sobre o 
valor total do contrato;  

13.5.3  - Multa de 15% (quinze por cento) pela inexecução total, calculada sobre o 
valor total o contrato; 

13.6 - As penalidades aqui previstas são autônomas e suas aplicações 
cumulativas estão previstas no artigo 87 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações 
posteriores. 

 
prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.

O prazo de vigência contratual será de 12 (Doze) meses a partir da 
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado conforme Artigo 57, Inciso IV da 

DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

O atraso na execução do serviço contratado, segundo  definido
de serviços expedida pela CONTRATANTE, fica a CONTRATADA 

sujeita à multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor total do item ou itens 

Qualquer cessão, subcontratação ou transferência feita sem autorização do 
rá nula de pleno direito e sem qualquer efeito, além de constituir 

infração passível das cominações legais e contratuais cabíveis. 

Pela inexecução do serviço em quantidade e/ou qualidade em desacordo 
com o especificado, a CONTRATADA será notificada, à qual poderá apresentar 
defesa prévia, para efeitos de aplicação de penalidade definida no item abaixo, ou 
sanar as irregularidades no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (podendo ser 
reduzido ou ampliado, segundo sua complexidade a critério da Administração)

Decorrido o prazo de defesa prévia – e sendo esta julgada improcedente, a 
CONTRATANTE aplicará multa diária de 1% (um por cento), do valor do (s) item (s) 
em desacordo enquanto persistir a irregularidade, até o prazo de 30 trinta dias, 

erizará a inexecução total do contrato. 

A multa aplicada a que alude a Cláusula 13.1 e 13.3 e seu subitem 
não impede que o órgão licitador rescinda unilateralmente o contrato e aplique as 
outras sanções previstas neste edital. 

Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, 
– havendo improcedência da mesma, observado o 

deste Edital, aplicar ao contrato as seguintes sanções:

por cento) pela inexecução parcial calculada sobre o 

Multa de 15% (quinze por cento) pela inexecução total, calculada sobre o 

As penalidades aqui previstas são autônomas e suas aplicações 
stão previstas no artigo 87 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações 

 

prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar. 

al será de 12 (Doze) meses a partir da 
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado conforme Artigo 57, Inciso IV da 

definido na 
de serviços expedida pela CONTRATANTE, fica a CONTRATADA 

sujeita à multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor total do item ou itens 

Qualquer cessão, subcontratação ou transferência feita sem autorização do 
rá nula de pleno direito e sem qualquer efeito, além de constituir 

Pela inexecução do serviço em quantidade e/ou qualidade em desacordo 
al poderá apresentar 

defesa prévia, para efeitos de aplicação de penalidade definida no item abaixo, ou 
sanar as irregularidades no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (podendo ser 
reduzido ou ampliado, segundo sua complexidade a critério da Administração). 

e sendo esta julgada improcedente, a 
CONTRATANTE aplicará multa diária de 1% (um por cento), do valor do (s) item (s) 
em desacordo enquanto persistir a irregularidade, até o prazo de 30 trinta dias, 

e seu subitem 13.3.1 
não impede que o órgão licitador rescinda unilateralmente o contrato e aplique as 

Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, 
havendo improcedência da mesma, observado o 

deste Edital, aplicar ao contrato as seguintes sanções: 

por cento) pela inexecução parcial calculada sobre o 

Multa de 15% (quinze por cento) pela inexecução total, calculada sobre o 

As penalidades aqui previstas são autônomas e suas aplicações 
stão previstas no artigo 87 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações 



 

13.7 - O valor das multas aplicadas será recolhido aos cofres da Prefeitura do 
Município Jaciara/MT, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua confirmação 
mediante guia de recolhimento oficial.

14  - REAJUSTE DE PREÇOS
 
14.1 - O reajuste anual de preços será feito de acordo com a legislação em vigor, 
tomando-se por base a variação do IGP
frequência de reajuste será aquela prevista na nova lei, com periodicidade mínima. 
Sendo a Lei omissa, também adotar

 

15 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e 
desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da 
contratação. 

15.2 - Das sessões públicas de processamento do pregão serão lavradas atas 
circunstanciadas, que serão assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.

15.2.1  - As recusas ou as impossibili
expressamente na própria ata.

15.3 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes foram abertos na 
sessão, bem como as propostas serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes 
presentes que desejarem. 

15.4 - O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do 
Estado, AMM e no site da Prefeitura 

15.5 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão 
publicados no Diário Oficial do Estado, 
www.jaciara.mt.gov.br. 

15.6 - Os envelopes contendo os documentos de habil
serão devolvidos ao final da sessão.

15.7 - Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das 
propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 
impugnar o ato convocatório do Pregão.

15.8 - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão 
ser enviados ao Pregoeiro, 07
para a abertura da sessão pública, preferencialmente por meio eletrônico, via 
internet, no seguinte endereço: 

 
O valor das multas aplicadas será recolhido aos cofres da Prefeitura do 

, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua confirmação 
olhimento oficial. 

REAJUSTE DE PREÇOS 

O reajuste anual de preços será feito de acordo com a legislação em vigor, 
se por base a variação do IGP-M. Extinta ou modificada a legislação, a 

frequência de reajuste será aquela prevista na nova lei, com periodicidade mínima. 
também adotar-se-á a menor periodicidade possível. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e 

rometam o interesse público, a finalidade e a segurança da 

Das sessões públicas de processamento do pregão serão lavradas atas 
circunstanciadas, que serão assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.

As recusas ou as impossibilidades de assinatura devem ser registradas 
expressamente na própria ata. 

Todos os documentos de habilitação cujos envelopes foram abertos na 
sessão, bem como as propostas serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes 

ltado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do 
e no site da Prefeitura www.jaciara.mt.gov.br. 

Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão 
publicados no Diário Oficial do Estado, AMM e no site da Prefeitura 

Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes 
serão devolvidos ao final da sessão. 

Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das 
propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 
impugnar o ato convocatório do Pregão. 

Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão 
07/05/2020, 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada 

para a abertura da sessão pública, preferencialmente por meio eletrônico, via 
endereço: licitacao2@jaciara.mt.gov.br.  

 

O valor das multas aplicadas será recolhido aos cofres da Prefeitura do 
, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua confirmação 

O reajuste anual de preços será feito de acordo com a legislação em vigor, 
M. Extinta ou modificada a legislação, a 

frequência de reajuste será aquela prevista na nova lei, com periodicidade mínima. 
menor periodicidade possível.  

As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e 

rometam o interesse público, a finalidade e a segurança da 

Das sessões públicas de processamento do pregão serão lavradas atas 
circunstanciadas, que serão assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes. 

dades de assinatura devem ser registradas 

Todos os documentos de habilitação cujos envelopes foram abertos na 
sessão, bem como as propostas serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes 

ltado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do 

Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão 
e no site da Prefeitura 

itação das demais licitantes 

Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das 
propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 

Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão 
, 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada 

para a abertura da sessão pública, preferencialmente por meio eletrônico, via 



 

15.8.1  - Os pedidos de impugnação ao edital somente serão aceitos em vias 
originais protocoladas no SETOR DE PROTOCOLO
Jaciara/MT, conforme previsto no artigo 41 da Lei 8.666/93.

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

15.9 - A apresentação de proposta implica no perfeito entendimento do objeto 
licitado e aceitação pelo propo

15.10 - A Prefeitura do Município de 
a presente licitação, por justas razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente, devidamente comprovado, ou anulá
parecer devidamente fundamentado.

15.11 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.

 

15.12 Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não 
resolvidas na esfera administrativa, será competente e único o foro 
Comarca de Jaciara, Estado de 

MARCOS VINÍCIOS DE JESUS ABRAHÃO

 
Os pedidos de impugnação ao edital somente serão aceitos em vias 

SETOR DE PROTOCOLO da Prefeitura do Município de 
conforme previsto no artigo 41 da Lei 8.666/93. 

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

A apresentação de proposta implica no perfeito entendimento do objeto 
licitado e aceitação pelo proponente de todos os termos deste Edital. 

A Prefeitura do Município de Jaciara/MT fica reservada o direito de revogar 
a presente licitação, por justas razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente, devidamente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, mediante 
parecer devidamente fundamentado. 

Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.

Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não 
resolvidas na esfera administrativa, será competente e único o foro 

, Estado de Mato Grosso. 

Jaciara-MT, 02 de dezembro de 2020

MARCOS VINÍCIOS DE JESUS ABRAHÃO 
Pregoeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os pedidos de impugnação ao edital somente serão aceitos em vias 
da Prefeitura do Município de 

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

A apresentação de proposta implica no perfeito entendimento do objeto 

fica reservada o direito de revogar 
a presente licitação, por justas razões de interesse público decorrente de fato 

alidade, mediante 

Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não 
resolvidas na esfera administrativa, será competente e único o foro da 

 
02 de dezembro de 2020. 

 
 
 
 



 

TERMO DE REFERENCIA
 
 
1  DO OBJETO E DO FORNECIMENTO

 
1.1 Do Objeto “Registro de 

prestação de serviços de regularização de poços artesianos

 
2  DESCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO 
 
2.1 As especificações dos Materiais a serem adquiridos pelo Município de Jaciara deverão 

compreender as especificações mínimas contidas abaixo:

 

Item 
Código 

TCE 
Descrição

1 230526-7 Poços Tubulares

2 404714-1 

Licença Prévia 
Estação e 

Tratamento de 
Esgoto 

3 440269-3 Licença de Instalação 
ETE 

4 352440-0 Licença de Operação 
ETE 

5 86163-4 Outorga de Diluição

6 285597-6 
Outorga de Captação 

Superficial

   
 

 

O valor total dos itens: R$ 174.000,00 (Cento e setenta e quatro mil reais).

 
3  DA JUSTIFICATIVA 
 
3.1 Conforme orientação da Secretaria Estadual de

Público do Mato Grosso (MPMT), estamos solicitando abertura deste processo licitatório 

para outorga dos poços artesianos.

 
 

ANEXO I  
 

TERMO DE REFERENCIA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1  DO OBJETO E DO FORNECIMENTO 

“Registro de preços para eventual contratação de empresa para 

prestação de serviços de regularização de poços artesianos”. 

2  DESCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO  

2.1 As especificações dos Materiais a serem adquiridos pelo Município de Jaciara deverão 

specificações mínimas contidas abaixo: 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário 

Poços Tubulares 
UNI 

(cód.01) 08 R$ 13.000,00 

Licença Prévia 
Estação e 

Tratamento de 
 

UNI 
(cód.01) 

01 R$ 12.500,00 

Licença de Instalação UNI 
(cód.01) 

01 R$ 12.500,00 

Licença de Operação UNI 
(cód.01) 

01 R$ 12.500,00 

Outorga de Diluição UNI 
(cód.01) 

01 R$ 18.500,00 

Outorga de Captação 
Superficial 

UNI 
(cód.01) 

01 R$ 14.000,00 

   

O valor total dos itens: R$ 174.000,00 (Cento e setenta e quatro mil reais).

Conforme orientação da Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA e Ministério 

Público do Mato Grosso (MPMT), estamos solicitando abertura deste processo licitatório 

para outorga dos poços artesianos. 

 

E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ação de empresa para 

2.1 As especificações dos Materiais a serem adquiridos pelo Município de Jaciara deverão 

Valor Total 

R$ 104.000,00 

R$ 12.500,00 

R$ 12.500,00 

R$ 12.500,00 

R$ 18.500,00 

R$ 14.000,00 

R$ 174.000,00 

O valor total dos itens: R$ 174.000,00 (Cento e setenta e quatro mil reais). 

SEMA e Ministério 

Público do Mato Grosso (MPMT), estamos solicitando abertura deste processo licitatório 



 

 

4  OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 
 
4.1 Realizar o objeto de acordo com os prazos estabelecidos

partir da data do recebimento da Ordem de Compra; 

4.3. Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento do bem a ser 

adjudicado estabelecido na Ordem de Compra; 

4.4. Manter, durante toda a execução da Ordem de Compr

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

4.5 Submeter-se à fiscalização da Prefeitura Municipal de 

competente, que acompanhará o fornecimento do mat

intervindo ao seu exclusivo interesse, com a finalidade de garantir o exato cumprimento 

das condições pactuadas. 

 

5  OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO 
 
5.1 Acompanhar e fiscalizar a execução da Nota de Empenho, bem como atestar

fiscal/fatura após a prestação de serviço, objeto desta licitação;

5.2 Efetuar o pagamento à Contratada 30 dias após a emissão da Nota Fiscal;

5.3 Aplicar à Contratada as penalidades previstas neste Edital e na legislação pertinente, 

quando for o caso; 

5.4 Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser 

solicitados pela Contratada; 

5.5 Documentar as ocorrências havidas;

5.6 Determinar a regularização das faltas e defeitos observados na execução do objeto da 

Licitação. 

5.7 Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o 

contrato. 

 
6  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
010601.17.512.0021.2054.0000.3.3.90.39
A DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 
 
 
7 DA FISCALIZAÇÃO 
 

 

4  OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA  

4.1 Realizar o objeto de acordo com os prazos estabelecidos na proposta, contados a 

partir da data do recebimento da Ordem de Compra;  

se por todos os ônus relativos ao fornecimento do bem a ser 

adjudicado estabelecido na Ordem de Compra;  

4.4. Manter, durante toda a execução da Ordem de Compra, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

se à fiscalização da Prefeitura Municipal de Jaciara, através do setor 

competente, que acompanhará o fornecimento do material, orientando, fiscalizando e 

intervindo ao seu exclusivo interesse, com a finalidade de garantir o exato cumprimento 

5  OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO  

5.1 Acompanhar e fiscalizar a execução da Nota de Empenho, bem como atestar

fiscal/fatura após a prestação de serviço, objeto desta licitação; 

5.2 Efetuar o pagamento à Contratada 30 dias após a emissão da Nota Fiscal;

5.3 Aplicar à Contratada as penalidades previstas neste Edital e na legislação pertinente, 

5.4 Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser 

5.5 Documentar as ocorrências havidas; 

5.6 Determinar a regularização das faltas e defeitos observados na execução do objeto da 

5.7 Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o 

6  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

2054.0000.3.3.90.39.00 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM 
A DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – DAE . 

 

na proposta, contados a 

se por todos os ônus relativos ao fornecimento do bem a ser 

a, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

, através do setor 

erial, orientando, fiscalizando e 

intervindo ao seu exclusivo interesse, com a finalidade de garantir o exato cumprimento 

5.1 Acompanhar e fiscalizar a execução da Nota de Empenho, bem como atestar a nota 

5.2 Efetuar o pagamento à Contratada 30 dias após a emissão da Nota Fiscal; 

5.3 Aplicar à Contratada as penalidades previstas neste Edital e na legislação pertinente, 

5.4 Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser 

5.6 Determinar a regularização das faltas e defeitos observados na execução do objeto da 

5.7 Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o 

MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM 



 

7.1  Ficara responsável pela fiscalização da Ata de Registro de Preços o funcionário 

público municipais da Prefeitura Municipal de Jaciara, Sra. 

BARBOSA CALDIM designado como 

de Infraestrutura através da PORTARIA Nº. 041/2020 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2020

aos quais competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso das aquisições, que de tudo 

dará ciência à Administração, conforme art. 67, da Lei nº 8.666

alterações. 

Anderson Roberto França Sobrinho
Secretario de Infraestrutura e Obras

 

 
Ficara responsável pela fiscalização da Ata de Registro de Preços o funcionário 

público municipais da Prefeitura Municipal de Jaciara, Sra. MARIA EDI LAMAR 

designado como FISCAL DE CONTRATOS da Secretaria Municipal 

PORTARIA Nº. 041/2020 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2020

aos quais competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso das aquisições, que de tudo 

dará ciência à Administração, conforme art. 67, da Lei nº 8.666/93, com suas ulteriores 

Jaciara-MT, 01 de dezembro de 2020.

Anderson Roberto França Sobrinho 
Secretario de Infraestrutura e Obras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ficara responsável pela fiscalização da Ata de Registro de Preços o funcionário 

MARIA EDI LAMAR 

da Secretaria Municipal 

PORTARIA Nº. 041/2020 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2020, 

aos quais competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso das aquisições, que de tudo 

/93, com suas ulteriores 

dezembro de 2020. 

 



 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
 

 
 
Aos ........ dias do mês de .............. de 2020, 
JACIARA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Av. Antônio 
Ferreira Sobrinho, nº. 1.075, nesta cidade de Jaciara, Estado de
inscrito no C.N.P.J sob o nº 03.347.135/0001
Prefeito Municipal de Jaciara/MT, Senhor  
brasileiro, convivente em união estável, cirurgião dentista, portador da Cédula de 
Identidade RG n.° 052839-2 SSP/MT e inscrito no CPF sob o n.° 420.058.681
no uso das atribuições que lhe são conferidas, e de outro lado, as Sociedades 
empresárias doravante denominadas simplesmente 
________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n
________, neste ato representada pelo Senhor __________, portador da Cédula 
de Identidade nº _______, expedida pela _____ e do CPF n
classificação das propostas apresentadas no Pregão para Registro de Preços n
063/2020, RESOLVEM registrar os preços para
eventual contratação de empresa para prestação de serviços de regularização 
de poços artesianos”, constantes do Anexo I do Edital do Pregão para Registro 
de Preços nº 063/2020, que passa a fazer pa
REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei n
dos Decretos nºs 3.555, de 08 de agosto de 2000, 3.693, de 20 de dezembro de 
2000, 3.784, de 06 de abril de 2001, 3.931,de 19 de setembro de 2001 e 4.342, 
23 de agosto de 2002, que regulamentam a modalidade do Pregão e o Sistema de 
Registro de Preços, e no que couber, da Lei n
atualizada, e demais normas legais aplicáveis, mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
 

 
 
 
 

ANEXO II 
 
 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2020 
 

 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

Aos ........ dias do mês de .............. de 2020, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Av. Antônio 

Ferreira Sobrinho, nº. 1.075, nesta cidade de Jaciara, Estado de Mato Grosso, 
inscrito no C.N.P.J sob o nº 03.347.135/0001-16, neste ato representada pelo 
Prefeito Municipal de Jaciara/MT, Senhor  ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD
brasileiro, convivente em união estável, cirurgião dentista, portador da Cédula de 

2 SSP/MT e inscrito no CPF sob o n.° 420.058.681
no uso das atribuições que lhe são conferidas, e de outro lado, as Sociedades 
empresárias doravante denominadas simplesmente FORNECEDOR
________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ______, estabelecida 
________, neste ato representada pelo Senhor __________, portador da Cédula 

_______, expedida pela _____ e do CPF nº_______, em face da 
classificação das propostas apresentadas no Pregão para Registro de Preços n

registrar os preços para “Registro de preços para 
eventual contratação de empresa para prestação de serviços de regularização 

constantes do Anexo I do Edital do Pregão para Registro 
, que passa a fazer parte integrante desta 
, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 

s 3.555, de 08 de agosto de 2000, 3.693, de 20 de dezembro de 
2000, 3.784, de 06 de abril de 2001, 3.931,de 19 de setembro de 2001 e 4.342, 
23 de agosto de 2002, que regulamentam a modalidade do Pregão e o Sistema de 
Registro de Preços, e no que couber, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
atualizada, e demais normas legais aplicáveis, mediante as cláusulas e condições 

DO OBJETO 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Av. Antônio 

Mato Grosso, 
16, neste ato representada pelo 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD, 
brasileiro, convivente em união estável, cirurgião dentista, portador da Cédula de 

2 SSP/MT e inscrito no CPF sob o n.° 420.058.681-91, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas, e de outro lado, as Sociedades 

FORNECEDOR, 
, estabelecida 

________, neste ato representada pelo Senhor __________, portador da Cédula 
_______, em face da 

classificação das propostas apresentadas no Pregão para Registro de Preços nº 
“Registro de preços para 

eventual contratação de empresa para prestação de serviços de regularização 
constantes do Anexo I do Edital do Pregão para Registro 

rte integrante desta ATA DE 
10.520, de 17 de julho de 2002, 

s 3.555, de 08 de agosto de 2000, 3.693, de 20 de dezembro de 
2000, 3.784, de 06 de abril de 2001, 3.931,de 19 de setembro de 2001 e 4.342, de 
23 de agosto de 2002, que regulamentam a modalidade do Pregão e o Sistema de 

8.666, de 21 de junho de 1993, 
atualizada, e demais normas legais aplicáveis, mediante as cláusulas e condições 



 

1.1. A Presente licitação tem por objeto o
contratação de empresa para prestação de serviços de regularização de 
poços artesianos” 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS 
ORÇAMENTÁRIOS 
 
O valor do presente contrato é de R$ ...
dotação orçamentária: 
 
010601.17.512.0021.2054.0000.3.3.90.39
diretoria do departamento de água e esgoto 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO
 
3.1 - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após apresentação do 
relatório dos serviços executados devidamente atestado pela 
Administração e Finanças da Prefeitura do Município 
apresentação da Nota Fiscal Eletrônica ou outro documento contábil, devidamente 
emitido pela CONTRATADA.  

 3.2 - Os pagamentos serão realizados exclusivamente através de depósito em 
conta financeira que o fornecedor mantenha, ou Boleto Bancário
estipulado entre os interessados.
 
3.3 - Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, o prazo para 
pagamento fluirá a partir da sua reapresentação.
 
Parágrafo Primeiro - Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais
Eletrônicas/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias 
correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando
para pagamento da data da sua reapresentação.
 
3.4 - Caso a Prefeitura do Município de 
ordem de serviços para todos os softwares licitados, os pagamentos serão 
realizados na proporção dos serviços realizados, respeitando os valores da 
proposta de preços apresentada. 
 
3.5 - Poderão ser descontados dos pagamento
eventualmente aplicadas.  
 
3.6 - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
 
3.7 -  Pagamento de faturas em atraso, acarretará a cobrança de encargos 
financeiros, de acordo com o que permite a legislação em vigor, acrescido de multa 
de 2% (dois por cento) ao mês de atraso, sendo faturado juntamente com os 

 
sente licitação tem por objeto o “Registro de preços para eventual 

contratação de empresa para prestação de serviços de regularização de 

DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS 

O valor do presente contrato é de R$ ... (...) e onerará recursos da seguinte 

2054.0000.3.3.90.39.00 - Manutenção e encargos com a 
diretoria do departamento de água e esgoto – DAE . 

DA FORMA DE PAGAMENTO 

Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após apresentação do 
relatório dos serviços executados devidamente atestado pela Secretaria 

da Prefeitura do Município de Jaciara/MT, bem como a 
apresentação da Nota Fiscal Eletrônica ou outro documento contábil, devidamente 

 

Os pagamentos serão realizados exclusivamente através de depósito em 
conta financeira que o fornecedor mantenha, ou Boleto Bancário, conforme a ser 
estipulado entre os interessados. 

Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, o prazo para 
pagamento fluirá a partir da sua reapresentação. 

Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais
Eletrônicas/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias 
correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando
para pagamento da data da sua reapresentação. 

Caso a Prefeitura do Município de Jaciara/MT, não autorize, ou não expeça a 
ordem de serviços para todos os softwares licitados, os pagamentos serão 
realizados na proporção dos serviços realizados, respeitando os valores da 
proposta de preços apresentada.  

Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades 

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

Pagamento de faturas em atraso, acarretará a cobrança de encargos 
financeiros, de acordo com o que permite a legislação em vigor, acrescido de multa 
de 2% (dois por cento) ao mês de atraso, sendo faturado juntamente com os 

 

“Registro de preços para eventual 
contratação de empresa para prestação de serviços de regularização de 

DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS 

e onerará recursos da seguinte 

Manutenção e encargos com a 

Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após apresentação do 
Secretaria  de 

bem como a 
apresentação da Nota Fiscal Eletrônica ou outro documento contábil, devidamente 

Os pagamentos serão realizados exclusivamente através de depósito em 
, conforme a ser 

Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, o prazo para 

Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais 
Eletrônicas/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias 
correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo 

não autorize, ou não expeça a 
ordem de serviços para todos os softwares licitados, os pagamentos serão 
realizados na proporção dos serviços realizados, respeitando os valores da 

s os valores atinentes a penalidades 

Pagamento de faturas em atraso, acarretará a cobrança de encargos 
financeiros, de acordo com o que permite a legislação em vigor, acrescido de multa 
de 2% (dois por cento) ao mês de atraso, sendo faturado juntamente com os 



 

valores do mês subseqüente, desta
referentes às duplicatas em atraso.
 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA
 
4.1 – O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses contados da 
data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na forma da lei, de acordo 
com o a necessidade do Chefe do Executivo
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE DE PREÇOS
 
5.1 – O reajuste anual de preços será feito de acordo com a legislação em vigor, 
tomando-se por base a variação do IGP
frequência de reajuste será aquela prevista na nova lei, com periodicidade mínima. 
Sendo a Lei omissa, também adotar
 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 
CONTRATADA 
 
6.1 - Além das obrigações constantes em cláusulas próprias deste contrato, do 
Edital de Licitação e seus anexos, em especial as definidas 
estaduais sobre licitações, cabe à 
 
6.1.1 - Garantir, durante a vigência do contrato, a correção de todos os erros 
detectados nos programas, sem ônus para a CONTRATANTE.
 
6.1.2 - Entregar, no caso de alterações na legisl
nova versão sem ônus para a CONTRATANTE.
  
6.1.3 - Durante o prazo de instalação e manutenção, colocar à disposição da 
CONTRATANTE, novas versões dos programas sem qualquer ônus para a 
CONTRATANTE. 
 
6.2 – Prestar assistência técnica a CONTRATANTE quando solicitada, em 
decorrência de correções, alterações de dados necessários ao bom andamento 
dos serviços.  
 
6.3 - A Contratada se obriga a executar os serviços de acordo com as regras, 
prazos e quantidades estipuladas. 

6.4 - A Contratada é obrigada a pagar todos os tributos, contribuições fiscais que 
incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre o material/serviço 
contratado.  

 
valores do mês subseqüente, destacando na fatura como encargos financeiros, 
referentes às duplicatas em atraso. 

DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses contados da 
data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na forma da lei, de acordo 

a necessidade do Chefe do Executivo. 

DO REAJUSTE DE PREÇOS:  

eajuste anual de preços será feito de acordo com a legislação em vigor, 
se por base a variação do IGP-M. Extinta ou modificada a legislação, a 

frequência de reajuste será aquela prevista na nova lei, com periodicidade mínima. 
mbém adotar-se-á a menor periodicidade possível.

DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 

Além das obrigações constantes em cláusulas próprias deste contrato, do 
Edital de Licitação e seus anexos, em especial as definidas nos diplomas federais e 

sobre licitações, cabe à CONTRATADA: 

Garantir, durante a vigência do contrato, a correção de todos os erros 
detectados nos programas, sem ônus para a CONTRATANTE. 

Entregar, no caso de alterações na legislação pertinente aos programas, 
nova versão sem ônus para a CONTRATANTE. 

Durante o prazo de instalação e manutenção, colocar à disposição da 
CONTRATANTE, novas versões dos programas sem qualquer ônus para a 

técnica a CONTRATANTE quando solicitada, em 
decorrência de correções, alterações de dados necessários ao bom andamento 

A Contratada se obriga a executar os serviços de acordo com as regras, 
prazos e quantidades estipuladas.  

ontratada é obrigada a pagar todos os tributos, contribuições fiscais que 
incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre o material/serviço 

 

cando na fatura como encargos financeiros, 

O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses contados da 
data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na forma da lei, de acordo 

eajuste anual de preços será feito de acordo com a legislação em vigor, 
M. Extinta ou modificada a legislação, a 

frequência de reajuste será aquela prevista na nova lei, com periodicidade mínima. 
á a menor periodicidade possível. 

DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 

Além das obrigações constantes em cláusulas próprias deste contrato, do 
diplomas federais e 

Garantir, durante a vigência do contrato, a correção de todos os erros 

ação pertinente aos programas, 

Durante o prazo de instalação e manutenção, colocar à disposição da 
CONTRATANTE, novas versões dos programas sem qualquer ônus para a 

técnica a CONTRATANTE quando solicitada, em 
decorrência de correções, alterações de dados necessários ao bom andamento 

A Contratada se obriga a executar os serviços de acordo com as regras, 

ontratada é obrigada a pagar todos os tributos, contribuições fiscais que 
incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre o material/serviço 



 

6.5 - A Contratada deve informar 
Finanças da Prefeitura do Município de 
servidores municipais não aptos para execução dos processos ou que executem 
atividades prejudiciais para o bom resultado dos mesmos.

6.6 - Cumprir todas as solicitações e exigências fei
todo esclarecimento ou informação solicitada pela mesma.

 
CLAUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 
CONTRATANTE 
 
7.1 - Sem prejuízo do integral cumprimento de todas as obrigações decorrentes 
das disposições deste contrato, cabe a 
 
a) observar as datas de pagamentos 
 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 
8.1 - A presente Ata, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão 
ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, 
mediante manifestação de interesse junto a Prefeitura Municipal de Jaciara, para 
que este autorize e indique os possív
serem praticados, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos a serem 
locados, não podendo exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos 
quantitativos registrados. 
 
8.2 - O(s) preço(s) ofertado(s) pelo(s) Fornecedor(es) signatário(s) da presente 
Ata de Registro de Preços está especificado no Anexo I, do Edital do  Pregão n
063/2020, de acordo com a respectiva classificação.
 
8.3 - Para os fornecimentos decorrentes desta Ata, serão observados 
relativos aos preços e condições constantes do Edital do Pregão n
 
8.4 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da 
proposta de preços apresentada, no Pregão n
empresária detentora da presente Ata.
 
 
CLAUSULA NONA – UTILIZAÇÃO E FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS
 
 
9.1 - A Prestação dos Serviços será efetuada 
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.
 
9.2 - O fornecedor ficará obrigado a atender todos os 
vigência desta Ata de Registro de Preços.

 
A Contratada deve informar a Secretaria Municipal de Administração e 

da Prefeitura do Município de Jaciara/MT, por escrito, ocorrências de 
servidores municipais não aptos para execução dos processos ou que executem 
atividades prejudiciais para o bom resultado dos mesmos. 

Cumprir todas as solicitações e exigências feitas pela Contratante, e prestar 
todo esclarecimento ou informação solicitada pela mesma. 

DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 

Sem prejuízo do integral cumprimento de todas as obrigações decorrentes 
das disposições deste contrato, cabe a CONTRATANTE: 

) observar as datas de pagamentos  

DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão 
ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, 
mediante manifestação de interesse junto a Prefeitura Municipal de Jaciara, para 
que este autorize e indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a 
serem praticados, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos a serem 
locados, não podendo exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos 

o(s) pelo(s) Fornecedor(es) signatário(s) da presente 
Ata de Registro de Preços está especificado no Anexo I, do Edital do  Pregão n

, de acordo com a respectiva classificação. 

Para os fornecimentos decorrentes desta Ata, serão observados 
relativos aos preços e condições constantes do Edital do Pregão nº 063/2020

Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da 
proposta de preços apresentada, no Pregão nº 063/2020, pela sociedade 

da presente Ata. 

UTILIZAÇÃO E FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS

A Prestação dos Serviços será efetuada em conformidades as demandas ao 
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. 

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados, durante a 
vigência desta Ata de Registro de Preços. 

 

a Secretaria Municipal de Administração e 
, por escrito, ocorrências de 

servidores municipais não aptos para execução dos processos ou que executem 

tas pela Contratante, e prestar 

DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 

Sem prejuízo do integral cumprimento de todas as obrigações decorrentes 

DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão 
ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, 
mediante manifestação de interesse junto a Prefeitura Municipal de Jaciara, para 

eis fornecedores e respectivos preços a 
serem praticados, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos a serem 
locados, não podendo exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos 

o(s) pelo(s) Fornecedor(es) signatário(s) da presente 
Ata de Registro de Preços está especificado no Anexo I, do Edital do  Pregão nº 

Para os fornecimentos decorrentes desta Ata, serão observados os aspectos 
063/2020. 

Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da 
, pela sociedade 

UTILIZAÇÃO E FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS 

em conformidades as demandas ao 

pedidos efetuados, durante a 



 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS 
DO CONTRATANTE 
 
10.1 – O presente contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses:
 
10.1.1 – não cumprimento das clá
 
10.1.2 – lentidão no seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a 
impossibilidade e inviabilidade de manter o contrato nos prazos estipulados;
 
10.1.3 – Decretação de falência ou insolvência civil;
 
10.1.4 – Alteração social ou modificação da finalidade de estrutura da 
CONTRATADA, que prejudique a execução deste contrato;
 
10.1.5 – razões de interesse púbico, de alta relevância e amplo conhecimento 
justificadas e determinadas pela autoridade máxima do mu
processo administrativo a que se refere este contrato.
 
10.1.6 – Na ocorrência de caso fortuito ou de força maior regularmente 
comprovada, impeditiva da execução deste contrato.
 
10.2 – A rescisão deste contrato poderá ser:
 

a) Unilateralmente por ato da CONTRATANTE, na ocorrência de 
quaisquer das hipóteses previstas nos incisos I a XII do Art. 78 da Lei 
8.666/93; 

 
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzindo
processo de licitação, no interesse da CONTRATANTE;

 
c) Judicialmente, nos termos da legislação;

 
 

d) Nos demais casos previstos no edital.
 
 
Este contrato poderá ser rescindido na forma, pelos motivos e com as 
conseqüências previstas nos artigos 77 a 80, e 86 a 88, da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas atualizações. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - A Contratada reconhece, desde já, os direitos da 
CONTRATANTE nos casos de rescisão administrativa, prevista no artigo 79 da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
 

 

DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS 

O presente contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses:

não cumprimento das cláusulas contratuais, prazos e especificações;

lentidão no seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a 
impossibilidade e inviabilidade de manter o contrato nos prazos estipulados;

Decretação de falência ou insolvência civil; 

Alteração social ou modificação da finalidade de estrutura da 
CONTRATADA, que prejudique a execução deste contrato; 

razões de interesse púbico, de alta relevância e amplo conhecimento 
justificadas e determinadas pela autoridade máxima do município e exarado no 
processo administrativo a que se refere este contrato. 

Na ocorrência de caso fortuito ou de força maior regularmente 
comprovada, impeditiva da execução deste contrato. 

A rescisão deste contrato poderá ser: 

mente por ato da CONTRATANTE, na ocorrência de 
quaisquer das hipóteses previstas nos incisos I a XII do Art. 78 da Lei 

Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzindo-se a termo no 
processo de licitação, no interesse da CONTRATANTE; 

Judicialmente, nos termos da legislação; 

Nos demais casos previstos no edital. 

Este contrato poderá ser rescindido na forma, pelos motivos e com as 
conseqüências previstas nos artigos 77 a 80, e 86 a 88, da Lei Federal nº 8.666/93 

A Contratada reconhece, desde já, os direitos da 
CONTRATANTE nos casos de rescisão administrativa, prevista no artigo 79 da Lei 

 

DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS 

O presente contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses: 

usulas contratuais, prazos e especificações; 

lentidão no seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a 
impossibilidade e inviabilidade de manter o contrato nos prazos estipulados; 

Alteração social ou modificação da finalidade de estrutura da 

razões de interesse púbico, de alta relevância e amplo conhecimento 
nicípio e exarado no 

Na ocorrência de caso fortuito ou de força maior regularmente 

mente por ato da CONTRATANTE, na ocorrência de 
quaisquer das hipóteses previstas nos incisos I a XII do Art. 78 da Lei 

se a termo no 

Este contrato poderá ser rescindido na forma, pelos motivos e com as 
conseqüências previstas nos artigos 77 a 80, e 86 a 88, da Lei Federal nº 8.666/93 

A Contratada reconhece, desde já, os direitos da 
CONTRATANTE nos casos de rescisão administrativa, prevista no artigo 79 da Lei 



 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
 
1º.  O atraso na execução do s
de serviços expedida pela CONTRATANTE, fica a CONTRATADA sujeita à multa 
de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor total do item ou itens em atraso, por 
dia. 
 
§ 2º. Qualquer cessão, subcontratação 
Prefeitura do Município de Jaciara/MT
efeito, além de constituir infração passível das cominações legais e contratuais 
cabíveis. 
 
§ 3º. Pela inexecução do serviço em quant
o especificado, a CONTRATADA será notificada, à qual poderá apresentar defesa 
prévia, para efeitos de aplicação de penalidade definida no item abaixo, ou sanar 
as irregularidades no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
ampliado, segundo sua complexidade a critério da Administração.
 
I.  Decorrido o prazo de defesa prévia 
CONTRATANTE aplicará multa diária de 1% (um por cento), do valor do (s) item (s) 
em desacordo enquanto persistir a irregularidade, até o prazo de 30 trinta) dias, 
quando se caracterizará a inexecução total do contrato.
 
§ 4º. A multa aplicada a que alude os parágrafos 1º e 3º e seu subitem não
que o órgão licitador rescinda unilater
sanções previstas neste edital. 
 
§ 5º. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá,
garantido a prévia defesa –
disposto no parágrafo 7º, aplicar ao c
 
I -   Advertência; 
 
 

II - Multa de 5% (cinco por cento) pela inexecução parcial calculada 
sobre o valor total do contrato;

  
 

III - Multa de 15% (quinze por cento) pela inexecução total, calculada 
sobre o valor total o contrato; 

 
 

IV - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

O atraso na execução do serviço contratado, segundo definido na solicitação 
de serviços expedida pela CONTRATANTE, fica a CONTRATADA sujeita à multa 
de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor total do item ou itens em atraso, por 

  

Qualquer cessão, subcontratação ou transferência feita sem autorização
Jaciara/MT, será nula de pleno direito e sem qualquer 

efeito, além de constituir infração passível das cominações legais e contratuais 

Pela inexecução do serviço em quantidade e/ou qualidade em desacordo
o especificado, a CONTRATADA será notificada, à qual poderá apresentar defesa 
prévia, para efeitos de aplicação de penalidade definida no item abaixo, ou sanar 
as irregularidades no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, podendo ser reduzido ou 
ampliado, segundo sua complexidade a critério da Administração. 

I.  Decorrido o prazo de defesa prévia – e sendo esta julgada improcedente, a 
CONTRATANTE aplicará multa diária de 1% (um por cento), do valor do (s) item (s) 

desacordo enquanto persistir a irregularidade, até o prazo de 30 trinta) dias, 
quando se caracterizará a inexecução total do contrato.  

A multa aplicada a que alude os parágrafos 1º e 3º e seu subitem não
que o órgão licitador rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras 
sanções previstas neste edital.  

inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá,
– havendo improcedência da mesma, observado o 

disposto no parágrafo 7º, aplicar ao contrato as seguintes sanções:  

Multa de 5% (cinco por cento) pela inexecução parcial calculada 
sobre o valor total do contrato; 

Multa de 15% (quinze por cento) pela inexecução total, calculada 
sobre o valor total o contrato;  

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

 

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

erviço contratado, segundo definido na solicitação 
de serviços expedida pela CONTRATANTE, fica a CONTRATADA sujeita à multa 
de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor total do item ou itens em atraso, por 

ou transferência feita sem autorização da 
, será nula de pleno direito e sem qualquer 

efeito, além de constituir infração passível das cominações legais e contratuais 

idade e/ou qualidade em desacordo com 
o especificado, a CONTRATADA será notificada, à qual poderá apresentar defesa 
prévia, para efeitos de aplicação de penalidade definida no item abaixo, ou sanar 

podendo ser reduzido ou 

e sendo esta julgada improcedente, a 
CONTRATANTE aplicará multa diária de 1% (um por cento), do valor do (s) item (s) 

desacordo enquanto persistir a irregularidade, até o prazo de 30 trinta) dias, 

A multa aplicada a que alude os parágrafos 1º e 3º e seu subitem não impede 
almente o contrato e aplique as outras 

inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, 
havendo improcedência da mesma, observado o 

Multa de 5% (cinco por cento) pela inexecução parcial calculada 

Multa de 15% (quinze por cento) pela inexecução total, calculada 

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 



 

V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, onde esta será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo
sanção com base no item anterior.

 
§ 6º. O prazo para defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis, na hipótese
aplicação de advertência, multa e impedimento com a Administração, e de 10 (dez) 
dias úteis, na hipótese de declaração de inidoneidade par
a Administração Pública. 
 
§ 7º.  As penalidades aqui previstas são autônomas e suas aplicações cumulativas 
estão previstas no artigo 87 da Lei Federal n.8.666/93 e alterações posteriores.
 
§ 8º. O valor das multas aplicadas será re
Município de Jaciara/MT, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua confirmação 
mediante guia de recolhimento oficial. 
 
§ 9º. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, no prazo de
05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, 
que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de 
julho de 2.002.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
 
Fica ajustado, ainda, que: 
 
1. Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele 
estivessem transcritos: 
 
a) o Edital de Licitação e anexos;
 
b) a proposta apresentada pela CONTRATADA;
 
2. Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições da Lei Fede
de 17 de julho de 2002, Lei Federal nº 8.666 de 23 de junho de 1993 e demais 
normas regulamentares aplicáveis à espécie. 
 
3. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não resolvidas na 
esfera administrativa, será competent
Mato Grosso. 
 
E assim, por estarem as partes de acordo, justas e contratadas, foi lavrado o 
presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma que, depois de lido e 

 
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, onde esta será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo
sanção com base no item anterior. 

O prazo para defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis, na hipótese
aplicação de advertência, multa e impedimento com a Administração, e de 10 (dez) 
dias úteis, na hipótese de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com 

As penalidades aqui previstas são autônomas e suas aplicações cumulativas 
estão previstas no artigo 87 da Lei Federal n.8.666/93 e alterações posteriores.

O valor das multas aplicadas será recolhido aos cofres da Prefeitura
, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua confirmação 

mediante guia de recolhimento oficial.  

impedida de licitar e contratar com a Administração, no prazo de
05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, 
que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

se partes integrantes do presente contrato, como se nele 

a) o Edital de Licitação e anexos; 

b) a proposta apresentada pela CONTRATADA; 

se às omissões deste contrato as disposições da Lei Federal nº. 10.520 
de 17 de julho de 2002, Lei Federal nº 8.666 de 23 de junho de 1993 e demais 
normas regulamentares aplicáveis à espécie.  

3. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não resolvidas na 
esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Jaciara 

E assim, por estarem as partes de acordo, justas e contratadas, foi lavrado o 
presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma que, depois de lido e 

 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
motivos determinantes da punição ou até 

que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, onde esta será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 

O prazo para defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis, na hipótese de 
aplicação de advertência, multa e impedimento com a Administração, e de 10 (dez) 

a licitar ou contratar com 

As penalidades aqui previstas são autônomas e suas aplicações cumulativas 
estão previstas no artigo 87 da Lei Federal n.8.666/93 e alterações posteriores. 

colhido aos cofres da Prefeitura do 
, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua confirmação 

impedida de licitar e contratar com a Administração, no prazo de até 
05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, 
que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de 

se partes integrantes do presente contrato, como se nele 

ral nº. 10.520 
de 17 de julho de 2002, Lei Federal nº 8.666 de 23 de junho de 1993 e demais 

3. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não resolvidas na 
 - Estado de 

E assim, por estarem as partes de acordo, justas e contratadas, foi lavrado o 
presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma que, depois de lido e 



 

achado conforme, é assinado pelas partes 
direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas e assinadas.
 
 

 
ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD

FORNECEDOR: 
 
1º lugar -  
 
2º lugar -  
 
3º lugar -  
 
TESTEMUNHAS: 
____________________________
Nome:    
CPF:     
RG:     

 
achado conforme, é assinado pelas partes para que produza todos os efeitos de 
direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas e assinadas. 

Jaciara-MT,        de                de         .

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

____________________________         ______________________________
   Nome: 
   CPF: 
   RG: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

para que produza todos os efeitos de 
 

MT,        de                de         . 

______________________________ 



 

MINUTA DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 

PROCESSO ADMINISTATIVO N
 
 

 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
interno, com sede à Av. Antônio Ferreira Sobrinho, nº. l.075, nesta cidade de 
Jaciara, Estado de Mato Grosso, inscrito no C.N.P.J sob o nº 03.347.l35/000l
doravante denominado simplesmente 
pelo seu Prefeito Municipal, Sr. 
cirurgião dentista, portador da Cédula de Identidade RG n.° 052839
inscrito no CPF sob o n.° 420.058.681
______________, inscrita no CNPJ/MF sob o n
___________________, doravante denominada simplesmente 
neste ato representada por seu _________________, Senhor 
portador da Cédula de Identidade n
do CPF nº __________________ 
prestação de serviços, em conformidade com o que consta do Processo 
Administrativo nº 5756/2018, referente ao Pregão para Registro de Preços nº 
002/2020, sujeitando-se as partes às disposições da
de 2002, do Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, alterado pelos Decretos 
nºs 3.693, de 20 de dezembro de 2000 e 3.784, de 06 de abril de 2001, Decreto n
3.722, de 09 de janeiro de 2001, 3931, de 19 de setembro de 2001,
Decreto 4.485, de 25 de novembro de 2002, e da Lei n
1993, com suas ulteriores alterações, mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
 
       O presente Contrato tem por objeto o 
contratação de empresa para prestação de serviços de regularização de 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III 
 

MINUTA DE CONTRATO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2020 

PROCESSO ADMINISTATIVO Nº 4532/2020 

CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM DE 
UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
JACIARA E DE OUTRO A SOCIEDADE 
EMPRESÁRIA ______________________, 
PARA O FIM QUE ESPECIFICA. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, pessoa jurídica de direito público 
com sede à Av. Antônio Ferreira Sobrinho, nº. l.075, nesta cidade de 

Jaciara, Estado de Mato Grosso, inscrito no C.N.P.J sob o nº 03.347.l35/000l
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado 
pelo seu Prefeito Municipal, Sr. ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD
cirurgião dentista, portador da Cédula de Identidade RG n.° 052839-2 SSP/MT e 
inscrito no CPF sob o n.° 420.058.681-91, e de outro lado, a Sociedade Empresária

, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ____________, estabelecida 
___________________, doravante denominada simplesmente CONTRATADA
neste ato representada por seu _________________, Senhor ________________
portador da Cédula de Identidade nº ____________, expedida pela _________ e 

__________________ RESOLVEM celebrar o presente Contrato de 
prestação de serviços, em conformidade com o que consta do Processo 

5756/2018, referente ao Pregão para Registro de Preços nº 
se as partes às disposições da Lei nº 10.520, de 17 de julho 

3.555, de 08 de agosto de 2000, alterado pelos Decretos 
s 3.693, de 20 de dezembro de 2000 e 3.784, de 06 de abril de 2001, Decreto n

3.722, de 09 de janeiro de 2001, 3931, de 19 de setembro de 2001, alterado pelo 
Decreto 4.485, de 25 de novembro de 2002, e da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, com suas ulteriores alterações, mediante as cláusulas e condições 

DO OBJETO 

O presente Contrato tem por objeto o “Registro de preços para eventual 
contratação de empresa para prestação de serviços de regularização de 

 

CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM DE 
UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
JACIARA E DE OUTRO A SOCIEDADE 
EMPRESÁRIA ______________________, 

, pessoa jurídica de direito público 
com sede à Av. Antônio Ferreira Sobrinho, nº. l.075, nesta cidade de 

Jaciara, Estado de Mato Grosso, inscrito no C.N.P.J sob o nº 03.347.l35/000l-l6, 
, neste ato representado 

ULJABAR GALVIN MOHAMMAD, brasileiro, 
2 SSP/MT e 

91, e de outro lado, a Sociedade Empresária 
estabelecida 

CONTRATADA, 
________________, 

____________, expedida pela _________ e 
celebrar o presente Contrato de 

prestação de serviços, em conformidade com o que consta do Processo 
5756/2018, referente ao Pregão para Registro de Preços nº 

10.520, de 17 de julho 
3.555, de 08 de agosto de 2000, alterado pelos Decretos 

s 3.693, de 20 de dezembro de 2000 e 3.784, de 06 de abril de 2001, Decreto nº 
alterado pelo 

8.666, de 21 de junho de 
1993, com suas ulteriores alterações, mediante as cláusulas e condições 

gistro de preços para eventual 
contratação de empresa para prestação de serviços de regularização de 



 

poços artesianos”, conforme especificações e demais elementos constantes do 
Edital e seus Anexos.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO
 
Este Contrato guarda conformidade com o Pregão Para Registro de Preços n
063/2020 e seus Anexos, vinculando
CONTRATADA, à Nota de Empenho e demais documentos constantes do 
Processo nº 4532/2020 que, independentemente de transcrição, fazem pa
integrante e complementar deste Instrumento.
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
 
Constituem obrigações da CONTRATADA
objeto deste Contrato e, em especial:
 
3.1. Comprovar, mensalmente, o recolhimento das contribuições sociais (Fundo de 
Garantia de Tempo de Serviços e Previdência Social) pertinentes aos seus 
empregados alocados ao serviço decorrente da contratação, como condição à 
percepção mensal do valor faturad
obrigações trabalhistas e tributárias;
 
3.2. Prestar o serviço deste objeto no local supracitado e informado na Ordem de 
Compra/Serviço; 
 
3.3. Prestar os serviços de acordo com os prazos estabelecidos na proposta,
contados a partir da data do recebimento da Ordem de Compra/Serviço;
 
3.4. Manter, durante toda a execução da Ordem de Serviço, compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 
 
3.5. Arcar com todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta 
licitação, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, sociais, 
comerciais, impostos, taxas, fretes, seguros, garantia, contribuições fiscais e para
fiscais, e quaisquer outros gastos e despesas que se fizerem necessários;
 
3.6. A prestação do serviço, objeto desta licitação, deverá ser realizada no 
Município de Jaciara; 
 
3.7. Substituição do serviço solicitado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, caso 
não atenda às especificações contidas neste Edital.
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
 
Compete ao CONTRATANTE
 

 
conforme especificações e demais elementos constantes do 

DA VINCULAÇÃO 

conformidade com o Pregão Para Registro de Preços n
e seus Anexos, vinculando-se, ainda, à Proposta de Preços da 

, à Nota de Empenho e demais documentos constantes do 
que, independentemente de transcrição, fazem pa

integrante e complementar deste Instrumento. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

CONTRATADA dar fiel cumprimento à execução do 
objeto deste Contrato e, em especial: 

Comprovar, mensalmente, o recolhimento das contribuições sociais (Fundo de 
Garantia de Tempo de Serviços e Previdência Social) pertinentes aos seus 
empregados alocados ao serviço decorrente da contratação, como condição à 
percepção mensal do valor faturado, e sempre que solicitado, a quitação das 
obrigações trabalhistas e tributárias; 

Prestar o serviço deste objeto no local supracitado e informado na Ordem de 

Prestar os serviços de acordo com os prazos estabelecidos na proposta,
contados a partir da data do recebimento da Ordem de Compra/Serviço;

Manter, durante toda a execução da Ordem de Serviço, compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

r com todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta 
licitação, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, sociais, 
comerciais, impostos, taxas, fretes, seguros, garantia, contribuições fiscais e para

squer outros gastos e despesas que se fizerem necessários;

A prestação do serviço, objeto desta licitação, deverá ser realizada no 

Substituição do serviço solicitado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, caso 
às especificações contidas neste Edital. 

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

CONTRATANTE: 

 

conforme especificações e demais elementos constantes do 

conformidade com o Pregão Para Registro de Preços nº 
se, ainda, à Proposta de Preços da 

, à Nota de Empenho e demais documentos constantes do 
que, independentemente de transcrição, fazem parte 

dar fiel cumprimento à execução do 

Comprovar, mensalmente, o recolhimento das contribuições sociais (Fundo de 
Garantia de Tempo de Serviços e Previdência Social) pertinentes aos seus 
empregados alocados ao serviço decorrente da contratação, como condição à 

o, e sempre que solicitado, a quitação das 

Prestar o serviço deste objeto no local supracitado e informado na Ordem de 

Prestar os serviços de acordo com os prazos estabelecidos na proposta, 
contados a partir da data do recebimento da Ordem de Compra/Serviço; 

Manter, durante toda a execução da Ordem de Serviço, compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

r com todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta 
licitação, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, sociais, 
comerciais, impostos, taxas, fretes, seguros, garantia, contribuições fiscais e para-

squer outros gastos e despesas que se fizerem necessários; 

A prestação do serviço, objeto desta licitação, deverá ser realizada no 

Substituição do serviço solicitado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, caso 



 

4.1. acompanhar e fiscalizar a execução da Nota de Empenho, bem como atestar a 
nota fiscal/fatura após a aquisição dos produtos, objeto desta licitação;

 
4.2. efetuar o pagamento à Contratada no devido prazo fixado;

 
4.3. aplicar à Contratada as penalidades previstas nes
pertinente, quando for o caso;

 
4.4. prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham 
a ser solicitados pela Contratada;

 
4.5. documentar as ocorrências havidas;

 
4.6. determinar a regularização das falt
objeto da Licitação. 

 
4.7. rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo 
com o contrato. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
 
Os serviços deste contrato serão realizados por uma
sua total responsabilidade o cumprimento das obrigações assumidas, em 
cumprindo todas as exigências do Edital e seus Anexos
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS PADRÕES DE QUALIDADE.
 
Quaisquer serviços que não atendam os padrões de qualidad
não sendo, inclusive, objeto de faturamento enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da recusa, sujeitando
sanções administrativas, correspondentes aos atrasos no cronograma de 
implantação não justificados. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA
Este Contrato vigorará por 12 (doze) meses, contados a p
assinatura e será prorrogada em conformidade 
Executivo. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO
 
Pela execução do objeto deste Contrato, o 
CONTRATADA, o valor máximo limitado de R$ (............................), para o período 
de 12 (doze) meses, conforme valores negociados e fixados no  Pregão.
 
CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO
 

 
e fiscalizar a execução da Nota de Empenho, bem como atestar a 

nota fiscal/fatura após a aquisição dos produtos, objeto desta licitação; 

efetuar o pagamento à Contratada no devido prazo fixado; 

aplicar à Contratada as penalidades previstas neste Edital e na legislação 
pertinente, quando for o caso; 

prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham 
a ser solicitados pela Contratada; 

documentar as ocorrências havidas; 

determinar a regularização das faltas e defeitos observados na execução do 

rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

Os serviços deste contrato serão realizados por uma só pessoa jurídica, sendo de 
sua total responsabilidade o cumprimento das obrigações assumidas, em 
cumprindo todas as exigências do Edital e seus Anexos 

DOS PADRÕES DE QUALIDADE. 

Quaisquer serviços que não atendam os padrões de qualidade serão recusados, 
não sendo, inclusive, objeto de faturamento enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da recusa, sujeitando-se ainda à CONTRATADA à aplicação de 
sanções administrativas, correspondentes aos atrasos no cronograma de 

 

DA VIGÊNCIA 
Este Contrato vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura e será prorrogada em conformidade a necessidade do Chefe do 

DO VALOR DO CONTRATO 

do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE 
o valor máximo limitado de R$ (............................), para o período 

de 12 (doze) meses, conforme valores negociados e fixados no  Pregão.

DO PAGAMENTO 

 

e fiscalizar a execução da Nota de Empenho, bem como atestar a 
 

te Edital e na legislação 

prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham 

as e defeitos observados na execução do 

rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo 

só pessoa jurídica, sendo de 
sua total responsabilidade o cumprimento das obrigações assumidas, em 

e serão recusados, 
não sendo, inclusive, objeto de faturamento enquanto perdurarem os motivos 

à aplicação de 
sanções administrativas, correspondentes aos atrasos no cronograma de 

artir da data de sua 
a necessidade do Chefe do 

 pagará à 
o valor máximo limitado de R$ (............................), para o período 

de 12 (doze) meses, conforme valores negociados e fixados no  Pregão. 



 

9.1 A Contratada deverá apresentar a Nota fiscal/fatura dos serviços, devendo o 
pagamento ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data da fatura; 
 
9.2  O valor por item do Contrato será estimativo e por ser estimativo o Contratante 
reserva a si o direito de utilizar
respeitados os dispositivos previstos no Diploma Legal, podendo ainda haver 
acréscimo ou supressão do quantitativo, até o limite estabelecido pela legislação 
vigente; 
 
9.3 Caso a Contratada não cump
penalidades; 
 
9.4  A prestação dos serviços, objeto deste Edital, poderá ser realizado e 
fiscalizado por intermédio do Setor de Serviços e Compras e do próprio Setor que o 
solicitou; 
 
9.5 Havendo erro nos documentos hábeis de cobrança ou circunstâncias que 
impeçam o pagamento, aqueles serão devolvidos e o pagamento ficará pendente 
até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Neste caso, o prazo 
para pagamento iniciará após a reg
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 
10.1- As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à 
conta da seguinte Dotação Orçamentária:
 
010601.17.512.0021.2054.0000.3.3.90.39
diretoria do departamento de água e esgoto 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
 
Os preços para a prestação os serviços do objeto deste Instrumento serão fixos e 
não sofrerão reajuste durante a vigência des
estabelecidos pela legislação vigente e atinente à matéria, a não ser que haja 
algum desequilíbrio econômico
comprovado, cabendo a Licitante Vencedora, no escopo da sua soli
justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando memória de cálculo e 
planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação da Prefeitura Municipal de 
Jaciara, na forma prevista no Artigo 5
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
 
12. Ficará responsável pela fiscalização deste Contrato o funcionário público 
municipal da Prefeitura Municipal de Jaciara, 
CALDIM designado como FISCAL DE CONTRATOS
Infraestrutura através da PORTARIA Nº. 041/2020 DE 04 DE FEVEREIRO DE 
2020, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso das aquisições, 

 
deverá apresentar a Nota fiscal/fatura dos serviços, devendo o 

pagamento ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data da fatura; 

O valor por item do Contrato será estimativo e por ser estimativo o Contratante 
utilizar-se ou não da totalidade do objeto deste Certame, 

respeitados os dispositivos previstos no Diploma Legal, podendo ainda haver 
acréscimo ou supressão do quantitativo, até o limite estabelecido pela legislação 

Caso a Contratada não cumpra as cláusulas contratuais estará sujeita às 

A prestação dos serviços, objeto deste Edital, poderá ser realizado e 
fiscalizado por intermédio do Setor de Serviços e Compras e do próprio Setor que o 

Havendo erro nos documentos hábeis de cobrança ou circunstâncias que 
impeçam o pagamento, aqueles serão devolvidos e o pagamento ficará pendente 
até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Neste caso, o prazo 
para pagamento iniciará após a regularização, sem ônus para a Administração.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à 
conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

2054.0000.3.3.90.39.00 - Manutenção e encargos com a 
diretoria do departamento de água e esgoto – DAE . 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS

Os preços para a prestação os serviços do objeto deste Instrumento serão fixos e 
não sofrerão reajuste durante a vigência deste Contrato, de acordo com os termos 
estabelecidos pela legislação vigente e atinente à matéria, a não ser que haja 
algum desequilíbrio econômico-financeiro ou fato superveniente, devidamente 
comprovado, cabendo a Licitante Vencedora, no escopo da sua soli
justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando memória de cálculo e 
planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação da Prefeitura Municipal de 
Jaciara, na forma prevista no Artigo 5º do Decreto nº 2.271, de 07.07.97.

DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO 

Ficará responsável pela fiscalização deste Contrato o funcionário público 
municipal da Prefeitura Municipal de Jaciara, . MARIA EDI LAMAR BARBOSA 

FISCAL DE CONTRATOS da Secretaria Municipal de 
PORTARIA Nº. 041/2020 DE 04 DE FEVEREIRO DE 

, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso das aquisições, 

 

deverá apresentar a Nota fiscal/fatura dos serviços, devendo o 
pagamento ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data da fatura;  

O valor por item do Contrato será estimativo e por ser estimativo o Contratante 
se ou não da totalidade do objeto deste Certame, 

respeitados os dispositivos previstos no Diploma Legal, podendo ainda haver 
acréscimo ou supressão do quantitativo, até o limite estabelecido pela legislação 

ra as cláusulas contratuais estará sujeita às 

A prestação dos serviços, objeto deste Edital, poderá ser realizado e 
fiscalizado por intermédio do Setor de Serviços e Compras e do próprio Setor que o 

Havendo erro nos documentos hábeis de cobrança ou circunstâncias que 
impeçam o pagamento, aqueles serão devolvidos e o pagamento ficará pendente 
até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Neste caso, o prazo 

ularização, sem ônus para a Administração. 

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à 

utenção e encargos com a 

DA REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS 

Os preços para a prestação os serviços do objeto deste Instrumento serão fixos e 
te Contrato, de acordo com os termos 

estabelecidos pela legislação vigente e atinente à matéria, a não ser que haja 
financeiro ou fato superveniente, devidamente 

comprovado, cabendo a Licitante Vencedora, no escopo da sua solicitação, 
justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando memória de cálculo e 
planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação da Prefeitura Municipal de 

2.271, de 07.07.97. 

Ficará responsável pela fiscalização deste Contrato o funcionário público 
MARIA EDI LAMAR BARBOSA 

da Secretaria Municipal de 
PORTARIA Nº. 041/2020 DE 04 DE FEVEREIRO DE 

, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso das aquisições, 



 

que de tudo dará ciência à Administração, conforme art. 67, da Lei n
com suas ulteriores alterações.
 
12.1 A fiscalização de que trata o 
responsabilidade da CONTRATADA
irregularidade na realização dos produtos e, na ocorrência desta, n
co-responsabilidade do CONTRATANTE
70, da Lei nº 8.666/93, com suas ulteriores alterações.
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
 
Este Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, n
65, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, mediante Termo Aditivo, 
numerado em ordem crescente e publicado no veiculo de publicidade oficial do 
Município. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
 
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite estabelecido 
pela legislação vigente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
 
Na hipótese de descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais 
assumidas pela CONTRATADA
CONTRATANTE poderá, garantido a prévia e ampla defesa, aplicar, segundo a 
gravidade da falta cometida, as seguintes sanções:
 

a) advertência, por escrito;
 

b) multa equivalente a 10% (dez por cento), pela recusa da entrega dos 
produtos ou em desacordo com o ora pactuado, calculada sobre o valor 
total do Contrato, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias 
contado do recebimento da notificação;

 
c) suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de 

contratar com a Prefeitura Municipal de Jaciara,por um prazo de até 02 
(dois) anos, conforme fixar a Autoridade Competente, em função da
natureza e gravidade da falta cometida;

 
d) declaração de inidoneidade

Estados, Distrito Federal ou Municípios e descredenciamento no SICAF, ou 
nos sistemas de cadastramentos de fornecedores a que se refere o inciso 
XIV, do art. 4º, da Lei n
anos, sem prejuízo da multa prevista na alínea “b” desta Cláusula e demais 
cominações legais, conforme determina o art. 7

 
que de tudo dará ciência à Administração, conforme art. 67, da Lei n
com suas ulteriores alterações. 

A fiscalização de que trata o caput desta Cláusula não exclui nem reduz a 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade na realização dos produtos e, na ocorrência desta, não implica em 
CONTRATANTE, em conformidade com o disposto no art. 

8.666/93, com suas ulteriores alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES 

Este Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do art. 
8.666/93, e suas alterações posteriores, mediante Termo Aditivo, 

numerado em ordem crescente e publicado no veiculo de publicidade oficial do 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite estabelecido 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Na hipótese de descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais 
CONTRATADA, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, o 

poderá, garantido a prévia e ampla defesa, aplicar, segundo a 
as seguintes sanções: 

, por escrito; 

equivalente a 10% (dez por cento), pela recusa da entrega dos 
produtos ou em desacordo com o ora pactuado, calculada sobre o valor 
total do Contrato, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias 
contado do recebimento da notificação; 

temporária para participar de licitação e impedimento de 
contratar com a Prefeitura Municipal de Jaciara,por um prazo de até 02 
(dois) anos, conforme fixar a Autoridade Competente, em função da
natureza e gravidade da falta cometida; 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios e descredenciamento no SICAF, ou 
nos sistemas de cadastramentos de fornecedores a que se refere o inciso 

, da Lei nº 10.520, de 17.7.2002, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, sem prejuízo da multa prevista na alínea “b” desta Cláusula e demais 
cominações legais, conforme determina o art. 7º, da Lei em comento.

 

que de tudo dará ciência à Administração, conforme art. 67, da Lei nº 8.666/93, 

desta Cláusula não exclui nem reduz a 
, inclusive perante terceiros, por qualquer 

ão implica em 
, em conformidade com o disposto no art. 

os termos do art. 
8.666/93, e suas alterações posteriores, mediante Termo Aditivo, 

numerado em ordem crescente e publicado no veiculo de publicidade oficial do 

DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES 

fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite estabelecido 

 

Na hipótese de descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais 
, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, o 

poderá, garantido a prévia e ampla defesa, aplicar, segundo a 

equivalente a 10% (dez por cento), pela recusa da entrega dos 
produtos ou em desacordo com o ora pactuado, calculada sobre o valor 
total do Contrato, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, 

temporária para participar de licitação e impedimento de 
contratar com a Prefeitura Municipal de Jaciara,por um prazo de até 02 
(dois) anos, conforme fixar a Autoridade Competente, em função da 

para licitar ou contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios e descredenciamento no SICAF, ou 
nos sistemas de cadastramentos de fornecedores a que se refere o inciso 

10.520, de 17.7.2002, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, sem prejuízo da multa prevista na alínea “b” desta Cláusula e demais 

, da Lei em comento. 



 

 
15.1 Se qualquer um dos motivos oco
reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo 
CONTRATADA ficará isenta das penalidades supramencionadas.

 
15.2 A multa referida no caput
CONTRATANTE, no prazo acima previsto, ou descontada dos pagamentos, 
eventualmente, devidos pela Administração, da garantia ou, ainda, cobrada 
judicialmente, nos termos dos §§ 2
posteriores alterações. 
 
15.3 As penalidades previstas nesta Cláusula serão formalmente motivadas nos 
autos do processo e são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 
ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 
 
A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão, conforme 
disposto nos artigos 77 a 80, da Lei n

 
16.1 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

 
16.2 A rescisão deste Contrato poderá ser:
 

a) determinada por ato unilateral do 
qualquer das hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da 
Lei nº 8.666/93, com s
CONTRATADA com antecedência, mínima, de 30 (trinta) dias corridos;

 
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja 

conveniência para o CONTRATANTE
 

c) judicial, nos termos da legisl
 

16.3 A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente, observados o contraditório e a ampla 
defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA 
 
Os casos omissos ou situações não explicitadas nas Cláusulas deste Instrumento 
serão resolvidos pelo CONTRATANTE
8.666/93 e suas alterações posteriores, demais regulamentos e normas 
administrativas federais que regem a matéria.
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA 

 

Se qualquer um dos motivos ocorrer por comprovado impedimento ou 
reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo CONTRATANTE

ficará isenta das penalidades supramencionadas. 

caput desta Cláusula será recolhida diretamente ao 
, no prazo acima previsto, ou descontada dos pagamentos, 

eventualmente, devidos pela Administração, da garantia ou, ainda, cobrada 
judicialmente, nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 86, da Lei nº 8.666/93, com suas 

s penalidades previstas nesta Cláusula serão formalmente motivadas nos 
autos do processo e são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 
ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão, conforme 
disposto nos artigos 77 a 80, da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações. 

Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

A rescisão deste Contrato poderá ser: 

a) determinada por ato unilateral do CONTRATANTE, na ocorrência de 
qualquer das hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da 

8.666/93, com suas ulteriores alterações, notificando
com antecedência, mínima, de 30 (trinta) dias corridos;

amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja 
CONTRATANTE; ou 

c) judicial, nos termos da legislação. 

A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente, observados o contraditório e a ampla 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos ou situações não explicitadas nas Cláusulas deste Instrumento 
CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n

8.666/93 e suas alterações posteriores, demais regulamentos e normas 
administrativas federais que regem a matéria. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO 

 

rrer por comprovado impedimento ou 
CONTRATANTE, a 

desta Cláusula será recolhida diretamente ao 
, no prazo acima previsto, ou descontada dos pagamentos, 

eventualmente, devidos pela Administração, da garantia ou, ainda, cobrada 
8.666/93, com suas 

s penalidades previstas nesta Cláusula serão formalmente motivadas nos 
autos do processo e são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 

A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão, conforme 
8.666/93, com suas posteriores alterações.  

Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 

, na ocorrência de 
qualquer das hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da 

uas ulteriores alterações, notificando-se a 
com antecedência, mínima, de 30 (trinta) dias corridos; 

amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja 

A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente, observados o contraditório e a ampla 

Os casos omissos ou situações não explicitadas nas Cláusulas deste Instrumento 
, segundo as disposições contidas na Lei nº 

8.666/93 e suas alterações posteriores, demais regulamentos e normas 



 

 
 O CONTRATANTE providenciará a publicação, do extrato, deste Contrato no 
Jornal Oficial dos Municípios, no prazo de até vinte dias da data de sua assinatura, 
conforme dispõe o art. 20, do Decreto n
 
CLÁUSULA DECIMA NONA 

 
Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o Contrato vinculado 
a esta Licitação a Licitante Vencedora deve se subordinar ao Foro da Justiça 
Comum, da Comarca de Jaciara 
qualquer outro, desde que não possa ser resolvido amigavelmente;
 
E, assim, por estarem de pleno acordo, após lido e ach
firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para um só 
efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, que também o subscrevem.

 

 

 
 
TESTEMUNHAS:  
  
______________________________          ______________________________
Nome: 
CPF: 
RG: 

 

providenciará a publicação, do extrato, deste Contrato no 
ios, no prazo de até vinte dias da data de sua assinatura, 

conforme dispõe o art. 20, do Decreto nº 3.555/2000, atualizado. 

CLÁUSULA DECIMA NONA - DO FORO 

Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o Contrato vinculado 
Licitante Vencedora deve se subordinar ao Foro da Justiça 

Comum, da Comarca de Jaciara - MT, excluindo, por mais privilegiado que for, 
qualquer outro, desde que não possa ser resolvido amigavelmente; 

E, assim, por estarem de pleno acordo, após lido e achado conforme, as partes 
firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para um só 
efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, que também o subscrevem.

Jaciara-MT,        de                 de            .

PELO CONTRATANTE 

 
PELA CONTRATADA 

______________________________          ______________________________
 Nome: 

 CPF: 
 RG: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

providenciará a publicação, do extrato, deste Contrato no 
ios, no prazo de até vinte dias da data de sua assinatura, 

Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com o Contrato vinculado 
Licitante Vencedora deve se subordinar ao Foro da Justiça 

MT, excluindo, por mais privilegiado que for, 

ado conforme, as partes 
firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para um só 
efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, que também o subscrevem. 

 
MT,        de                 de            . 

______________________________          ______________________________ 



 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS

 
Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos para Habilitação no 

Presente Certame Licitatório.

 
 
______________________________, inscrita no CNPJ sob n.º 
_____________________, Inscrição Estadual n°____________________
Inscrição Municipal nº. _________________, por intermédio de seu representante 
legal, Sr (a) ____________________________________, portador (a) da Carteira 
de Identidade n _________________ e do CPF n _____________, 
para os devidos fins, que cumpre plenamente os requis
Pregão em referência. 
 
 

 
 

_______________________________________
Assinatura do representante legal

 
 
Cargo: ...............................................
 
CPF ....................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ANEXO IV 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS

 
PREGÃO N.º 063/2020   

 

Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos para Habilitação no 
Presente Certame Licitatório. 

 
 

______________________________, inscrita no CNPJ sob n.º 
_____________________, Inscrição Estadual n°____________________

_________________, por intermédio de seu representante 
legal, Sr (a) ____________________________________, portador (a) da Carteira 

 _________________ e do CPF n _____________, 
para os devidos fins, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação no 

................................,        de                         de 20

_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 

Cargo: ................................................................ 

CPF .................................................................... 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS 

Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos para Habilitação no 

______________________________, inscrita no CNPJ sob n.º 
_____________________, Inscrição Estadual n°____________________ e 

_________________, por intermédio de seu representante 
legal, Sr (a) ____________________________________, portador (a) da Carteira 

 _________________ e do CPF n _____________, declara, 
itos de habilitação no 

................................,        de                         de 2020. 



 

 
Formulário Padrão de Proposta 

 
Licitação Pregão Presencial nº. 

Prefeitura Municipal de Jaciara 
 
Modalidade: Pregão Presencial.
 
Tipo: MENOR VALOR GLOBAL.
 
OBJETO: “Registro de preços para eventual c
prestação de serviços de regularização de poços artesianos.”
 
1- VALOR GLOBAL em algarismo e por extenso.
 
2- PREÇO UNITÁRIO discriminado em Planilha.

 
Item Descrição 

1 Poços Tubulares 

2 

Licença Prévia 
Estação e 

Tratamento de 
Esgoto 

3 
Licença de Instalação 

ETE 

4 
Licença de Operação 

ETE 

5 Outorga de Diluição 

6 
Outorga de Captação 

Superficial 

  
 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias
 
3 - PRAZO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
com os prazos estabelecidos na proposta, contados a partir do recebimento da 
requisição feita pelo Departamento de Compras do Município de Jaciara
Secretaria Solicitante. 

 
 

ANEXO V 

 
Pregão N°. 063/2020 

Formulário Padrão de Proposta  

Licitação Pregão Presencial nº. 063/2020 
Prefeitura Municipal de Jaciara - MT. 

: Pregão Presencial. 

GLOBAL. 

“Registro de preços para eventual contratação de empresa para 
prestação de serviços de regularização de poços artesianos.” 

em algarismo e por extenso. 

discriminado em Planilha. 

Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total

UNI 
(cód.01) 

08 
 

UNI 
(cód.01) 01  

Licença de Instalação UNI 
(cód.01) 01  

Licença de Operação UNI 
(cód.01) 01  

 
UNI 

(cód.01) 
01 

 

Outorga de Captação UNI 
(cód.01) 01  

   

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias 

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Entregar os produtos de acordo 
estabelecidos na proposta, contados a partir do recebimento da 

requisição feita pelo Departamento de Compras do Município de Jaciara

 

ontratação de empresa para 

Valor Total 

 

 

 

 

 

 

 

Entregar os produtos de acordo 
estabelecidos na proposta, contados a partir do recebimento da 

requisição feita pelo Departamento de Compras do Município de Jaciara-MT ou 



 

 

4 - VALIDADE DA PROPOSTA: 

 

5 - PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: até 12 m

 
Dados do Representante Legal para assinatura do Contrato:
-Nome Completo: 
-Nacionalidade: 
-Estado Civil: 
-Profissão: 
-Endereço Completo: 
-RG nº: 
-CPF nº: 

 
Dados da Empresa: 
-Razão Social: 
-Endereço Completo: 
-CNPJ nº: 
-Inscrição Estadual(se houver):
-Inscrição Municipal nº (se houver):

 
 
-Telefones 
-Fax 
-E-mail 
-Conta Bancária nº: 
-Agência nº  
- Banco: 

 

Local, data, assinatura e carimbo do CNPJ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VALIDADE DA PROPOSTA: de no mínimo 60 dias. 

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: até 12 meses. 

Dados do Representante Legal para assinatura do Contrato: 

Inscrição Estadual(se houver): 
Inscrição Municipal nº (se houver): 

Local, data, assinatura e carimbo do CNPJ 

 



 

 

 

                                  PREGÃO PRESENCIAL Nº. 

MODELO DE 
(Em papel timbrado da empresa)

 
 
(Nome da empresa:              ,CNPJ:          , com sede na rua (Av.)              N.º                          
Bairro:                 CEP:                     no Município de                          
Por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no 
Edital de Pregão Presencial nº. 
DECLARA, sob as penas da Lei, que:
 

1. Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos 
impeditivos da habitação;

2. Não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 
(dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo condição de aprendiz, a 
partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art.7º da 
Constituição Federal e inciso V Art. 27 da Lei n.º 9.854/99;

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

 
 

Cidade-UF,      de            de  20
 
ASSINATURA 
 
NOME E FUNÇÃO NA EMPRESA
 
CARIMBO RG:          /CPF:          
 
CARIMBO CNPJ:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO VI 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 063/2020 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
(Em papel timbrado da empresa) 

(Nome da empresa:              ,CNPJ:          , com sede na rua (Av.)              N.º                          
Bairro:                 CEP:                     no Município de                           

representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no 
Edital de Pregão Presencial nº. 063/2020- Prefeitura Municipal de Jaciara, 
DECLARA, sob as penas da Lei, que: 

Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos 
impeditivos da habitação; 
Não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 
(dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo condição de aprendiz, a 

ze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art.7º da 
Constituição Federal e inciso V Art. 27 da Lei n.º 9.854/99; 
Não possui em seu quadro de pessoal Servidores Públicos do poder 
Executivo Estadual/Municipal exercendo funções Técnicas, comerciais, de 

a, administração ou tomada de decisão (inciso) III, do Art. 9º da Lei 
8666/93 e Inciso X, da Lei Complementar N.º 04/90) 

UF,      de            de  2020. 

NOME E FUNÇÃO NA EMPRESA 

CARIMBO RG:          /CPF:           

 

(Nome da empresa:              ,CNPJ:          , com sede na rua (Av.)              N.º                          

representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no 
Prefeitura Municipal de Jaciara, 

Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos 

Não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 
(dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo condição de aprendiz, a 

ze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art.7º da 

Não possui em seu quadro de pessoal Servidores Públicos do poder 
Executivo Estadual/Municipal exercendo funções Técnicas, comerciais, de 

a, administração ou tomada de decisão (inciso) III, do Art. 9º da Lei 



 

 

 

DECLARAÇÃO QUE ACEITA TODAS AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 

 A Empresa .......................................................................Declara, para os 
devidos fins e legais efeitos, que aceita todas as exigências contidas no edital do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
propostas estatuídos na Lei 8.666/93 e suas alterações.
  

E por ser expressão da verdade, firmamos a presente.
 
 
 
 

(Local, data, assinatura, carimbo CNPJ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ANEXO VII 

DECLARAÇÃO QUE ACEITA TODAS AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 063/2020 
 
 
 
 
 

....................................................................Declara, para os 
devidos fins e legais efeitos, que aceita todas as exigências contidas no edital do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 063/2020, bem como se submete a todas as 

Lei 8.666/93 e suas alterações. 

E por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 
(Local, data, assinatura, carimbo CNPJ) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

DECLARAÇÃO QUE ACEITA TODAS AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL 

....................................................................Declara, para os 
devidos fins e legais efeitos, que aceita todas as exigências contidas no edital do 

, bem como se submete a todas as 



 

 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 
 

DECLARAÇÃO (MODELO)

 
 
 
 

A Empresa .......................................................................................Declara, 
para os devidos fins e legais efeitos, que reúne todas as condições necessárias, 
com disponibilidade para atendimento ao objeto do 
063/2020. 
  

E, por ser expressão da verdade, firma a presente.
 
 
 
 
 
 

(Local, data, assinatura, carimbo CNPJ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO VIII 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2020 

DECLARAÇÃO (MODELO) 
 

....................................................................................Declara, 
para os devidos fins e legais efeitos, que reúne todas as condições necessárias, 
com disponibilidade para atendimento ao objeto do PREGÃO PRESENCIAL  Nº. 

E, por ser expressão da verdade, firma a presente. 

(Local, data, assinatura, carimbo CNPJ) 

 

....................................................................................Declara, 
para os devidos fins e legais efeitos, que reúne todas as condições necessárias, 

PREGÃO PRESENCIAL  Nº. 



 

 
 
 

DECLARAÇÃO (MODELO)

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
 

 
 
 

A empresa............................................................................................declara que, 
nos valores apresentados em sua Proposta estão inclusos todos os tributos, custos 
e demais encargos que incidam sobre o valor final dos produtos.
 
 
 

 
_______________________

 
 
 
 

________________________

Assinatura do Responsável

 

 
 

ANEXO IX 

 
DECLARAÇÃO (MODELO) 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 063/2020 

............................................................................................declara que, 
nos valores apresentados em sua Proposta estão inclusos todos os tributos, custos 
e demais encargos que incidam sobre o valor final dos produtos. 

_______________________ 
Local e data 

________________________ 
 

Assinatura do Responsável 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

............................................................................................declara que, 
nos valores apresentados em sua Proposta estão inclusos todos os tributos, custos 



 

 

 
 

ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO 

Ilmº Sr. Pregoeiro 
 
O Empresário / Os sócios,
_______________________________________________
da empresa _____________________________________________________,  
com sede à 
______________________________________________________________, na 
cidade de __________________, Estado de __________________, vem
DECLARAR que: 
 
O movimento da receita bruta anual da empresa não excede aos limites fixados no 
art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se 
enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da 
mencionada lei. 
 
Sendo o que se apresenta para o momento
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Local e data: 
 
Assinatura(s) com a indicação do nome completo do(s) empresário/sócios:
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ANEXO X 

ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE (EPP) 

 
 

O Empresário / Os sócios,
_______________________________________________ 
da empresa _____________________________________________________,  
com sede à 
______________________________________________________________, na 
cidade de __________________, Estado de __________________, vem

O movimento da receita bruta anual da empresa não excede aos limites fixados no 
art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se 
enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da 

Sendo o que se apresenta para o momento 

Assinatura(s) com a indicação do nome completo do(s) empresário/sócios:

 

ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO 

O Empresário / Os sócios, 

da empresa _____________________________________________________,  
com sede à 
______________________________________________________________, na 
cidade de __________________, Estado de __________________, vem 

O movimento da receita bruta anual da empresa não excede aos limites fixados no 
art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se 
enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da 

Assinatura(s) com a indicação do nome completo do(s) empresário/sócios: 



 

QUADRO 01- DEMOSTRATIVO DA CAPACIDADE ECONÔMICA FINANCEIRA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AC = ATIVO CIRCULANTE 

RLP =  REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

PC = PASSIVO CIRCULANTE 

ELP = EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

AC = R$ 

RLP =  R$ 

PC = R$ 

ELP = R$ 

DATA: NOME DA FIRMA: 

QUADRO 01 

LG = LIQUIDEZ GERAL 

 
 
 
 
 

ANEXO XI 
 
 

DEMOSTRATIVO DA CAPACIDADE ECONÔMICA FINANCEIRA
 
 

QUADRO 01 

LG = 

DEMONSTRATIVO DA CAPACIDADE ECONÔMICO FINANCEIRA 

IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELAS 
INFORMAÇÕES: 

  
ELP     PC 
RLP     AC 

     LG 
+ 
+ 

= 

SG =        AT 
           PC + ELP 
 
SG =  
 
 
 

LC =   AC 
          PC 
 
LC =  

 

DEMOSTRATIVO DA CAPACIDADE ECONÔMICA FINANCEIRA 

IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELAS  


