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EDITAL DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL N°001/2019 

 

PREÂMBULO 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA - ESTADO DE MATO GROSSO, 

sito a Rua Heronides Toledo de Oliveira, nº 85, Vila Aeroporto, Alto Araguaia-MT, 

CEP: 78.780-000, inscrita no CNPJ.: Nº 01.362.664/0001-63, fone (066) 3481-2664, 

através da pregoeira oficial, instituída pela Portaria nº007/2019, 31 de janeiro de 

2019, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação 

na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, 

objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

CONSULTORIA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTABILIDADE PÚBLICA, 

BEM COMO CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, CONSULTORIA 

LEGISLATIVA EM PROJETOS DE CUNHO ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL E 

CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E ENVIO DO SICONFI, DIRF, RAIS, DCTF 

SEFIP, conforme descrito neste edital e seus anexos, de conformidade com a Lei 

nº10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei nº8.666 de 21/06/93 

(com as alterações da Lei nº8883/94 e da Lei nº 9.648/98) Decreto 3.555/2000, Lei 

Complementar 123/06 e 147/14 e 155/2016, e Lei Municipal 3.955/2017 e alterações 

posteriores, a ser regida pelos mencionados diplomas legais e pelas cláusulas e 

condições que seguem: 

A sessão de processamento do citado Pregão será realizada na sede da Alto 

Araguaia - MT, sito a Rua Heronides Toledo de Oliveira, nº 85, Vila Aeroporto, Alto 

Araguaia-MT, CEP: 78.780-000, iniciando-se às 09:00 horas (horário de Brasília) do 

dia 12 de  de março e será conduzida pela Pregoeira, com o auxílio da sua Equipe 

de Apoio, designados nos autos do processo epigrafado. 
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A convocação dos interessados dar-se-á através da publicação de aviso no Diário 

Oficial de Contas – TCE- MT. A disponibilização gratuita do Edital completo na 

Internet pode ser solicitada no e-mail licitacoescamara.aia@gmail.com ou através do 

site da Câmara Municipal de Alto Araguaia através do link: 

https://camaraaltoaraguaia.mt.gov.br. 

Os interessados deverão apresentar no início da sessão os seguintes documentos, 

os quais deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus 

anexos, que dele fazem parte integrante: 

 

1 - QUANTO A DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO (fora do envelope)  

 

Para empresa que credenciará representante: 

a) Credenciamento ou Procuração reconhecido firma em Cartório para 

representante que o nome não conste no Contrato Social ou equivalente; 

b) Apresentar o documento de identidade ou qualquer documento oficial de 

identificação do representante, juntamente com o Contrato Social da empresa 

ou documento equivalente. 

 

Para empresa que credenciará sócio ou proprietário: 

c) Contrato Social ou Documento equivalente e sua cédula de identidade ou 

qualquer outro documento oficial de identificação (com foto). 

 
Ambos os casos acima deverão também apresentar a documentação 
abaixo: 

d) Declaração de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação; 

e) Declaração de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP 

Anexo VI; 

f) Envelope proposta de preços; 
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g) Envelope com os documentos de habilitação.  

 

2 - DO OBJETO 

 

2.1 - A presente Licitação tem por objeto a seleção de melhor proposta para a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA NA 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTABILIDADE PÚBLICA, BEM COMO 

CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, CONSULTORIA LEGISLATIVA 

EM PROJETOS DE CUNHO ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL E CONSULTORIA NO 

PREENCHIMENTO E ENVIO DO SICONFI, DIRF, RAIS, DCTF SEFIP, conforme 

especificações que seguem no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 

2.2 – Os preços registrados neste procedimento terão validade até o dia 31 de 

dezembro, a partir da data de publicação do Extrato de Contrato no Diário Oficial de 

Contas. 

 

3 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

3.1- Somente será admitida a participação neste certame, de pessoas jurídicas que 

comprovem com documentos de registros ou autorizações legais, que detenham 

ramo de atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação.  

 

3.2 - Poderão participar desta licitação, as empresas que atenderem a todas as 

exigências constantes deste edital e seus anexos, correndo por sua conta todos os 

custos decorrentes na elaboração e apresentação de suas propostas, não sendo 

devida nenhuma indenização às licitantes pela realização de tais atos. 

3.3 - Comprovem possuir os documentos de habilitação requeridos no capitulo 8 “DA 

DOCUMENTAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO”. 
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3.4 - Não será admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas em 

quaisquer das hipóteses a seguir elencadas: 

3.4.1 - Que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, 

dissolução ou liquidação; 

3.4.2 - Que em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, 

sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si. 

3.4.3 - Que declaradas suspensas de participar de licitações e impedidas de 

contratar com o órgão ou a entidade responsável por esta licitação, conforme art. 87, 

inciso III, da Lei nº 8.666, de 1993. 

3.4.4 - Estrangeiras que não funcionem no País; 

3.4.5 - Cooperativas; 

 

4. DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1 – O credenciamento das Empresas Licitantes deverá ocorrer no dia 12 de 

março de 2019, às 09:00 horas (horário de Brasília), instruído dos seguintes 

documentos: 

4.1.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado 

na Junta comercial, acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva; 

4.1.2. Declaração de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação; 

4.1.3. Declaração de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP 

Anexo VI; 

4.1.4 Documentos pessoais dos sócios/representante legal, consistindo em: RG e 

CPF; 

4.2 - Cada empresa licitante poderá credenciar apenas um representante, o qual 

deverá identificar-se junto a Pregoeira, no prazo mencionado no item anterior, 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA 
 

5 
 

exibindo a respectiva Cédula de Identidade ou documento equivalente e 

comprovado, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de 

propostas (lances verbais), oferta de descontos e para prática dos demais atos 

inerentes ao certame. 

4.2.1 – Os documentos mencionados no item anterior deverão ser apresentados em 

fotocópias autenticadas ou fotocópias simples, acompanhadas dos respectivos 

originais, para devida autenticação pela equipe do pregão. 

4.3 – Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o 

credenciamento através de outorga por instrumento público ou particular, neste 

último caso, com firma reconhecida em cartório, com menção expressa que lhe 

confere amplos poderes, inclusive para formular ofertas e lances de preços, para 

recebimento de intimações e notificações, desistência ou não de recursos, bem 

como demais atos pertinentes ao certame. 

4.4 – Fazendo-se representar a licitante pelo sócio-gerente, diretor ou proprietário, 

deverá comprovar ser o responsável legalmente, podendo assim assumir obrigações 

em decorrência de tal investidura. 

4.5 – Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues 

separadamente dos envelopes de números 01 e 02 e acompanhados de Declaração 

dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação. 

4.6 – Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante. 

4.6 – A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 4.2 e 4.3, não 

implicará a exclusão da empresa em participar do certame, mas impedirá o 

representante de manifestar-se na apresentação de lances verbais e demais fases 

do procedimento licitatório, enquanto não suprida a falta ou sanada a incorreção. 
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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 por uma Pregoeira, em 

conformidade com este Edital e seus anexos, no local e horário determinados no 

capítulo 1. 

5.2 – Declarada aberta a sessão pela Pregoeira, o(s) representante(s) da(s) 

empresa(s) licitante(s) entregará(ao) os envelopes contendo a(s) proposta(s) de 

preços e os documentos de habilitação, não sendo aceita, a partir deste momento a 

admissão de novos licitantes.  

5.3 – O envelope da Proposta de Preços deverá ser apresentado fechado, contendo 

em seu exterior as seguintes informações:  

 

ENVELOPE No 1 – PROPOSTAS DE PREÇOS 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA-MT 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 

CNPJ: 

 

5.4 – O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser apresentado fechado, 

contendo em seu exterior as seguintes informações: 

 

ENVELOPE Nº. 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA-MT 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 

CNPJ: 
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5.5 – Inicialmente, será aberto o ENVELOPE 1 – PROPOSTA DE PREÇO, e após a 

rodada de lances o ENVELOPE 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

6 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

6.1 – A Proposta de Preços deverá ser apresentada em uma via impressa, 

preferencialmente, redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a 

expressões técnicas de uso corrente, sem alternativas, sem emendas, sem rasuras 

ou entrelinhas, devidamente datada e assinada na última folha e rubricada nas 

demais pelo representante legal da licitante. 

6.2 – A Proposta de Preços deverá ser apresentada no formulário padrão adotado 

pelo anexo II, onde deverá constar, sob pena de desclassificação: 

6.2.1 – Razão social da licitante, nº. do CNPJ/MF, endereço completo, telefone, e, se 

possível, endereço eletrônico (e-mail), nº. dá conta corrente, agência e respectivo 

banco. 

6.2.2 – Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60(sessenta) 

dias corridos, a contar da data de sua apresentação; 

6.3 – Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e 

despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de 

administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, 

transporte e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do edital e seus 

anexos; 

6.4 – Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da 

proposta ou incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da 

mesma por caracterizar preço inexequível no julgamento das propostas, serão 

considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de 
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acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os serviços serem fornecidos sem 

ônus adicionais. 

6.5 – A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do 

licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, e, no pleno 

reconhecimento de que não se enquadra em nenhuma das situações impeditivas de 

participação a seguir enumeradas: 

6.5.1. Inadimplência com o fornecimento de serviços junto a Câmara Municipal de 

Alto Araguaia, não configurado com tal as licitantes que solicitaram formalmente 

prorrogações de prazo e este foi devidamente acatado; 

6.5.2. Inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do art. 

32, § 2º, da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, salvo se declarado; 

6.5.3. Inexistência em seu quadro de pessoal, de empregado(s) menor(es) de 18 

(dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 

(dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

14 (quatorze) anos, nos termos do Inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição 

Federal, inciso V, artigo 27 da Lei 8.666/93.  

6.5.4. Inexistência em seu quadro de empregados, servidores públicos exercendo 

funções de gerência, administração ou tomada de decisão; 

6.6 – Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e 

exigências do presente Edital e de seus anexos e que apresentem omissões, 

irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

6.8 – Não serão aceitos preços cujos valores unitários seja, iguais a 0 (zero) 

inexequíveis ou excessivos, sendo entendidos como excessivos aqueles superiores 

ao praticado no mercado; 

6.9 – A Pregoeira considerará como formais, erros de somatórios e outros aspectos 

que beneficiem a Administração Pública e não implique nulidade do procedimento. 
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7 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

7.1 – O julgamento da licitação será pelo menor preço global, sendo considerada 

vencedora a empresa que atender às exigências do edital e ofertar o menor preço; 

7.2 – Após a abertura dos envelopes de propostas, análise e decisão sobre a 

conformidade das propostas/serviços, o autor de valor mais baixo e os das ofertas 

com preços até 10% (dez por cento) superiores serão classificados pela pregoeira e 

convidados a oferecerem os lances verbais e sucessivos, até a proclamação do 

vencedor; 

7.3 – Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela pregoeira. 

7.4 – Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item 

anterior, a pregoeira classificará as 03 (três) melhores propostas, para que seus 

autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam seus preços ofertados 

na proposta escrita. 

7.5 - Quando não for possível obter pelo menos 03 (três) propostas escritas de 

preços, nas condições do subitem acima, serão classificadas as melhores propostas 

subsequentes, até o máximo de 03 (três), salvo empate, para poderem participar da 

etapa de lances verbais; 

7.6 - A validade do pregão não será comprometida se for inviabilizada a fase de 

lances em virtude da apresentação e/ou classificação de apenas uma proposta 

escrita, como também a classificação de apenas 02(duas) propostas escritas de 

preço não inviabilizará a realização da etapa de lances verbais; 

7.7 - Em continuação, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais 

pelos lançadores selecionados, que deverão formular lances sucessivamente, em 

valores distintos e decrescentes; 
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7.8 – A Pregoeira fará uma rodada de lances convidando o representante da licitante 

que ofereceu a proposta escrita de maior preço, a fazer o seu lance e, em seguida, 

os representantes das demais empresas selecionadas na ordem decrescente de 

preço, e assim sucessivamente até que se obtenha a proposta de menor valor; 

7.9 - Só serão aceitos lances verbais inferiores ao menor preço obtido; 

7.10 - O licitante que não apresentar lance para um item não ficará impedido de 

participar dos próximos, caso ocorra; 

7.11 - Em não havendo mais lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e 

ordenada às ofertas, exclusivamente segundo o critério de MENOR PREÇO 

GLOBAL; 

7.12 - Caso as propostas apresentadas por Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte sejam em até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de menor preço, lhes 

será assegurada preferência de contratação, situação denominada por empate ficto, 

conforme disposto na LC n.º 123/2006; 

7.13 - Ocorrendo o empate ficto, será adotado o seguinte procedimento: 

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela de menor preço; 

b) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se enquadrem na situação de empate ficto, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 

apresentar proposta melhor; 

c) não sendo habilitada a microempresa ou empresa de pequeno porte, beneficiada 

pela regra do empate ficto, a forma do subitem anterior, serão convocadas as 

remanescentes, observada a ordem classificatória, para o exercício do mesmo 

direito; 
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d) na hipótese de empate ficto, a microempresa ou empresa de pequeno porte 

convocada para apresentar nova proposta, terá prazo máximo de 05 (cinco) minutos, 

para fazê-lo, sob pena de preclusão; 

e) na hipótese de não contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, 

o objeto da licitação será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora 

do certame; 

f) os dispositivos legais atinentes ao empate ficto somente serão aplicáveis quando a 

melhor oferta final não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 

pequeno porte. 

7.14 - Na hipótese de não ocorrer nenhum lance verbal, será verificada pela 

Pregoeira a aceitabilidade da proposta escrita de menor preço, face ao valor 

estimado para a contratação, decidindo a respeito; 

7.15 - Em todos os casos será facultado a Pregoeira a negociar diretamente com as 

licitantes em busca do menor preço; 

7.16 – Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, a 

pregoeira examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e 

valor, decidindo motivadamente a respeito; 

7.16.1. Analisadas as propostas apresentadas e concluída a etapa de lances 

verbais, a classificação final dar-se-á pela ordem crescente dos preços. 

7.17 – Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo 

a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulada a menor proposta 

de preços, para confirmação das suas condições habilitatórias; 

7.18 – Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será 

declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame; 

7.19 – Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências 

habilitatórias, a pregoeira examinará a oferta subsequente, verificando a sua 

aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, 
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e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, 

sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do 

certame; 

7.20 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação 

em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para 

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

restrição, atendendo o que determina o artigo 43, da Lei Complementar n° 123/06. 

7.21 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal será 

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento imediatamente posterior à declaração de vencedora da licitação, 

prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização 

da documentação. 

7.22 - A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 7.21, 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

na Legislação pertinente, sendo facultado à instituição convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 

cancelar a licitação. 

7.23 – Nas situações previstas nos subitens 7.8 7.9 e 7.12, a pregoeira poderá 

negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor; 

7.24 – Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 

ocorrências relevantes devendo a mesma, ao final, ser assinada pela pregoeira e os 

licitantes presentes, ressaltando-se que poderá constar à assinatura da equipe de 

apoio, sendo-lhes facultado esse direito.   
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8 – DA DOCUMENTAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO 

 

8.1 – Para fins de habilitação ao certame, os interessados terão de satisfazer os 

requisitos relativos a seguir elencados, que deverão ser apresentados na sessão 

pública; 

A) HABILITAÇÃO JURÍDICA; 

B) REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

C) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA. 

8.1.1 – A habilitação jurídica e regularidade fiscal serão comprovadas mediante 

consulta online no cadastro do órgão expedidor do respectivo documento, em plena 

validade, não eximindo a licitante de apresentar tais documentos no Envelope de 

habilitação. 

8.2 – As empresas licitantes deverão apresentar os documentos abaixo 

relacionados, em plena validade; 

 

8.2.1 – Relativos à habilitação jurídica: 

 

a) – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial; 

a.1) os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações 

ou da consolidação respectiva; 

b – Decreto de autorização, em se tratando de empresa estrangeira em 

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.  

c) – Alvará de localização – emitido pelo Poder Executivo Municipal.  
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8.2.2 – Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista 

 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Federal, Estadual e Municipal, se 

houver, relativo ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto da licitação;  

c) Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do 

domicilio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

c.1.) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a Certidão 

Conjunta de Tributos Federais e quanto à Dívida Ativa da União, onde a mesma 

poderá ser retirada no site: www.receita.fazenda.gov.br; 

c.2) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (SEFAZ), a 

Certidão Negativa de Débito Fiscal (CND), do estado do domicílio ou sede da 

licitante. 

c.3) faz parte da prova de regularidade com a Fazenda Municipal, Certidão quanto à 

Dívida Ativa do Município, órgão Municipal competente do domicílio ou sede da 

licitante; 

d) CRF – Certificado de Regularidade do FGTS, com validade na data de 

apresentação da proposta, onde mesma poderá ser retirada no site: 

www.caixa.gov.br; 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) conforme Lei nº 12.440/2011, 

expedida gratuita e eletronicamente, para comprovar a inexistência de débitos 

inadimplidos perante a Justiça do Trabalho www.tst.jus.br . 
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8.2.4 Relativo Qualificação Técnica dos Serviços. 

 

8.2.4.1 A licitante deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica fornecida por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, (caso o atestado for emitido por pessoa 

jurídica de direito privado obrigatoriamente deverá ter reconhecimento de Firma em 

Cartório de Notas), que comprovem desempenhos anteriores ou atuais de forma 

satisfatória, com o objeto desta licitação; 

8.2.4.2 A empresa deverá comprovar que possui em seu quadro de funcionários, 

profissional(ais) de nível superior habilitado(s) na área contábil, devidamente 

registrado(s) na entidade profissional competente, através de vínculo trabalhista 

(registro em CTPS) ou contrato firmado com firma reconhecida, ou vínculo societário 

(contrato social ou outro documento de constituição da empresa); 

8.2.4.3 Comprovação que a empresa esteja registrada no Conselho de 

Contabilidade – CRC, do seu domicílio sede da licitante. 

 

8.2.4 Qualificação Econômica de Financeira 

 

8.2.4.1 Certidão de Falência e Recuperação Judicial, emitida pelo Distribuidor da 

sede da licitante, com validade máxima de 60 (sessenta) dias, da sua expedição;  

8.3 – Os licitantes deverão anexar no envelope de Habilitação (Documentação 

Complementar), declarações, devidamente assinadas pelo representante legal da 

empresa, sob as penalidades cabíveis, de que: 

a) Declara inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do 

Art. 32 § 2º, da Lei 8.666/93 (modelo anexo IV); 

a.1) No caso de microempresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 

123/2006, possuir alguma restrição na documentação referente à regularidade fiscal, 

esta deverá ser mencionada, como ressalva, na supracitada declaração; 
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b) Declara que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 

18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do 

Art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal e Art. 27, V, da Lei 8.666/93 (modelo anexo 

IV); 

c) Declaração de Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP; 

c.1) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida 

pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, 

que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos 

termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento 

Nacional de Registro do Comércio – DNRC; 

c) Declaração da própria empresa de que não existe em seu quadro de empregados, 

servidores públicos exercendo funções de gerência, administração ou tomada de 

decisão. (modelo anexo IV); 

8.4 – Todas as licitantes deverão apresentar dentro do envelope nº. 02, os 

documentos específicos para participação neste pregão, devendo ser entregues 

numerados e de preferência sequencialmente, a fim de permitir celeridade na 

conferência e exame correspondente. 

8.5 – Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 

deverão estar: 

8.5.1 – Em nome da licitante, e, preferencialmente, com o número do CNPJ e com o 

endereço respectivo; 

a) Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

ou, 

b) Se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz; 
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c) Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 

8.5.2 – Datados dos últimos 60 (sessenta) dias até a data de abertura da sessão 

pública quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão competente expedidor: 

a) Não se enquadram no prazo de que trata o item anterior os documentos cuja 

validade é indeterminada.  

8.6 - Deverão ser apresentados juntamente com os documentos originais previstos 

neste Edital, as fotocópias dos mesmos, caso não estejam autenticadas, as mesmas 

poderão ser feitas pela pregoeira e pela equipe de apoio a partir do original, 

preferencialmente em momento anterior ao pregão, conforme citado no item 3.3. 

8.7 – Serão aceitas somente cópias legíveis; 

8.8 – Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; 

8.10 – A Pregoeira reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, 

sempre que tiver dúvida e julgar necessário; 

8.11 – Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 

original ou cópia autenticada por cartório competente ou por qualquer servidor, ou 

em publicação da imprensa oficial ou em cópia simples, desde que acompanhadas 

dos originais para conferência pela pregoeira. 

8.12 – Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documentos em 

substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos. 

8.13 – Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou 

contrariar qualquer dispositivo deste edital e seus anexos e, observado ainda o 

disposto neste edital, a pregoeira considerará o proponente inabilitado. 

8.14 – Poderá a Pregoeira declarar qualquer fato formal, desde que não implique 

desobediência à legislação e for evidente a vantagem para Administração, devendo 

também, se necessário, promover diligencia para dirimir a dúvida, cabendo, 
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inclusive, estabelecer um prazo máximo de 48:00h (quarenta e oito horas) para a 

solução. 

8.15 – Constatando através da diligência o não atendimento ao estabelecido, a 

Pregoeira considerará o proponente inabilitado e prosseguirá a sessão. 

8.16 – Somente serão retidos os documentos do licitante vencedor, havendo a 

possibilidade de retenção para casos de recursos administrativos, desde que 

implicados na questão. 

8.17 – Aquele que ensejar declaração falsa, ou que dela tenha conhecimento, nos 

termos do Artigo 299 do Código Penal, ficará sujeito às penas de reclusão, de um a 

cinco anos, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular, independente da penalidade estabelecida no artigo 7º da Lei 

Federal nº. 10.520/2002 e legislação vigente. 

 

9 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

9.1 – Em prazo não inferior a 03 (três) dias anterior à data fixada para recebimento 

das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 

impugnar o presente Edital; 

9.2 – Caberá à pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 24:00h (vinte e quatro 

horas); 

9.3 – Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame; 

9.4 – A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando 

assim o retardamento da execução do certame, a autoridade competente, poderá, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 

7º da Lei nº.  10.520/2002, bem como demais disposições na legislação vigente; e, 
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9.5 – Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa, a realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena 

de detenção de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, e multa, nos termos do Artigo 93 

da lei 8.666/93. 

 

10 – DOS RECURSOS 

 

10.1 –Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 

(três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes 

desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 

começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos. 

10.2 – A alegação de preço inexequível por parte de uma das licitantes com relação 

à proposta de preços de outra licitante deverá ser devidamente comprovada sob 

pena de não conhecimento do recurso interposto; 

10.3 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 

decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pela 

pregoeira ao vencedor. 

10.4 – O recurso contra a decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo. 

10.5 – O acolhimento de recurso importara a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

10.6 – Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto 

da licitação ao licitante vencedor. 

10.7 – Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, na CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA, sito a Rua Heronides 

Toledo de Oliveira, nº 85, Vila Aeroporto, Alto Araguaia-MT, CEP: 78.780-000 
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11 - DO CONTRATO 

 

11.1 - Como condição para a celebração do Contrato, a licitante vencedora deverá 

manter as mesmas condições de habilitação e retirar a nota de empenho para o 

fornecimento dos serviços; 

11.2 - O prazo de vigência do contrato será até o dia 31/12/2019, na forma do 

disposto neste edital e na minuta de contrato, podendo ser prorrogado segundo o 

interesse das partes até o máximo previsto em lei. 

11.3 - Se a licitante vencedora se recusar a assinar o contrato injustificadamente 

será aplicada à regra seguinte: quando o proponente vencedor não apresentar 

situação regular, no ato da assinatura do contrato, será convocado outro licitante, 

observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim 

sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis; 

 

12 – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS 

 

12.1 - A prestação dos serviços deverá estar de acordo com a qualidade, quantidade 

e periodicidade especificada no Termo de Referência – Anexo I deste Edital, sendo 

que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo 

de reclamação por parte da contratada.  

12.2 - Os serviços deverão ser executados conforme Ordem de Serviço.  

12.3 - A Administração Pública poderá se recusar a receber os serviços licitados, 

caso estes estejam em desacordo com a proposta oferecida, circunstância que 

caracterizará a mora do adjudicatário.  

12.4 - Constatadas irregularidades no serviço, o Contratante poderá:  
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Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  

 

13 – DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇO 

 

13.1 - Durante a vigência do contrato, os preços serão fixos e irreajustáveis, 

obedecidas as disposições contidas no art. 65, da Lei Nº 8.666, de 1993, ou em 

decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que 

eleve o custo dos serviços registrados, devidamente comprovados, cabendo ao 

Órgão Gerenciador promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. 

13.1.1 - Mesmo comprovada a ocorrência de alguma das situações previstas no art. 

65, da Lei No 8.666, de 1993, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar 

por cancelar o contrato e iniciar outro procedimento licitatório. 

13.1.2 - Caso seja comprovada a redução dos preços praticados no mercado, por 

motivo superveniente, nas mesmas condições do registro, e seja definido o novo 

preço máximo a ser pago pela Administração. 

13.1.3 - Quando o preço de mercado se tornar superior ao preço contratado e o 

fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o 

compromisso, o Órgão Gerenciador poderá liberá-lo do compromisso assumido e/ou 

convocar os demais fornecedores para negociação. 

13.1.4 - Os valores apresentados nas propostas serão permanentes e irreajustáveis 

em período inferior a doze meses, de acordo com a legislação vigente, podendo ser 

corrigido pelo IPCA após o período de um ano.  

13.1.5 - Os preços inicialmente cotados são fixos e irreajustáveis, podendo ser 

objeto revisão, de ofício ou a pedido, caso haja motivo relevante, tal como variação 

substancial do custo de prestação dos serviços, tais como aumentos salários e 

outros devidamente justificados e demonstrados pela Contratada;  
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13.1.6 - Somente haverá revisão de valor quando o reajuste for notório e de amplo 

conhecimento da sociedade, não se enquadrando nesta hipótese simples 

recomposições de preços que não afetam o equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato.  

13.1.7 - A readequação de preços será promovida levando-se em conta apenas o 

saldo remanescente do contrato e não servirá, em hipótese alguma para ampliação 

de margem de lucro.  

13.1.8 - O reajustamento apenas será efetuado no caso de o Contratante 

demonstrar através de documentos hábeis a necessidade de recomposição. 

 

14 – DA CONTRATAÇÃO E DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

14.1 - As obrigações decorrentes da solicitação dos serviços serão formalizadas por 

meio de contrato de prestação de serviços, decorrente da proposta de preço da 

licitante vencedora para o item. 

14.2 - Se o Proponente, doravante denominado Contratada, não assinar o contrato 

de prestação de serviços em 03 (três) dias úteis, é facultado à Contratante convocar 

os demais Proponentes registrados, na ordem de classificação, para celebrar o 

Contrato. 

14.3.1 - Para o caso estabelecido no subitem 14.2, o procedimento adotado não 

gera prejuízo à aplicação das penalidades previstas no item 17 deste Edital à 

Contratada que não assinou o contrato no prazo de 03 (três) dias úteis. 

14.4 – O contrato de prestação de serviços somente será assinado após a aferição 

da regularidade fiscal da proponente, a fim de se verificar possível proibição de 

contratar com o Poder Público.  
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15– DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

15.1 - Incumbe ao Contratante: 

15.1.1 - acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato de prestação de serviços, 

atestar na Nota Fiscal/Fatura a efetiva prestação de serviços. 

15.1.2 - recusar, com a devida justificativa, qualquer serviço fora das especificações 

constantes no Termo de Referência; 

15.1.3 - aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais; e 

15.1.4 - efetuar pagamentos à Contratada, até o quinto dia do mês subsequente da 

prestação de serviços sob pena de multa de 5% (cinco pontos percentuais) caso 

haja atraso. 

15.2 - Incumbe à Contratada: 

15.2.1 - efetuar os serviços em conformidade com o presente Edital e com a 

proposta, dentro do prazo estabelecido; 

15.2.2 - discriminar na nota fiscal as especificações dos serviços prestados idênticos 

àquele apresentado na proposta; 

15.2.3 - não transferir a outrem, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, nem 

subcontratar, qualquer das prestações a que está obrigada por força do presente 

Edital e seus Anexos, sem prévio assentimento por escrito da Unidade Gerenciadora 

deste Contrato; 

15.2.4 - Fornecer os serviços de acordo com os requisitos de qualidade, 

especificações e demais condições consignadas na proposta, de acordo com o 

edital e o Termo de Referência. 

15.2.5 - Arcar com todos os encargos diretos e indiretos que incidir sobre a 

prestação de serviços e seus elementos suplementares; 

15.2.11 - Manter durante toda a execução do Contrato as mesmas condições 

exigidas para habilitação no presente Edital. 
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16 – DO PRAZO DE ENTREGA, RECEBIMENTO E DO PAGAMENTO 

 

16.1 - Os serviços, objeto da presente licitação, serão prestados de acordo com as 

especificações deste Edital e seus anexos. 

16.1.1 – O servidor designado fiscal de contratos fará recebimento provisório dos 

relatórios, limitando-se a verificar a sua conformidade do serviço com o discriminado 

na Nota Fiscal, fazendo constar no canhoto e no verso da Nota Fiscal e, se for o 

caso, as irregularidades observadas. 

16.2 - O fiscal de contratos verificará a qualidade dos serviços prestados, além da 

conformidade com o exigido neste Edital. 

16.3 - Em caso de conformidade, o fiscal designado atestará a efetivação do serviço 

no verso da Nota Fiscal, solicitará autorização do ordenador de despesa quanto ao 

pagamento da referida Nota Fiscal, e em seguida a encaminhará ao setor financeiro, 

para que seja efetuado o pagamento. 

16.4 - Em caso de não conformidade, o Fiscal de Contrato alertará o Órgão 

Gerenciador. Este tomará as providências cabíveis, sem prejuízo da aplicação à 

Contratada das penalidades previstas no item 17 deste Edital. 

16.5 - A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, 

obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos 

de habilitação e das propostas e constante no Contrato de Prestação de Serviços, 

não se admitindo Notas Fiscais/Faturas emitidas com outros CNPJs, mesmo de 

filiais ou da matriz. 

16.7 - Caso tome conhecimento de irregularidade fiscal, a Contratante notificará a 

Contratada para que sejam sanadas as pendências no prazo de 30 (trinta) dias, 

prorrogável por igual período. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á 

após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus 
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para a contratante. Mas, se findo este prazo sem que haja a regularização por parte 

da Contratada, ou apresentação de defesa aceita pela Contratante, fatos estes que, 

isoladamente ou em conjunto, caracterizarão descumprimento da cláusula 

contratual, estará o Contrato formalizado passível de rescisão e a Contratada sujeita 

às sanções administrativas previstas neste Edital e na Lei. 

16.8 - O descumprimento de quaisquer das obrigações acarretará a suspensão do 

pagamento e sujeitará a CONTRATADA às penalidades previstas neste Edital e na 

Lei. 

 

17 – DAS PENALIDADES 

 

17.1 – O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará à contratada a 

multas, consoante no caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666/93, incidentes sobre o valor 

do saldo do contrato. 

17.2 - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

17.2.1 – Advertência; 

17.2.2 - multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), até o máximo de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor total contratado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias 

corridos, uma vez comunicada oficialmente;  

17.2.3 - multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, no caso de 

inexecução total do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias 

corridos, contado da comunicação oficial.  

17.3 – Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I. III e IV, da Lei 8.666/93, 

pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, o Contratante, poderá, 

garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por 

cento) sobre o valor da Nota de Empenho; 
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17.4 – Se a Contratada se recusar a retirar a nota de empenho injustificadamente ou 

se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e 

ampla defesa, sujeitar-se-á as seguintes penalidades: 

17.4.1. multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado; 

17.4.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar 

com a Contratante, por prazo de até 02 (dois) anos, e, 

17.4.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública. 

17.5 – A licitante ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação 

falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 

não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 

modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará 

impedida de licitar e contratar com o Contratante pelo prazo de até cinco anos e, se 

for o caso, o Contratante solicitará o seu descredenciamento do Cadastro de 

Fornecedores por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na 

forma da lei; 

17.6 – A multa eventualmente imposta à contratada será automaticamente 

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

cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber, ser-lhe-á 

concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar 

o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus 

dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na dívida 

ativa do Município, podendo, ainda a Contratante proceder à cobrança judicial da 

multa; 

17.7 – As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação 

dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao 

Contratante; 
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17.8 – Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua 

decisão ou nesse prazo encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e 

decisão superior, dentro do mesmo prazo. 

 

18 - DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

18.1 - Esclarecimentos relativos ao presente EDITAL serão prestados pela 

Pregoeira e/ou sua equipe de apoio, em dias úteis, até 24 horas antes da 

abertura da licitação, no horário das 08:00 às 18:00 horas (horário de Brasília), 

na sede da CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA, sito a Rua Heronides 

Toledo de Oliveira, nº 85, Vila Aeroporto, Alto Araguaia-MT, CEP: 78.780-000, 

inscrito no CNPJ 01.362.664/0001-63, fone (066) 3481-2664, e-mail: 

licitacoescamara.aia@gmail.com.  

 

19 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

19.1 - É facultado a Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 

instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 

deveria constar no ato da sessão pública. 

19.2 - Fica assegurado a autoridade superior da Câmara Municipal, o direito de, no 

interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em 

parte, a presente Licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação 

vigente. 

19.3 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Câmara Municipal não será, em nenhum caso, responsável por 
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esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 

licitatório. 

19.4 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade, lealdade, autenticidade e 

legitimidade das informações prestadas, bem como pela veracidade e autenticidade 

dos documentos apresentados, sujeitando-se, em caso de falsa declaração, fraude 

ou inidoneidade as sanções e demais penalidades cominadas na legislação vigente. 

19.5 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência desta, salvo por 

motivo justo e fundamentado, bem como em razão da ocorrência de caso fortuito ou 

de força maior, segundo a avaliação da Pregoeira. 

19.6 - O proponente que vier a ser contratado, ficará obrigado a aceitar 

unilateralmente, nas mesmas condições pactuadas, os acréscimos ou supressões 

impostas pela Administração e que se fizerem necessários, até o limite de 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor do ajuste. 

19.7 - Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente da Câmara 

Municipal. 

19.8 - Eventuais inobservâncias de exigências meramente formais, tidas como 

sanáveis na proposta e/ou nos documentos apresentados, praticadas 

inadvertidamente pela licitante, não importará no seu afastamento do certame, 

desde que garantidos os requisitos de classificação e habilitação necessários. 

19.9 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação da disputa entre os interessados e da supremacia do interesse 

público. 

19.10 - A homologação do resultado desta Licitação não implicará em direito à 

contratação. 

19.11 - Fica assegurado a Câmara Municipal, por meio da Pregoeira ou de 

autoridade superior, o direito de tomar as providências de alterar as condições deste 

EDITAL, divulgando novo prazo para a abertura da Licitação e adiar a data de 
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abertura desta Licitação, divulgando a nova data marcada, no interesse da 

Administração, sem que caiba aos Licitantes qualquer tipo de reclamação por via 

judicial ou extrajudicial. 

19.12 - Cópia do EDITAL e de seus anexos poderão ser obtidas na sede da 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA, sito a Rua Heronides Toledo de 

Oliveira, nº 85, Vila Aeroporto, Alto Araguaia-MT, CEP: 78.780-000, fone (066) 

3481-2664, email: licitacoescamara.aia@gmail.com, ou site: 

http://www.camaraaltoaraguaia.mt.gov.br; 

19.13 - Os casos omissos serão resolvidos pela autoridade superior, ou por quem 

este designar, observados os princípios gerais de direito público e a legislação 

aplicável. 

19.14 - Na hipótese de não haver expediente no dia de abertura da presente 

Licitação, a sessão pública ficará transferida para o 1º dia útil subsequente de 

funcionamento normal da Câmara Municipal, no mesmo local e horário 

anteriormente estabelecidos. 

19.15 - As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça 

Estadual, no Foro da Comarca de Alta Araguaia/MT, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

19.16 - Vinculam-se e fazem parte integrantes deste Edital os seguintes anexos, 

independentemente de subscrição: 

 

ANEXO I – Termo de Referência; 

ANEXO II – Proposta de Preços; 

ANEXO III – Minuta da Carta de Credenciamento; 

ANEXO IV - Modelos de Declarações Pessoa Jurídica; 

ANEXO V - Modelos de Declarações de cumprimento dos requisitos de habilitação; 
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ANEXO VI - Modelos de Declaração de ME e EPP; 

ANEXO VII– Minuta do Contrato 

 

Alto Araguaia - MT, 22 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

 

Evelyn C. Magalhães                                             Amanda Caroline R. Rosa 
      Pregoeira                                                          Membro 
 

 
 
Mayra de Jesus Almeida 
           Membro 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 

 

1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

CONSULTORIA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTABILIDADE PÚBLICA, 

BEM COMO CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, CONSULTORIA 

LEGISLATIVA EM PROJETOS DE CUNHO ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL E 

CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E ENVIO DO SICONFI, DIRF, RAIS, DCTF 

SEFIP. 

 

2. DETALHAMENTO DO OBJETO: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
QTDE 

(MESES) 

VALOR 

MENSAL 

VALOR 

TOTAL 

01 

Cód. TCE 

350326-7 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA 

CONSULTORIA NA EXECUÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA E 

CONTABILIDADE PÚBLICA, BEM 

COMO CONSULTORIA 

ADMINISTRATIVA E 

FINANCEIRA, CONSULTORIA 

LEGISLATIVA EM PROJETOS DE 

CUNHO ORÇAMENTÁRIO E 

CONTÁBIL E CONSULTORIA NO 

PREENCHIMENTO E ENVIO DO 

SICONFI, DIRF, RAIS, DCTF 

SEFIP 

9   
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TOTAL GERAL   

 

2.1. DESCRIÇÃO DO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:  

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA-MT, sito a Rua Heronides Toledo de 

Oliveira, nº 85, Vila Aeroporto, Alto Araguaia-MT, CEP: 78.780-000, fone (066) 3481-

2664; 

 

2.2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:  

Consultoria nas áreas orçamentária, contábil e financeira, visando um amplo 

gerenciamento das contas públicas do Poder Legislativo Municipal, possibilitando o 

cumprimento das exigências legais, bem como a geração de informações para 

tomada de decisões, e ainda, o acompanhamento de rotinas inerentes ao Tribunal 

de Contas do Estado de Mato Grosso e Secretaria do Tesouro Nacional. Consultoria 

na interpretação de relatórios técnicos, na emissão de pareceres, e na elaboração 

de emendas legislativas aos projetos do PPA - Plano Plurianual, LDO - Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual. Elaboração dos relatórios 

da LC n.º 101/2000 (LRF) referente ao limite de gastos com pessoal; Elaboração de 

defesa junto ao TCE-MT referente ao Processo de Contas Anuais e aos demais 

representação externa e interna; Orientação sobre o preenchimento e envio das 

informações do SICONFI, DIRF, RAIS, SEFIPE, DCTF e Geo-Obras; Encerramento 

dos Balancetes Mensais e Balanço Geral; 

 

3. JUSTIFICATIVA:  

A contratação de empresa especializada para prestar Consultoria Contábil tem como 

intuito primordial atender as recomendações da legislação, dos órgãos de controle e 

princípios da administração pública, bem como a descrição sucinta dos serviços a 

serem executados. 
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4. PERÍODO DE EXECUÇÃO:  

Os serviços terão prazo de execução até o dia 31/12/2019, contados a partir da data 

da assinatura do contrato, segundo o interesse das partes até o máximo previsto em 

lei. 

 

5. VALOR TOTAL ESTIMADO:  

R$ 57.989,97 (cinquenta e sete mil e novecentos e oitenta e nove reais e noventa e 

sete centavos) 

 

6. FORMA DE PAGAMENTO:  

O pagamento será efetuado mensalmente até o dia 5º dia do mês subsequente à 

prestação dos serviços, mediante apresentação da nota fiscal, por meio de 

transferência bancária ou emissão de cheque nominal, de acordo com as condições 

estabelecidas no Contrato. 

 

7. OBRIGAÇÃO DAS PARTES:  

7.1 – O prestador de serviços assume exclusivamente seus, riscos e despesas 

decorrentes do fornecimento de todos os serviços. 

7.2 - A Câmara Municipal se compromete a efetuar os pagamentos devidos ao 

prestador de serviços. A Câmara não responderá por quaisquer ônus, direitos ou 

obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária, decorrentes 

do fornecimento desses serviços cujo cumprimento e responsabilidade caberão, 

exclusivamente ao prestador de serviços; 

 

8. HABILITAÇÃO ESPECIFÍCA:  

O prestador de serviços deverá possuir as seguintes documentações: 
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I - Cópia do ato constitutivo da empresa, no caso de Empresa civil; ou Cópia do 

Registro Comercial, caso de empresa individual; ou Cópia do Contrato Social, ou da 

última alteração, devidamente registrada, no caso de Empresa por quotas de 

responsabilidade limitada. 

II – Cópia da Cédula de Identidade RG e do CPF do representante legal da 

Empresa. 

III – Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa 

da União. Receita Federal/PGFN. 

IV - CRF – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia (FGTS) com data de 

validade na data da abertura da licitação; (via original da Internet); 

V - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; (via 

original da Internet); 

VI - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sua sede (CND) 

VII - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (emitida no site: 

http://www.tst.jus.br/certidao). 

9. FISCALIZAÇÃO: A fiscalização dos serviços prestados ficará a cargo de um 

servidor devidamente nomeado pelo legislativo, denominado doravante de 

Fiscal de Contrato. 
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ANEXO II 

(*elaborar preferencialmente em papel timbrado da empresa) 

PROPOSTAS DE PREÇOS 

 

Pregão Presencial nº  001/2019 – Tipo: Menor preço por global 

Licitante: __________________________________________________ 

Telefone _______________________ Fax ________________________ 

E-mail _____________________________________________________ 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
QTDE 

(MESES) 

VALOR 

MENSAL 

VALOR 

TOTAL 

01 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA 

CONSULTORIA NA EXECUÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA E 

CONTABILIDADE PÚBLICA, BEM 

COMO CONSULTORIA 

ADMINISTRATIVA E 

FINANCEIRA, CONSULTORIA 

LEGISLATIVA EM PROJETOS DE 

CUNHO ORÇAMENTÁRIO E 

CONTÁBIL E CONSULTORIA NO 

PREENCHIMENTO E ENVIO DO 

SICONFI, DIRF, RAIS, DCTF 

SEFIP. 

9   

TOTAL GERAL   

TOTAL GERAL DA PROPOSTA: R$ ....................................... 
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A presente Proposta apresenta o valor total de ........................................ 

Valor por extenso 

Validade da Proposta: _________ 

Início dos Serviços: ____________ 

Forma de Pagamento: _________ 

Conta Corrente: ____________ Agência: ________ Banco: ________ 

Nome do Representante Legal da Empresa:  

_________________________ CPF Nº 

____________________________ 

                 Assinatura 

 

 

 

CARIMBO DO CNPJ 
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ANEXO III 

 

MINUTA DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

(*elaborar preferencialmente em papel timbrado da empresa) 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA 

ALTO ARAGUAIA - MT 

 

Ref. Edital de licitação pública modalidade de pregão presencial 

Nº.001/2019– TIPO MENOR PREÇO GLOBAL. 

Nós, abaixo assinados, nomeamos e credenciamos o Sr. _______________, 

portador(a) do R.G nº. _____________/SSP____________, CPF nº 

________________________, a nos representar junto Câmara Municipal, a fim de 

participar dos trabalhos de abertura das Propostas e Documentos Complementares 

de Habilitação para o Pregão Presencial Nº.001/2019, marcado para o dia 

12/03/2019, às 09:00 horas (horário de Brasília), o(a) qual tem amplos poderes para 

representar a Empresa outorgante, formular ofertas e lances verbais, negociar 

preços, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição 

de recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.  

Local, ____/____/____  

___________________________________  

Assinatura do representante legal sob carimbo  

RG:  

CPF:  

CNPJ/MF da Empresa 

OBS. Deverá ser reconhecida a firma em caso de representação por meio de 

procuração particular. 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO (Empregador Pessoa Jurídica) 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA 

ALTO ARAGUAIA - MT 

 

Ref. Edital de Licitação na Modalidade Pregão Presencial  

Nº.001/2019 – Tipo menor preço global. 

 

DECLARAÇÃO 

 

  A _______________________________________________, inscrita 

no CNPJ nº. ___________________________________________, sediada na 

___________, nº _____, Bairro _________, CEP _______ Município/Estado 

_________________ por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a) 

______________________________________________, portador da Carteira de 

Identidade nº. ________________________SSP _____ e do CPF nº. 

_______________________________________, abaixo assinado, em cumprimento 

ao solicitado no Edital de Pregão Presencial nº.001/2019, DECLARA, sob as penas 

da Lei, que: 

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

habilitação; 

Não possui em seu quadro de pessoal empregados com menos de 18 (dezoito) anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em 

qualquer trabalho, salvo na 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 

8666/93, com relação determinada pela Lei nº. 9.854/1999. 
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Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Legislativo 

Estadual exercendo funções técnicas, comerciais, de gerencia, administração ou 

tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei 8666/93 e inciso X, da Lei 

Complementar nº. 04/90), inexistência de fato superveniente impeditivo de 

habilitação, na forma do § 2°, art. 32, da Lei nº. 8666/93; 

 

Local e data 

 

Assinatura do Representante Legal sob carimbo 

RG: 

CPF/MF 

CNPJ/MF da Empresa 
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ANEXO V 

 

(MODELO DE DECLARAÇÃO DANDO CIÊNCIA DE QUE CUMPRE PLENAMENTE 

OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO) 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA 

ALTO ARAGUAIA - MT 

 

 

Ref. Edital de Licitação na Modalidade Pregão Presencial  

Nº. 001/2019 – Tipo menor preço global. 

 

Declaramos em atendimento ao previsto no Edital de Pregão nº.001/2019, que 

cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no 

presente certame. 

 

Local e data 

 

 

_________________________ 

Assinatura e Carimbo 

Representante Legal 
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ANEXO VI 

 

(MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME E EPP) 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA 

ALTO ARAGUAIA - MT 

 

Ref. Edital de Licitação na Modalidade Pregão Presencial 

Nº. 001/2019 – Tipo menor preço global. 

 

A empresa __________________________________, inscrita no CNPJ sob nº 

____________, sediada na _____________, nº ________, Bairro ___________, 

CEP: _____________, na Cidade de ___________________, por seu representante 

legal abaixo assinado, solicitamos na condição de MICROEMPRESA ou EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE, quando da sua participação na licitação, modalidade Pregão 

Presencial nº001/2019, que seja dado o tratamento diferenciado concedido a esta 

empresa com base nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006. 

 

DECLARA sob as penas da lei, que não se encontra em nenhuma das situações 

previstas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar 123/2006. 

 

Local e data 

_________________________ 

Assinatura e Carimbo 

Representante Legal 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA 
 

42 
 

ANEXO VII 

 

MINUTA DO CONTRATO 
CONTRATO N° XXX/2019 

 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 
 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA NA 
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E 
CONTABILIDADE PÚBLICA, BEM COMO 
CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E 
FINANCEIRA, CONSULTORIA LEGISLATIVA EM 
PROJETOS DE CUNHO ORÇAMENTÁRIO E 
CONTÁBIL E CONSULTORIA NO 
PREENCHIMENTO E ENVIO DO SICONFI, DIRF, 
RAIS, DCTF SEFIP. 

 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA-MT, Pessoa Jurídica de Direito 
Público, com sede administrativa à sito a Rua Heronides Toledo de Oliveira, nº 85, 
Vila Aeroporto, Alto Araguaia-MT, CEP: 78.780-000, inscrito no CNPJ 
01.362.664/0001-63, fone (066) 3481-2664, representado neste ato por seu 
Presidente, doravante denominado de CONTRATANTE e a xxxxxxxxxxxxxxxx, 
inscrita no CNPJ nº:xxxxxxxxxxxxxxx, com sede na  xxxxxxxxxx, nº xxxxxxxxx, Bairro 
xxxxxxxxxxx, cidade xxxxxxxx - UF, representada neste ato pelo seu Procurador Sr. 
XXXXXXXXXX,  doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o 
presente contrato nos termos do Edital de Pregão Presencial nº 001/2019, mediante 
as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:  
  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
 
1.1 - Constitui objeto do presente contrato, a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E 
CONTABILIDADE PÚBLICA, BEM COMO CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E 
FINANCEIRA, CONSULTORIA LEGISLATIVA EM PROJETOS DE CUNHO 
ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E 
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ENVIO DO SICONFI, DIRF, RAIS, DCTF SEFIP, nos termos fixados no edital de 
licitação Pregão Presencial nº 001/2019 e seus anexos, com fundamento legal na 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS   
 
2.1 - O regime de execução dos serviços é o de empreitada por preço global, nos 
termos do artigo 6º, inciso VIII, alínea “a” da Lei nº 8.666/93.   
  
2.2 - Os serviços, objeto do presente contrato, serão prestados na sede da 
Contratante, com visitas ‘in loco’ na sede da contratada com atendimento via 
telefone, e-mail, etc. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO 
REAJUSTAM ENTO DO PREÇO   
 
3.1 - O valor global para a execução do presente contrato é de R$ xxxxxxxxxx 
(xxxxxxxxxxx).  
  
3.2 - O valor mensal fixado é de R$ xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx x).  
 
3.3 - Os pagamentos deverão ser efetuados até o 5° (quinto) dia do mês 
subsequente ao do vencimento depois da apresentação da nota fiscal e da 
atestação da realização dos serviços pela área competente.  
  
3.4 - Os pagamentos serão realizados por ordem bancária por meio do Banco do 
Brasil, Agência ______, Conta corrente nº______, ou emissão de boleto da 
contratada, vedado qualquer antecipação de pagamento sem a correspondente 
prestação dos serviços.  
  
3.5 - Será considerado como inadimplemento de cada parcela o atraso superior de 
30 (trinta) dias.  
  
3.6 - No caso de atraso superior a 30 (trinta) dias a contratante ficará obrigada a 
efetuar o pagamento com a atualização monetária de 0,10% (dez centésimos por 
cento) ao dia entre data do adimplemento, observado o disposto no item 3.5, até a 
data do efetivo pagamento, limitados estes acréscimos a 10% (dez por cento).  
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3.7 - As despesas relativas aos custos locomoção, hospedagem e alimentação dos 
técnicos da contratada correrão a conta exclusiva da mesma, sendo vedado ao 
Contratante o custeio de qualquer despesa inerente ao cumprimento do objeto do 
contrato.  
  
3.8 - Os valores fixados neste contrato serão reajustados no ato do aditamento, no 
caso de haver prorrogação do contrato.  
  
3.9  - O reajuste será efetuado com base no Índice Geral de Preços de Mercado da 
Fundação Getúlio Vargas – IGP-M/FGV acumulado nos últimos 12 (doze) meses de 
acordo com a Lei nº 9.069/95.  
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA PRORROGAÇÃO DO 
CONTRATO  
 
4.1 - O prazo de execução é até o dia 31/12/2019. 
  
4.2 - O prazo de início da execução é contado a partir da assinatura do presente 
contrato.  
  
4.3 - O prazo de conclusão dos serviços se dará no dia xx/xx/xxxx, com o 
encerramento do contrato, observando o aditamento, se houver.  
  
4.4 - As observações sobre o recebimento dos serviços deverão ser efetuadas até 3 
(três) dias da sua execução.  
  
4.5 - O presente contrato poderá ser prorrogado segundo o interesse das partes até 
o máximo previsto em lei. 
 
4.5.1 - O termo aditivo para a prorrogação de prazo deverá ser firmado, quando 
houver interesse por parte da contratante nos termos do item 4.5, no máximo, até 02 
(cinco) dias da data do seu vencimento.  
  
 
CLÁUSULA QUINTA – DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÃO AS DESPESAS  
  
5.1 - As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão à 
conta dos recursos específicos consignados no orçamento próprio da Câmara 
Municipal. Parte do valor do contrato será empenhado no exercício corrente a partir 
da data da assinatura e o restante do saldo no exercício seguinte. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA MT 
Órgão: 01 – Câmara Municipal 
Unidade: 01 – Câmara Municipal 
 
Código da Ficha: 12 
Dotação: 01.031.0001.1035.00003.3.90.35.00 
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES  
  
6.1 - DA CONTRATANTE  
  
6.1.1 - Permitir acesso dos funcionários da CONTRATADA às suas dependências 
para execução dos serviços referentes ao objeto;  
  
6.1.2 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pelos funcionários da CONTRATADA;  
  
6.1.3 - Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom 
desempenho;  
  
6.1.4 - Controlar e documentar as ocorrências havidas;  
  
6.1.5 - Fiscalizar, por intermédio do Fiscal de Contrato designado, o cumprimento 
das obrigações assumidas pela CONTRATADA; 
  
6.1.6. Tornar disponíveis as instalações e os equipamentos necessários à prestação 
dos serviços, quando for o caso;  
  
6.1.7. Ter reservado o direito de não mais utilizar os serviços da contratada caso a 
mesma não cumpra o estabelecido no presente contrato, aplicando ao infrator as 
penalidades previstas na  
Lei nº 8.666/93;  
  
6.1.8. Acompanhar o andamento dos serviços e expedir instruções verbais ou 
escritas sobre a sua execução podendo impugnar os serviços que estejam mal 
executados, os quais deverão ser refeitos, correndo as despesas oriundas destes 
serviços por conta da contratada;  
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6.1.9. Intervir na prestação dos serviços ou interromper a sua execução nos casos e 
condições previstos na Lei nº 8.666/93;  
  
6.1.10. Efetuar os pagamentos devidos à contratada pelos serviços executados de 
acordo com as disposições do presente contrato;  
  
6.1.11. Enviar à contratada o documento comprovante de arrecadação competente 
toda vez em que ocorrer a retenção de impostos sobre a Nota Fiscal de Prestação 
de Serviços;  
  
6.1.12. Denunciar as infrações cometidas pela contratada e aplicar-lhe as 
penalidades cabíveis nos termos da Lei nº 8.666/93;  
  
6.1.13. Modificar ou rescindir unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei 
nº 8.666/93;  
  
6.1.14. Permitir a subcontratação de partes dos serviços desde que seja solicitada 
pela contratada e que haja conveniência para a contratante.  
  
6.2 DA CONTRATADA  
  
6.2.1 - À contratada assiste o direito de suspender, eventual ou definitivamente, os 
serviços contratados no caso de descumprimento do pagamento das parcelas deste 
contrato, quando a inadimplência ultrapassar a 60 (sessenta) dias.  
  
6.2.2 - Executar todos os serviços objetos deste contrato de acordo com a sua 
proposta de preço, independentemente de sua transcrição, sob as penas da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores.  
  
6.2.3 - Receber todo o apoio logístico, tais como recursos humanos e materiais, 
objetivando um desenvolvimento mais racional e mais ágil das atividades objeto 
deste contrato.  
  
6.2.4 - Exigir da contratante o cumprimento da legislação, bem como das 
orientações emanadas pelos seus Consultores, visando o sucesso da Administração 
Pública;  
  
6.2.5 - Executar todos os serviços objeto deste contrato dentro do prazo estipulado 
ou solicitado pela contratante, sob as penas da Lei nº 8.666/93;  
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6.2.6 - Assumir em caráter exclusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza 
civil, trabalhista ou previdenciária e respectivos ônus, tanto em relação a si, quanto 
ao pessoal eventualmente contratado para a execução dos serviços do objeto do 
presente contrato;  
  
6.2.7 - Atender a todas as exigências deste contrato e executar todos os serviços 
contratados assumindo os ônus da prestação inadequada dos trabalhos;  
  
6.2.8 - Tratar como confidenciais todas as informações e dados técnicos, 
administrativos e financeiros contidos nos documentos da contratante, guardando 
sigilo perante terceiros;  
  
6.2.9 - Apresentar ao titular da contratante os relatórios das visitas técnicas 
realizadas na sede da contratante, apontando alternativas para solucionar as 
pendências por ventura encontradas;  
  
6.2.10 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessários nos serviços objeto do presente instrumento até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato observado as 
disposições do art. 65 da Lei nº  
8.666/93;  
  
6.2.11 - Emitir a Nota Fiscal da prestação dos serviços fazendo discriminar no seu 
corpo a dedução dos impostos quando exigido pela contratante.  
  
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DOS VALORES DAS 
MULTAS  
  
7.1 - As penalidades contratuais aplicáveis são:  
  
7.1.1 - Advertência verbal ou escrita;  
  
7.1.2 - Multas;  
  
7.1.3 - Declaração de inidoneidade e;  
  
7.1.4 - Suspensão do direito de licitar e contratar de acordo com o Capítulo IV, da 
Lei nº 8.666, de 21/06/93 e alterações posteriores.   
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7.2 - A advertência verbal ou escrita será aplicada independentemente de outras 
sanções cabíveis, quando houver descumprimento de condições contratuais ou 
condições técnicas estabelecidas.  
  
7.3 - As multas e as demais penalidades previstas são as seguintes:  
  
7.3.1 - 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na 
entrega dos serviços solicitados;  
  
7.3.2 - 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a 
quaisquer das cláusulas do contrato;  
  
7.3.3 - 2,0% (dois por cento) sobre valor contratual restante, na hipótese de rescisão 
do contrato nos casos previstos em Lei, por culpa da contratada ou da contratante, 
sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigação de 
ressarcir as perdas e danos que der causa;  
  
7.4 - Suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar 
com o Município por prazo não superior a dois anos;  
  
7.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública Federal, Estadual ou Municipal, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do infrator 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 
  
7.6 - De qualquer sanção imposta a contratada poderá, no prazo máximo de cinco 
dias contados da intimação do ato, oferecer recurso à contratante, devidamente 
fundamentado;  
  
7.6 - As multas previstas nos itens anteriores são independentes e poderão ser 
aplicadas cumulativamente;  
  
7.7 - A multa definida na alínea “a” do item 7.3, poderá ser descontada de imediato 
sobre o pagamento das parcelas devidas e a multa prevista na alínea “b” do mesmo 
item será descontada por ocasião do último pagamento;  
  
7.8 - A contratada não incorrerá na multa prevista na alínea “b” acima referida, na 
ocorrência de caso fortuito ou de força maior, ou de responsabilidade da contratante.  
  
7.9 - As sanções relacionadas à execução do contrato prevista no Termo de 
Referência, anexo do edital.   
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CLÁUSULA OITAVA – DOS CASOS DE RESCISÃO  
  
8.1 - A rescisão do presente contrato poderá ocorrer de forma:  
  
8.1.1 - Amigável – por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo de 
licitação, desde que haja conveniência técnica ou administrativa para a contratante.  
  
8.1.2 - Administrativa – por ato unilateral e escrito da Administração nos casos 
enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei nº 8.666/93;  
  
8.1.3 - Judicial – nos termos da legislação processual;  
  
8.2 - A contratada reconhece os direitos da Administração em caso de rescisão 
administrativa prevista no Artigo 77 da Lei nº 8.666/93.  
 
 
CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  
  
9.1 - O presente contrato poderá ser alterado de acordo com o art. 65 da Lei nº 
8.666/93, com as devidas justificativas conforme a seguir:  
  
9.1.1 - Unilateralmente pela Administração nos seguintes casos:  
  
9.1.1.1 - Quando houver modificação do objeto ou das suas especificações, para 
melhor adequação técnica aos seus objetivos;  
 
9.1.1.2 - Quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de 
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta 
Lei;  
  
9.1.2 - Por acordo das partes:  
  
9.1.2.1 - Quando necessária à modificação da forma de pagamento, por imposição 
de circunstâncias supervenientes mantidos o valor inicial atualizado, vedada a 
antecipação do pagamento com relação ao cronograma financeiro fixado sem a 
correspondente contra prestação dos serviços;  
  
9.2 - Outros casos previstos na Lei nº 8.666/93.  
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CLÁUSULA DÉCIMA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DA LICITAÇÃO   
  
10.1 - O presente contrato está vinculado em todos os seus termos ao processo 
licitatório realizado na modalidade pregão presencial n° 001/2019, e seus 
respectivos anexos, bem como à proposta de preços vencedora, que faz parte 
integrante deste contrato independentemente de sua transcrição.   
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO 
CONTRATO E AOS CASOS OMISSOS 
  
11.1 - Aplica-se ao presente contrato e em especial aos seus casos omissos, a Lei 
nº 8.666, de 21/06/1993 com suas alterações posteriores e o Código Civil Brasileiro.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE 
HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO  
 
12.1 - A contratada deverá manter durante a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação ou na assinatura do presente 
instrumento.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO   
 
13.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Alto Araguaia – MT, com renuncia expressa 
a qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir as dúvidas oriundas 
deste contrato.  
  
Por estarem justos e contratados, mutuamente assinam o presente instrumento 
contratual, em 03 (três) vias de igual teor e para todos os efeitos legais, na presença 
de 02 (duas) testemunhas idôneas e civilmente capazes.  
 

 
 
 

Alto Araguaia/MT, xxx de xxxx de 2019. 
 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA 
 

51 
 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

PROCURADOR JURÍDICO 

 

 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO 

CONTRATANTE 
 

 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
EMPRESA CONTRATADA 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

Assinatura:_________________________  Assinatura:___________________ 

Nome:      Nome: 

RG n.º      RG n.º 

CPF n.º      CPF n.º 
 


