ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N° 002/2021
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 255/2021
RECIBO DE RETIRADA
RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO:
TELEFONE:
CELULAR:
CNPJ:
INSC ESTADUAL:
CONTATO (NOME):
E-MAIL
REFERÊNCIA:

A presente licitação tem como objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA, PARA REALIZAÇÃO DE
ASFALTAMENTO DE TRECHO DAS AVENIDAS PARÁ E GENEROSO
PONCE, OBRAS ORIUNDA DO CONVENIO FEDERAL SOB O Nº
893155/2019, CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E PROJETOS
ANEXOS na Prefeitura Municipal de Guiratinga.
RECIBO:
Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA - MT, o EDITAL DE
TOMADA DE PREÇO n° 002/2021, cuja realização ocorrerá às 09h00min,
do dia 07/06/2021, no Paço da Prefeitura Municipal de Guiratinga, Av.
Rotary Internacional, 944, Santa Maria Bertila - Guiratinga - MT.
São partes integrantes deste edital os seguintes anexos:
Anexo I − Minuta de Proposta de Preços
Anexo II − Minuta de Procuração
Anexo III − Minuta do Termo de Compromisso
Anexo IV − Minuta de Declaração de enquadramento e requerimento
Anexo V – Minuta de Declaração de Cumprimento ao Art.7º, Inciso XXXIII da CF.
Anexo VI – Minuta de Declaração de Idoneidade
Anexo VII – Minuta de Declaração de Inexistência de fatos impeditivos e de conhecimento de
todas as informações do Edital
Anexo VIII – Termo de Referência e todos os documentos como: Planilha Orçamentária,
Cronograma Físico-Financeiro, entre outros.
Anexo IX − Minuta do Certificado de Registro Cadastral
Anexo X – Minuta Termo de Referencia
Anexo XI – Minuta de Contrato
Anexo XII – Minuta Termo de Renuncia
Anexo XIII – Minuta de Declaração de Inexistência de Débito em Relação à Fazenda do Município
de Guiratinga
Guiratinga, ____/_____/20__.
_____________________
Assinatura
Obs: Enviar via e-mail (licitacaoguiratinga@hotmail.com) o recibo de retirada devidamente
preenchido e assinado.
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N° 002/2021
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 255/2021
1. PREÂMBULO
1.1 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA torna público que realizará a licitação na
modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo Menor Preço Por Lote, sob a forma de
execução indireta e regime de empreitada por preço global, no município de GUIRATINGA, de
acordo com o que se encontra definido na especificação e condições estabelecidas neste Edital e
seus anexos, cuja direção e julgamento serão realizados por sua Comissão Permanente de
Licitação, instituída pela Portaria n°. 141/2021 de 17 de fevereiro de 2021, em conformidade com
o disposto na Lei Federal n°. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, alterações posteriores e demais
legislações pertinentes, mediante as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Setor
Interessado:
Tipo:
Objeto:

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
Menor Preço Global
A presente licitação tem como objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA, PARA REALIZAÇÃO DE
ASFALTAMENTO DE TRECHO DAS AVENIDAS PARÁ E GENEROSO
PONCE, OBRAS ORIUNDA DO CONVENIO FEDERAL SOB O Nº
893155/2019, CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E PROJETOS
ANEXOS na Prefeitura Municipal de Guiratinga.
2. DA JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DE TOMADA DE PREÇO

2.1. Pelo valor estimado da contratação, a mesma deve ocorrer com fundamento no artigo 22, II
da Lei Federal N°. 8.666/93 (Tomada de preço) e no Decreto Federal N°. 9.412/2018. 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.
3. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO
E PROPOSTA DE PREÇOS
3.1. No dia e horário especificados abaixo, as empresas interessadas, farão a entrega da
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e de sua PROPOSTA DE PREÇO à Comissão de
Licitações que, estará reunida em Sessão Pública para essa finalidade, o CREDENCIAMENTO
será feito no início da sessão, como segue:
Data: 07/06/2021 (sete de junho de dois mil e vinte um).
Credenciamento:08h30min. até as 09h00min.
Abertura dos Envelopes: 09h:00min – horário local
Local: No Paço da Prefeitura Municipal de Guiratinga
Endereço: Av. Rotary Internacional, n° 944 –Santa Maria Bertila – Guiratinga - MT.
Os interessados deverão acompanhar todas as alterações que possam ocorrer no edital através
do site: www.guiratinga.mt.gov.br.
3.2. Na hipótese de não haver expediente na data acima estabelecida, a referida reunião e a
recepção dos envelopes dar-se-ão no primeiro dia útil subsequente àquela data, no mesmo
horário e endereço.
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3.3. A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA não se responsabilizará por documentação e
proposta que porventura não cheguem em hora e local determinados no item 3.1 deste Edital.
3.4. Não serão aceitos e considerados documentos apresentados em desconformidade às
condições definidas neste Edital.
4. DO CADASTRAMENTO
4.1. A licitante deverá cadastrar-se, obrigatoriamente, previamente por cadastramento na
Prefeitura Municipal de Guiratinga - MT, junto à Comissão Permanente de Licitação até o
terceiro dia anterior à data marcada para a abertura dos envelopes "Documentação" e
"Propostas”.
4.2. Para efeitos de cadastramento das empresas ainda não cadastradas e/ou revalidação do
cadastro existente, os interessados deverão apresentar até o terceiro dia anterior, ao fixado
para o recebimento das propostas, os seguintes documentos em cópias autenticadas ou
acompanhado pelo original para autenticação pelo servidor responsável pelo cadastro, os
documentos expedidos pela INTERNET poderão ser apresentados em forma original ou,
cópia reprográfica sem autenticação. Entretanto, estarão sujeitos as verificações de sua
autenticidade através de consulta realizada na internet:
4.2.1 Cédula de Identidade e Cadastro de Pessoa Física dos sócios ou proprietários;
Prova de Registro Comercial, no caso de empresa individual; Ato Constitutivo, Estatuto ou
Contrato Social e alterações subsequentes em vigor, devidamente registrados, em se
tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade por ações, acompanhados de
documentos de eleição da última administração; No caso de sociedade civil, Ato
Constitutivo e respectivas alterações inscritas, acompanhadas de prova de investidura da
diretoria em exercício ou; Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
4.2.3 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do Ministério da
Fazenda;
4.2.4 Prova de que a empresa está em plena atividade, relativo ao domicílio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, que deverá ser
comprovado através do Alvará de Funcionamento da empresa, exercício de 2021;
4.2.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Dívida Ativa da União, Contribuições
Federais e Previdenciárias);
4.2.6 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante;
4.2.7 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante;
4.2.8 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) – CRF;
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4.2.9 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.
4.2.10 Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo Cartório do Distribuidor da
sede da empresa, datada de até 30 (trinta) dias anteriores à data da abertura dos envelopes;
4.2.11 Balanço Patrimonial (BP) e Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) 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 encerrado há mais de 03 (três)
meses da data de apresentação da documentação.
4.2.11.1) Serão considerados como na forma da lei o balanço patrimonial e
demonstrações contábeis assim apresentados:
I – Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):
a) Publicados em Diário Oficial; ou
b) Publicados em jornal de grande circulação; ou
c) Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do
licitante.
II – Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): acompanhados por fotocópia
dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente;
III – Sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura,
devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio dos licitantes
nos casos de sociedades anônimas;
IV – Os tipos societários obrigados e/ou optantes pela Escrituração Contábil Digital – ECD,
consoante as disposições contidas no Decreto nº 6.022/2007, regulamentado através da IN
nº 787/2007 da RFB e disciplinado pela IN nº 109/2008 do DNRC, apresentarão documentos
extraído do Sistema Público de Escrituração Digital – Sped ou através do site da Junta
Comercial do Estado da sede da licitante, na seguinte forma:
a) Recibo de Entrega de Livro Digital transmitido através do Sistema Público de
Escrituração Digital – Sped;
b) Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário Digital extraídos do Sistema.Público
de Escrituração Digital – Sped;
c) Balanço e Demonstração do Resultado do Exercício extraídos do Sistema Público de
Escrituração Digital – Sped;
4.2.11.2) O balanço patrimonial, as demonstrações contábeis e o balanço de abertura deverão
estar assinados pelos administradores das empresas constantes do ato constitutivo, estatuto
ou contrato social e por Contador legalmente habilitado.
4.2.11.3). As pessoas jurídicas constituídas no mesmo ano fiscal em que ocorrer a licitação, e
que ainda não possuam demonstrações contábeis apresentadas na forma da lei, poderão
apresentar cópia do balanço de abertura, extraída do Livro Diário, devidamente chancelada
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pelo correspondente órgão de registro, cabendo ainda a comprovação do patrimônio líquido
mínimo.
4.2.11.4) Comprovação da boa situação financeira por uma das seguintes formas:
I - obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC)
iguais ou superiores a 1,0 (um), a partir da aplicação das fórmulas abaixo, cujos dados serão
extraídos das informações do balanço patrimonial apresentado na forma do item anterior:
LG =

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

SG =

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =

Ativo Circulante
Passivo Circulante

II - patrimônio líquido, indicado no balanço patrimonial apresentado na forma do item anterior,
de no mínimo 10% do valor estimado da contratação ou do valor total de sua proposta de preço,
o que for menor, e com relação a cada lote em que for classificada, conforme o artigo 31, §§ 2°
e 3°, da Lei nº 8.666/93;
4.2.11.5) Quando o licitante se enquadrar na condição de microempresa, empresa de
pequeno porte e microempreendedor individual a qualificação econômico- financeira
será comprovada da seguinte forma, de acordo com o art. 7º da Lei Estadual n. 10.442, de 03
de outubro de 2016:
I - Apresentação de certidão negativa de falência e/ou recuperação judicial, expedida pelo
cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou execução patrimonial, expedida pelo
domicílio da pessoa física;
II - Apresentação de cópia da declaração anual de rendimentos/imposto de renda; III Comprovação da boa situação financeira por uma das seguintes formas:
a) Capital social de no mínimo 10% (dez por cento) do valor proposto pela licitante,
conforme o art. 31, §§ 2º e 3º, da Lei n. 8.666/1993;
b) Nas licitações de grande vulto, assim definidas pelo art. 6º, inciso V, da Lei n.
8.666/1993, apresentação do balanço patrimonial e a demonstração do resultado do
exercício, quando deverá ser comprovada a boa situação financeira conforme definido
nos incisos I e II do item 14.5.
4.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento.
4.4. Os documentos relacionados acima deverão ser entregues para arquivamento na
Prefeitura Municipal de Guiratinga - MT.
4.5. As empresas interessadas deverão ter pleno conhecimento dos termos constantes deste
Edital e das condições gerais e particulares do objeto da licitação, não podendo invocar
qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta e do
integral cumprimento do contrato.
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4.6. Os interessados, que se cadastrarem no prazo e atenderem a todos os requisitos de
qualificação estabelecidos no subitem 4.2 deste Edital, receberão do servidor da Prefeitura
Municipal de Guiratinga, responsável pelo cadastramento, um Certificado de Registro Cadastral,
para participação exclusivamente da Tomada de Preços nº 001/2021, nos termos do Anexo X
deste edital.
5. DO CREDENCIAMENTO
5.1 A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada fora dos envelopes:
5.1.1 QUANDO SÓCIO/ADMINISTRADOR:
a)
Se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa proponente: cópia do registro
comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social
(consolidado ou com todas as alterações) em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercício; decreto de autorização, em se tratando de
empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. Em tais
documentos deverão constar expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações
em decorrência de tal investidura.
b)
Cédula de Identidade e Cadastro de Pessoa Física ou outro documento Oficial com foto de
todos os sócios e/ou administradores.
5.1.2 QUANDO PROCURADOR:
a)
Instrumento de procuração (pública ou particular), com firma reconhecida do outorgante,
com poderes para pronunciar-se em nome da empresa, bem como formular propostas, ofertar
lances verbais, renunciar direitos, interpor/desistir de recursos e praticar todos os demais atos
inerentes ao certame em nome do proponente, podendo ser adotado o modelo do Anexo II deste
edital;
b)
Cópia da cédula de identidade ou qualquer outro documento oficial de identificação com
foto;
c)
Cédula de Identidade e Cadastro de Pessoa Física ou outro documento Oficial com foto de
todos os sócios e/ou administradores;
d)
Cópia do registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou
contrato social (consolidado ou com todas as alterações) em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; decreto de autorização, em se
tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o
exigir. Tais documentos deverão comprovar os poderes do mandante para a outorga.
5.2
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE: Além dos documentos
exigidos acima, a microempresa ou empresa de pequeno porte que quiser usufruir dos benefícios
concedidos pela LC 123/06 e alterações, deverá apresentar:
a)
Declaração constante no Anexo IV. No caso de microempresa e empresa de pequeno
porte que, nos termos da Lei Complementar n. 123/2006 e alterações, possuir alguma restrição na
documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na
supracitada declaração.
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b)
Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial comprovando inscrição no caso de
Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, e/ou Certificado de
Microempreendedor Individual disponível no portal na internet, no caso de MEI, para fins de
aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações da Lei Complementar
147/2014, expedidas até 90 (noventa) dias antes da data de realização desta tomada de
preço.

6. DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.
6.1. A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento
diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006, deverá ser comprovada mediante
apresentação da seguinte documentação:
a) Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, declaração de enquadramento
arquivada ou a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial, ou equivalente, da sede da
pequena empresa; ou,
b) Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, declaração de enquadramento arquivada ou
a Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ou equivalente, da
sede da pequena empresa.
c) Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, podendo
ser conforme o ANEXO IV, junto ao credenciamento.
6.2. Poderá o licitante apresentar envelope através da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos ou por representante não credenciado, ficando a licitante obrigada a apresenta-los até
a hora e data estabelecida no preâmbulo, e na forma prevista neste Edital;
6.3. 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.
6.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado, as mesmas, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual
período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa.
6.4.1. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 2.5., implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
6.5. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em
que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais
ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada e desde que a melhor
oferta inicial não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte.
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6.6. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
6.6.1 Sorteio entre as empresas classificadas;
6.6.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
subitem 6.6.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do
subitem 6.5, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
7. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO
.
7.1. Os interessados poderão retirar o Edital completo na sede da Prefeitura Municipal de
Guiratinga situada na Avenida Rotary Internacional, n°. 944, Bairro Santa Maria Bertila,
Guiratinga-MT, no horário de expediente do órgão, no Setor de Licitação até às 09h00min. do dia
02/06/2021 ou pelo site oficial do município: www.guiratinga.mt.gov.br, ou ainda solicitar pelo email: licitacaoguiratinga@hotmail.com .
7.2. Somente poderão participar desta licitação os interessados que atenderem a todas as
exigências constantes deste Edital e seus anexos, bem como, quanto à documentação
mencionada nos artigos 27 a 31 da Lei 8.666/93.
7.3. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO:
7.3.1. Empresas sob processo de falência ou concordata;
7.3.2. Empresas que, na data designada para a apresentação da documentação e das propostas,
estejam suspensas de participar de licitações e/ou impedidas de contratar com a Administração,
ou tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública, não tendo
sido ainda reabilitadas.
7.3.3. As empresas que não cumprirem a exigência do item 4.2 tempestivamente.
7.3.4. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, cópia
autenticada em cartório competente, por publicação em órgão da imprensa oficial ou por cópias,
desde que sejam apresentados os originais no ato de abertura dos envelopes n°. 01, para
autenticação pela Comissão Permanente de Licitação.
8. DO REPRESENTANTE LEGAL
.
8.1. Cada licitante far-se-á representar perante a Comissão Permanente de Licitação por apenas
uma pessoa, admitindo-se como representante o diretor, sócio com poderes de gerência ou
pessoa habilitada por meio de procuração, com firma reconhecida em cartório ou credenciamento.
8.2. A instituição de representante perante a Comissão Permanente de Licitação será realizada no
ato da entrega do envelope de habilitação, no local, data e horário indicados no subitem 7.1 deste
Edital, ocasião em que o representante se identificará perante a Comissão, entregando-lhe
cópia autenticada da Carteira de Identidade e dos documentos mencionados no subitem 5.1
infra, os quais serão analisados pela Comissão antes do início da sessão de abertura.
8.3. Quando o representante for diretor ou sócio com poderes de gerência, deverá apresentar à
Comissão Permanente de Licitação, cópia autenticada ou original do contrato social ou Ata
de Assembleia Geral da empresa licitante, a fim de comprovar a sua qualidade de
representante legal.
8.4. Quando o representante for à pessoa habilitada por meio de procuração ou credenciamento,
deverá entregar à Comissão cópia autenticada ou original dos documentos referidos no subitem
5.3, bem como do documento de credenciamento, redigido na forma do Anexo II deste Edital, ou
dos instrumentos particular de procuração outorgado pela empresa licitante, com firma
reconhecida e com a previsão de outorga de amplos poderes de representação, inclusive com
poderes específicos para interposição e desistência de recurso e para o recebimento de
intimações, constando o endereço para envio das intimações e devendo o subscritor da
procuração estar devidamente identificado.
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9. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS DE
PREÇOS
.
9.1. Os interessados, no dia, horário e local fixados neste Edital, deverão entregar os envelopes
n°. 01 – HABILITAÇÃO e n°. 02 – PROPOSTA DE PREÇO, fechados, indevassáveis, com a
seguinte identificação na parte externa:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N°. 002/2021
NOME:
CNPJ:
ENVELOPE N°. 01 – HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N°. 002/2021
NOME:
CNPJ:
ENVELOPE N°. 02 – PROPOSTA DE PREÇOS
9.1.1. Deverão constar nos Envelopes n°. 01 e 02 os documentos especificados respectivamente,
nos subitens 9.2 e 9.3.
9.1.2. Os envelopes deverão estar lacrados, sendo abertos somente em público pela Comissão
Permanente de Licitação, na data e hora determinada para o certame.
9.2. DO ENVELOPE N°. 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

.

9.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Cédula de Identidade e Cadastro de Pessoa Física dos sócios ou proprietários;
b) Prova de Registro Comercial, no caso de empresa individual;
c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e alterações subsequentes em vigor, devidamente
registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade por ações,
acompanhados de documentos de eleição da última administração; no caso de sociedade civil,
Ato Constitutivo e respectivas alterações inscritas, acompanhadas de prova de investidura da
diretoria em exercício ou; decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
9.2.2. PROVA DE REGULARIDADE FISCAL:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do Ministério da
Fazenda;
b) Prova de que a empresa está em plena atividade, relativo ao domicílio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, que deverá ser
comprovado através do Alvará de Funcionamento da empresa, exercício de 2021;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Dívida Ativa da União, Contribuições
Federais e Previdenciárias);
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d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante;
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante;
f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) – CRF;
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.
9.2.2.1 Para a habilitação, as ME e EPP deverão apresentar toda a documentação constante que
será devidamente conferida pela Comissão. Havendo alguma restrição na comprovação da
regularidade fiscal, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá
ao momento em que o proponente ME ou EPP for declarado vencedor do certame, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito,
e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
9.2.2.2 Em nenhum caso será concedido prazo para a apresentação de Documentos de
Habilitação e/ou Propostas que não tiverem sido entregues no local e horário indicado neste
Edital.
NOTA: Caso sejam apresentadas Certidões sem indicação expressa do prazo de validade, as
mesmas não serão aceitas se as datas de suas expedições forem anteriores a 90 (noventa) dias
da data de abertura dos envelopes contendo documentação e proposta comercial.
9.2.3. PROVA DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo Cartório do Distribuidor da sede
da empresa, datada de até 30 (trinta) dias anteriores à data da abertura dos envelopes;
b) Balanço Patrimonial (BP) e Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) 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 encerrado há mais de 03 (três) meses da
data de apresentação da documentação.
b.1) Serão considerados como na forma da lei o balanço patrimonial e
demonstrações contábeis assim apresentados:
I – Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):
a) Publicados em Diário Oficial; ou
b) Publicados em jornal de grande circulação; ou
c) Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do
licitante.
II – Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): acompanhados por fotocópia
dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente;
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III – Sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura,
devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio dos licitantes
nos casos de sociedades anônimas;
IV – Os tipos societários obrigados e/ou optantes pela Escrituração Contábil Digital – ECD,
consoante as disposições contidas no Decreto nº 6.022/2007, regulamentado através da IN
nº 787/2007 da RFB e disciplinado pela IN nº 109/2008 do DNRC, apresentarão documentos
extraído do Sistema Público de Escrituração Digital – Sped ou através do site da Junta
Comercial do Estado da sede da licitante, na seguinte forma:
a) Recibo de Entrega de Livro Digital transmitido através do Sistema Público de
Escrituração Digital – Sped;
b) Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário Digital extraídos do Sistema.Público
de Escrituração Digital – Sped;
c) Balanço e Demonstração do Resultado do Exercício extraídos do Sistema Público de
Escrituração Digital – Sped;
b.2) O balanço patrimonial, as demonstrações contábeis e o balanço de abertura deverão estar
assinados pelos administradores das empresas constantes do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social e por Contador legalmente habilitado.
b.3) As pessoas jurídicas constituídas no mesmo ano fiscal em que ocorrer a licitação, e que
ainda não possuam demonstrações contábeis apresentadas na forma da lei, poderão
apresentar cópia do balanço de abertura, extraída do Livro Diário, devidamente chancelada
pelo correspondente órgão de registro, cabendo ainda a comprovação do patrimônio líquido
mínimo.
b.4) Comprovação da boa situação financeira por uma das seguintes formas:
I - obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC)
iguais ou superiores a 1,0 (um), a partir da aplicação das fórmulas abaixo, cujos dados serão
extraídos das informações do balanço patrimonial apresentado na forma do item anterior:
LG =

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

SG =

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =

Ativo Circulante
Passivo Circulante

II - patrimônio líquido, indicado no balanço patrimonial apresentado na forma do item anterior,
de no mínimo 10% do valor estimado da contratação ou do valor total de sua proposta de preço,
o que for menor, e com relação a cada lote em que for classificada, conforme o artigo 31, §§ 2°
e 3°, da Lei nº 8.666/93;
b.5) Quando o licitante se enquadrar na condição de microempresa, empresa de pequeno
porte e microempreendedor individual a qualificação econômico- financeira será
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comprovada da seguinte forma, de acordo com o art. 7º da Lei Estadual n. 10.442, de 03 de
outubro de 2016:
I - Apresentação de certidão negativa de falência e/ou recuperação judicial, expedida pelo
cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou execução patrimonial, expedida pelo
domicílio da pessoa física;
II - Apresentação de cópia da declaração anual de rendimentos/imposto de renda; III Comprovação da boa situação financeira por uma das seguintes formas:
a) Capital social de no mínimo 10% (dez por cento) do valor proposto pela licitante,
conforme o art. 31, §§ 2º e 3º, da Lei n. 8.666/1993;
b) Nas licitações de grande vulto, assim definidas pelo art. 6º, inciso V, da Lei n.
8.666/1993, apresentação do balanço patrimonial e a demonstração do resultado do
exercício, quando deverá ser comprovada a boa situação financeira conforme definido
nos incisos I e II do item 14.5.
9.2.4. PROVA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Certificado de Inscrição e Regularidade junto ao CREA, em nome da empresa licitante e
Certificado de inscrição e Regularidade junto ao CREA em nome do(s) responsável(is) Técnico(s),
sendo que os certificados expedidos por Conselhos de outras regiões, cuja circunscrição não seja
o Estado do Mato Grosso, deverão receber o visto do CREA/MT (Resolução n.º 266/97, artigo 4º,
CONFEA);
a1) Caso a empresa vencedora do certame não for registrada no Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura – CREA do Estado de Mato Grosso, o respectivo Certificado de Registro
deverá ser vistado pelo CREA de Mato Grosso, em conformidade com o que dispõe a Lei nº 5.194
de 24/12/66, em consonância com a resolução nº 413 de 27/06/97 do CONFEA;
b) Atestado de capacidade técnica, devidamente registrado no CREA e fornecido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando possuir em seu quadro permanente, na data
prevista para a entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execução de obra ou serviço de características semelhantes com o objeto desta licitação.
C) Declaração formal de disponibilidade dos equipamentos a ser emitida pela licitante de que os
equipamentos necessários para execução dos serviços de que trata o objeto desta licitação
estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso quando da contratação.
D) Indicação de pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto da
licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizará pelos trabalhos.
E) Declaração de inexistência de fato impeditivo à habilitação, assinada por quem de direito,
devendo o subscritor estar devidamente identificado e a declaração estar redigida conforme os
parâmetros explicitados no Anexo IV deste Edital.
F) Declaração da licitante, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da
Constituição Federal, Lei n°9.854/99 e Decreto n°. 4.358/2002, de que não emprega menor de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos – Anexo III.
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G) Atestado de Vistoria fornecido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA, conforme
modelo “TERMO DE VISTORIA” demonstrado no Anexo VI deste Edital, devidamente assinado
por quem de direito da empresa licitante e pelo responsável do setor competente, devendo a
vistoria ser previamente agendada e executada, até o dia útil anterior à data estipulada para
abertura da licitação, não sendo aceitas alegações posteriores de desconhecimento das
condições necessárias à execução dos serviços.
G.1) O Atestado de Vistoria poderá ser substituído por declaração de conhecimento do local da
execução dos serviços e das informações constantes no instrumento convocatório e seus anexos.
H) Não haverá vistoria sem prévio agendamento.
I) O agendamento deverá ser marcado via telefone (66) 3431-1441 no Setor de Engenharia na
Prefeitura Municipal de Guiratinga até no máximo 03 (três) dias úteis anteriores da data de
abertura da Licitação.
J) Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados por qualquer processo de
cópia, desde que autenticada em cartório, publicados em órgão da imprensa oficial ou
autenticados pela Comissão Permanente de Licitação no ato do certame licitatório, mediante
apresentação dos respectivos originais.
9.2.5. OUTRAS DECLARAÇÕES
a) Declaração de inexistência de fato impeditivo à habilitação, assinada por quem de direito,
devendo o subscritor estar devidamente identificado e a declaração estar redigida conforme os
parâmetros explicitados no Anexo VII deste Edital.
b) Declaração da licitante, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da
Constituição Federal, Lei n°9.854/99 e Decreto n°. 4.358/2002, de que não emprega menor de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos – Anexo V.
c) Declaração de Inexistência de Débito em relação à Fazenda do Município de Guiratinga.
9.2.6. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
a) Termo de Compromisso, conforme modelo constante no Anexo III, do edital.
b) Certificado de Registro Cadastral, fornecido no ato do Cadastramento pela Prefeitura
Municipal de Guiratinga - MT, nos termos do Anexo X deste edital.
Os documentos que foram apresentados no cadastramento e credenciamento nesta
licitação não precisarão constar no Envelope "Documentos de Habilitação", desde que os
documentos no dia da sessão ainda estejam dentro do prazo de validade.
9.3. DO ENVELOPE N°. 02 – PROPOSTA DE PREÇOS

.

9.3.1. O envelope n°. 02 deverá conter a proposta em 01 (uma) via, em português, com os
seguintes elementos:
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9.3.1.1. Nome da empresa, endereço completo e CNPJ/MF.
9.3.1.2. Número da Tomada de Preços.
9.3.1.3. Demonstração do preço proposto, nos moldes do modelo constante do Anexo I que
integra o presente Edital.
9.3.2. Os preços serão irreajustáveis e deverão ser cotados em reais.
9.3.3. Serão desclassificadas as propostas que:
a) Não atenderem às exigências deste Edital;
b) Apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, assim, consideradas
aquelas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dentre os seguintes
valores:
I.
Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) ao
orçado para prestação do serviço.
II.

Valor orçado para a prestação de serviço.

9.3.4. A validade da proposta de preço será de 60 (sessenta) dias a contar do último dia previsto
para entrega do envelope “Proposta de Preços”.
9.3.5. Data, assinatura e identificação do representante legal.
10. DA ABERTURA DOS ENVELOPES

.

10.1. No dia, local e hora designados neste Edital, na presença dos licitantes ou seus
representantes que comparecerem e demais pessoas que quiserem assistir ao ato, a Comissão
Permanente de licitação iniciará os trabalhos, examinando os envelopes “Documentação de
Habilitação” e “Proposta de Preços”, os quais serão rubricados pelos seus membros e licitantes ou
seus representantes credenciados, procedendo a seguir a abertura do envelope n° 01 –
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.
10.2. Os documentos contidos nos envelopes n°. 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO –
serão examinados e rubricados pelos membros da Comissão, bem como pelas proponentes ou
seus representantes credenciados.
10.3. Na impossibilidade de se realizar o julgamento durante a sessão de abertura, a mesma será
suspensa, designando-se o dia para a divulgação do resultado, o qual será publicado na Imprensa
Oficial, para conhecimento de todos participantes.
10.4. Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito, devendo toda e qualquer declaração
constar obrigatoriamente da mesma, ficando sem direito de fazê-lo posteriormente, tanto as
proponentes que não tiverem comparecido, como os que, mesmo tendo comparecido não
consignarem em ata os seus protestos.
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10.5. Os envelopes n°. 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – das proponentes inabilitadas
ficarão à disposição dos licitantes, pelo prazo de 15 (quinze) dias, após a publicação na Imprensa
Oficial, junto à Comissão Permanente de Licitação, os quais serão devolvidos mediante recibo.
11. ABERTURA DOS ENVELOPES N°. 02 – PROPOSTA DE PREÇOS

.

11.1. Os envelopes n°. 02 – PROPOSTA DE PREÇOS – das proponentes habilitadas serão
abertos em momento subsequente à habilitação no mesmo local e abertura dos envelopes n°. 01
– DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – pela Comissão Permanente de Licitação, desde que
haja renúncia expressa de todos os proponentes de interposição de recursos de que trata o artigo
109, inciso I, alínea “a”, da Lei n°. 8.666/93. Havendo interposição de recurso, a nova data de
abertura dos envelopes n°. 02 – PROPOSTA DE PREÇOS – será comunicada às proponentes por
meio de publicação na Imprensa Oficial após julgado o recurso interposto ou decorrido o prazo
sem interposição.
11.2. As propostas contidas nos envelopes n°. 02 – PROPOSTA DE PREÇOS – serão
examinadas e rubricadas pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, bem como pelas
proponentes ou seus representantes presentes, procedendo-se a seguir a leitura dos preços.
11.3. Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito, devendo toda e qualquer declaração
constar obrigatoriamente da mesma, ficando sem direito de fazê-lo posteriormente tanto as
proponentes que não tiverem comparecido como os que, mesmo tendo comparecido não
consignarem em ata os seus protestos.
11.4. Ocorrendo a suspensão da reunião para julgamento e a mesma não podendo ser realizada
no dia, será publicada na Imprensa Oficial a data da divulgação do resultado pela Comissão
Permanente de licitação.
11.5. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas desclassificadas, a
Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de
nova documentação, ou de outras escoimadas das causas que ensejarem a inabilitação ou
desclassificação.
12. DA ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇOS

.

12.1. No julgamento das propostas classificadas por atender aos aspectos documentais
explicitados no item “Envelope n°. 01 – Documentação de Habilitação”, atendidas as condições
prescritas neste Edital, será adotado o critério de menor preço, entendendo-se como tal o valor
total da proposta, sendo a adjudicação efetuada a uma única empresa.
12.2. No caso de empate entre duas ou mais propostas, obedecido ao disposto no § 2° art. 3° da
Lei 8.666/93 e modificada pela Lei 8.883/94, o desempate se fará, obrigatoriamente, por sorteio,
na reunião de abertura das propostas, para o qual os licitantes serão convocados.
12.3. Caso exista algum fato que impeça a participação de alguma licitante ou mesmo tenha sido
declarado inidôneo, para licitar ou contratar com a Administração Pública, este será
desclassificado do certame, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.
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12.4. Serão desclassificadas as propostas que:
a) não atenderem às exigências do Edital;
b) apresentarem valor global superior ao limite estabelecido pela administração;
c) utilizarem preços manifestamente inexequíveis.
12.5. Tem-se como limite estabelecido para a presente licitação aquele valor estimado para a
Prestação de serviço, conforme Termo de Referência.
12.6. Serão considerados inexequíveis os preços que não venham a ter demonstrado sua
viabilidade por documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de
mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do
contrato, bem como aqueles que não atenderem ao disposto no art. 48, inciso II, da Lei 8.666/93,
cc § 1° do mesmo artigo.
12.7. As propostas que atenderem em sua essência aos requisitos do Edital, mas possuírem erro
de formatação ou inconsistências será verificada quanto aos seguintes erros, os quais serão
corrigidos pela Comissão, na forma indicada:
a) Discrepâncias entre os preços unitários e totais: prevalecerão os preços unitários e, havendo
discordância entre os preços em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso;
b) Erros de transição das qualidades do projeto para a proposta: o produto será corrigido
devidamente, mantendo-se como referência o preço unitário, corrigindo-se a quantidade e o preço
total;
c) Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado
mantendo-se como referência o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto;
d) Erro de adição: será retificado, conservando-se as parcelas e corrigindo-se o resultado;
e) Verificando em qualquer momento, até o término do contrato, incoerências ou divergências de
qualquer natureza nas composições dos preços unitários dos serviços, será adotada a correção
que resultar no menor valor.
12.8. O valor total da proposta será ajustado em conformidade com os procedimentos
mencionados no item 12.7. O valor resultante constituirá no valor contratual. Se a licitante não
aceitar as correções procedidas, sua proposta será rejeitada.
12.9. Com exceção das alterações, entrelinhas ou rasuras feitas pela Comissão, necessárias para
corrigir erros cometidos pelos licitantes, não serão aceitas propostas contendo borrões, emendas
ou rasuras.
12.10. O resultado do julgamento das propostas será publicado em Jornal Oficial e no site do
Municipio.
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13. DOS RECURSOS

.

13.1. Das decisões tomadas pela Comissão Permanente de Licitação caberão recursos previstos
no artigo 109, da Lei n° 8.666/93, interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, mediante petição
devidamente arrazoada, subscrita pelo representante da recorrente, constituído na forma prevista
no item 5 – DO REPRESENTANTE LEGAL – deste Edital, ou por advogado regulamente
constituído.
13.2. Os recursos serão dirigidos à autoridade competente da Prefeitura Municipal de Guiratinga
por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, que poderá reconsiderar sua decisão no
prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, submetê-lo à autoridade competente
devidamente informados.
14. DA FISCALIZAÇÃO

.

14.1. Todos os serviços objeto desta licitação serão fiscalizados pelo Engenheiro Civil da
Prefeitura Municipal de Guiratinga, devidamente designado para este fim, com autoridade para
exercer em nome da Prefeitura toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização.
14.2. A Fiscalização poderá determinar, a ônus da empresa licitante vencedora, a substituição dos
equipamentos, serviços e materiais julgados deficientes ou não conformes com as especificações
definidas em projeto (item 1.1 deste Edital), cabendo à licitante vencedora providenciar extensão
do prazo final de execução dos serviços.
14.3. A licitante vencedora só poderá iniciar a obra após assinatura do respectivo Contrato,
conforme minuta de Contrato apresentada no Anexo VIII deste Edital.
14.4. Compete à fiscalização da obra pelo Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de
Guiratinga, entre outras atribuições:
14.4.1. Verificar a conformidade da execução dos serviços com as especificações em Planilha
Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Projeto e adequação dos procedimentos e
materiais empregados à qualidade desejada para os serviços.
14.4.2. Ordenar à licitante vencedora corrigir, refazer ou reconstruir as partes dos serviços
executados com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações.
14.5. Em caso de dúvidas quanto à interpretação das especificações constantes do Projeto Básico
será sempre consultada a Fiscalização, sendo desta o parecer definitivo. A decisão tomada pela
Fiscalização deverá ser comunicada à empresa licitante vencedora obrigatoriamente de forma
escrita e oficial.
15. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
15.1. O pagamento será efetuado à empresa contratada: CONFORME MEDIÇÕES DE ACORDO
COM O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.
15.2. Não será efetuado qualquer pagamento à licitante vencedora enquanto perdurar pendência
de liquidação de obrigações em virtude de penalidades ou inadimplência contratual.
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15.3. A empresa licitante vencedora deverá fazer constar na Nota Fiscal/Fatura correspondente,
emitida sem rasura, o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência,
acompanhada da medição e Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Federal (Dívida Ativa da
União, Contribuições Federais e Previdenciárias), Certificado de Regularidade do FGTS e
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.
15.4. A Fiscalização da Prefeitura somente atestará a execução dos serviços e liberará a Nota
Fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela licitante vencedora, todas as condições
pactuadas.
15.4.1. Os pagamentos serão efetuados de acordo com o estipulado no item 15.1 conforme
serviços executados, de acordo com o cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária
apresentada nesse processo licitatório e aprovada pela Comissão Permanente de Licitação, não
se admitindo em nenhuma hipótese o pagamento de materiais entregues na obra.
16. GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

.

16.1. No prazo de até 05 (cinco) dias após a assinatura do instrumento de contrato será exigida da
licitante vencedora prestação de garantia para cumprimento deste, em favor da contratante,
correspondente a 5% (cinco por cento) do seu valor global, numa das modalidades previstas no
parágrafo primeiro, do artigo 56, da Lei 8.666/93.
16.2. Caso o valor global da proposta da licitante vencedora seja inferior a 80% do menor valor,
será exigida, para a assinatura do contrato, prestação da garantia adicional, conforme previsto no
parágrafo segundo do artigo 48, da Lei 8.666/93.
16.3. A garantia e seus reforços poderão ser realizados em uma das seguintes modalidades:
Caução em dinheiro, Seguro Garantia; e, Carta de Fiança Bancaria.
16.4. No caso de fiança bancaria, esta deverá ser a critério da licitante, fornecida por um banco
estabelecido no Brasil, pelo prezo de duração do contrato, independente de notificação da
Administração Municipal, sob pena de rescisão contratual, ressalvados os casos em que a
duração do contrato for inferior ao prazo acima estipulado, quando devera a caução ser feita pelo
prazo contratual. Durante o período em que o contrato se encontre oficialmente paralisado ou
suspenso, por culpa da contratante, não poderá ser exigida a prorrogação das fianças bancarias.
16.5. No caso de opção pelo seguro garantia o mesmo será feito mediante entrega da competente
apólice emitida por entidade em funcionamento no País, e em nome da Prefeitura Municipal de
Guiratinga , cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo de duração do contrato
providenciar sua prorrogação, por toda a duração do contrato, independente de notificação da
Administração Municipal, sob pena de rescisão contratual.
16.6. No caso de opção por caução em dinheiro, o interessado deverá procurar a Tesouraria da
Prefeitura Municipal de Guiratinga, junto o Secretaria Municipal de Finanças , situada na Av
Rotary Internacional, nº 944, Bairro Santa Maria Bertila, Município de Guiratinga / MT.
16.7. A garantia prestada pela licitante vencedora lhe será restituída ou liberada após a execução
do Contrato, com a emissão do Termo de Recebimento Definitivo. Quando em dinheiro, será
atualizado monetariamente.
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16.8. A garantia prestada será liberada ou restituída à empresa contratada pela tesouraria da
Prefeitura Municipal de Guiratinga, em até 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data
do termo de “Recebimento Definitivo” da obra, acompanhado da Certidão Negativa de Débito –
CND com o INSS, Certificado de Regularidade de Situação – CRS perante o FGTS e
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, dentro dos seus prazos de validade.
16.9. Havendo prorrogação do prazo de conclusão das obras, o prazo de validade da garantia
deverá ser prorrogado automaticamente.
17. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

.

17.1. Executar os serviços de acordo com as especificações e prazos determinados no Projeto
Básico, como também de acordo com o Cronograma Físico Financeiro constante no item 1.1 do
presente Edital.
17.2. Propiciar o acesso da fiscalização da Prefeitura aos locais onde serão realizados os
serviços, para verificação do efetivo cumprimento das condições pactuadas.
17.2.1. A atuação da Fiscalização da Prefeitura não exime a licitante vencedora de sua total e
exclusiva responsabilidade sobre a qualidade e conformidade dos serviços executados.
17.3. Empregar boa técnica na execução dos serviços, com materiais de primeira qualidade, de
acordo com o previsto no Projeto Básico (plantas e planilhas orçamentárias).
17.4. Prestar manutenção da construção, durante o período da garantia, da seguinte forma:
17.4.1. Iniciar o atendimento em no máximo 1 (um) dia útil, contados da comunicação do(s)
defeito(s) pela Prefeitura.
17.4.2. Concluir os serviços de manutenção no prazo máximo determinado pela Prefeitura.
17.4.3. Caso o atendimento do chamado e/ou a conclusão dos serviços de manutenção não sejam
realizados dentro do prazo, a licitante vencedora ficará sujeita à multa estabelecida no item 14
deste Edital.
17.5. Executar todos os serviços complementares julgados necessários para que o local tenha
condições de uso satisfatório.
17.6. Corrigir e/ou refazer os serviços e substituir os materiais não aprovados pela fiscalização da
Prefeitura, caso os mesmos não atendam às especificações constantes no Projeto Executivo.
17.7. Fornecer, além dos materiais especificados e mão de obra especializada, todas as
ferramentas necessárias, ficando responsável por seu transporte e guarda.
17.8. Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio da Prefeitura e de terceiros,
causados por seus funcionários em virtude da execução dos serviços.
17.9. Executar limpeza geral, ao final de execução dos serviços da construção, devendo o espaço
ser entregue limpo e em perfeitas condições de ocupação e uso.
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17.10. Empregar, na execução dos serviços, apenas materiais de primeira qualidade, que
obedeçam às especificações, sob pena de impugnação destes pela fiscalização da Prefeitura.
17.11. Obedecer sempre às recomendações dos fabricantes e das normas técnicas vigentes na
aplicação dos materiais industrializados e dos de emprego especial, pois caberão à licitante
vencedora, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e os ônus decorrentes de sua má
aplicação.
17.12. Proceder à substituição, em até 24 horas a partir da comunicação, de materiais,
ferramentas ou equipamentos julgados pela Fiscalização da Prefeitura como inadequados à
execução dos serviços.
17.13. Entregar o local objeto desta licitação limpo, sem instalações provisórias e livres de entulho
ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilização imediata das unidades. Concluído
o objeto contratado, deverá a licitante vencedora comunicar a fato, por escrito, à Fiscalização da
Prefeitura, para que se possa proceder à vistoria da obra com vistas á sua aceitação provisória.
Todas as superfícies deverão estar impecavelmente limpas.
17.14. Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los em seu estado original,
caso venha, como resultado de suas operações e danificá-los.
17.15. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes,
impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos
serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não tem nenhum vínculo
empregatício com a Prefeitura.
17.16. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar á Prefeitura ou a terceiros
em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos prepostos, independentemente de
outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.
17.17. Manter durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação para execução exigida na licitação.
17.18. Mesmo os serviços subcontratados pela licitante vencedora serão de sua inteira
responsabilidade, cabendo à mesma o direito de ação e regresso perante a empresa contratada
para ressarcimento do dano causado.
18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

.

18.1. A Prefeitura, após a assinatura do contrato, compromete-se a:
18.1.1. Permitir que os funcionários da licitante vencedora tenham acesso aos locais de execução
dos serviços.
18.1.2. Acompanhar e Fiscalizar a execução do Contrato pelo Setor de Engenharia, nos termos do
art. 67 da Lei n°. 8.666/93.
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18.1.3. Notificar por escrito à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso
de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.
18.1.4. Acompanhar e Fiscalizar os serviços, efetuando as medições e pagamentos nas condições
e preços pactuados.
18.1.5. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal.
18.1.6. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as
obrigações contratuais.
18.1.7. Proceder ao recebimento provisório e, não havendo mais pendências, ao recebimento
definitivo da obra, mediante vistoria detalhada realizada pela Comissão de Fiscalização designada
pela Prefeitura, nos termos da Lei 8.666/93 em seu artigo 73, incisos I.
18.1.8. Outras obrigações definidas na minuta de contrato constante do Anexo VII deste Edital.
19. DAS PENALIDADES

.

19.1. O não cumprimento das obrigações assumidas pela licitante vencedora ensejará a aplicação
das seguintes penalidades:
I – Advertência, por escrito;
II – Multa;
III – Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a
Administração Pública Local, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
19.1.1. Será aplicada multa pelo descumprimento de cláusulas contratuais de 2,0% (dois por
cento) sobre o valor do contrato.
19.1.2. Será aplicada multa pela inexecução parcial ou total do contrato de 10%(dez por cento)
sobre o valor contratual.
19.1.3. Suspensão temporária de participação em licitações desta prefeitura pelo prazo de até 4
(quatro) anos.
19.1.4. Após a sua aplicação a multa será descontada do primeiro pagamento a que tiver direito a
empresa contratada e inexistindo, este será descontada da garantia do respectivo contrato ou
cobrada judicialmente.
20. HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

.

20.1. Após a divulgação do resultado de julgamento das propostas e decorrido o prazo recursal
previsto em lei, a presente licitação será adjudicada à empresa vencedora do certame, após
homologação pela autoridade competente.
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21. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

.

21.1. A dotação orçamentária para as despesas decorrentes da contratação correrá por conta:
Solicitação:
Centro de Custo:
Ficha/Dotação:
Funcional:
Fonte:

322/2021
02020 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
45
15.451.4030-1.009 - 449051
100

Solicitação:
Centro de Custo:
Ficha/Dotação:
Funcional:
Fonte:

321/2021
02020 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
46
15.451.4030-1.009 - 449051
124

22. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

.

22.1. Os serviços, objeto do presente Edital, deverão ser executados de acordo com as
especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência citado no item 1.1 deste Edital.
23. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

.

23.1. A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida ou suprimida dentro dos limites
previstos no parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei 8.666/93, podendo a supressão exercer tal
limite nos termos do parágrafo segundo, inciso II do mesmo artigo.
24. DA CELEBRAÇÃO DO AJUSTE

.

24.1. Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato, sob pena de decair do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste EDITAL.
24.2. Antes da assinatura do Contrato ou da emissão da Nota de Empenho, a contratante
verificará ás condições de habilitação e qualificação da contratada, devendo a comprovação da
manutenção ser anexada ao processo.
24.3. As empresas que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de
sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo
72, § 8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998, não poderão contratar com a Administração.
24.4. Se a Adjudicatária, no ato da assinatura do Contrato não comprovar que mantém as
condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinar o Contrato, poderá
ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, depois de feita
a negociação, verificada a aceitabilidade da proposta e comprovados os requisitos de habilitação,
celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações
legais.
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24.5. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.
24.5.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento).
25. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
.
25.1. A vigência do contrato a ser firmado entre as partes, de acordo com a minuta constante do
Anexo VIII, será de 12 (doze) meses.
26. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
26.1. As licitantes deverão observar atentamente as normas deste Edital.

.

26.2. O resultado desta licitação, bem como todo ato que seja necessário dar publicidade, deverá
ser publicado no Site Oficial do Município de Guiratinga e Diário Oficial do TCE/MT.
26.3. A Comissão Permanente de Licitação deverá anular o certame diante de constatada
ilegalidade.
26.4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
26.5. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do
presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado a Comissão Permanente de Licitação,
preferencialmente por e-mail, para o endereço: licitacaoguiratinga@hotmail.com .
26.6. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o Edital, nos termos do § 1° do Art. 41, da
Lei n°. 8.666/93.
27. DO FORO
.
27.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Guiratinga – MT para dirimir quaisquer dúvidas e/ou
litígio oriundo da execução das obrigações previstas neste Edital, com renúncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
28. PESSOAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO

.

28.1. Não poderão participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou
serviço e do fornecimento de bens a eles necessários, as pessoas jurídicas ou físicas que estejam
em atraso no cumprimento das obrigações contratuais firmadas com o município de forma
injustificada.
Guiratinga/MT, 14 de maio de 2021.

WALDECI BARGA ROSA
Prefeito Municipal
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TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021
ANEXO I - MINUTA DE PROPOSTA
NOME DA EMPRESA:
CNPJ:
ENDEREÇO:
BAIRRO:
ESTADO:
FONE:
E-MAIL:
CONTA CORRENTE N°:
BANCO:
N° DA AGÊNCIA:

ITEM

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
CIDADE:
CEP:
CELULAR:

DESCRIÇÃO

UNID.

QUANT.

PREÇO
UNIT.

PREÇO
TOTAL

(Valor total por extenso)
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

A empresa............................................................................................declara que, nos valores
apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, custos e demais encargos diretos e
indiretos para a entrega do objeto licitado no município de Guiratinga.
Local e data
Assinatura do representante legal sob carimbo
RG:
CPF:
CNPJ da empresa:
OBS: NÃO SERÃO HOMOLOGADOS VALORES ACIMA DO PREÇO ESTIMADO.

OBS.: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da Licitante.
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TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021
ANEXO II - MINUTA DE PROCURAÇÃO

PROCURAÇÃO
OUTORGANTE: (nome, endereço, razão social da empresa com demais informações cabíveis de
natureza legal)
OUTORGADO: (nome, endereço, CPF, RG e demais qualificação)
OBJETO: Representar a outorgante perante a Prefeitura Municipal de Guiratinga - MT, na Tomada
de Preço n° ____/_.
PODERES: Retirar editais, apresentar documentação e proposta, participar de sessões públicas
de habilitação e julgamento da documentação e das propostas de preços, formular propostas,
ofertar lances verbais, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações,
interpor recursos, renunciar o direito de recursos, bem como assinar atas de registro de preços,
contratos e quaisquer documentos indispensáveis ao fiel cumprimento do presente mandato.

Local e data: ___________________________________________

_____________________________________
(assinatura, nome e CPF do outorgante)

OBS: A firma do outorgante deve ser reconhecida.

OBSERVAÇÃO: APRESENTAR FORA DOS ENVELOPES
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TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021
ANEXO III - MINUTA DO TERMO DE COMPROMISSO

Pelo presente Termo de Compromisso, propomo-nos a executar os serviços de que trata
o Edital da Tomada de Preços n. 002/2021, pelos preços constantes da nossa proposta de
preços, e de acordo com o Quadro de Quantitativos especificados neste Edital.
Declaramos ainda, que:
a) Declaramos plena submissão às condições e exigências deste Edital, em todas as fases
da licitação.
b) Declaramos a assunção de responsabilidade pela execução dos serviços e sujeição às
condições estabelecidas no presente Edital.
c) Reconhecemos o direito da Administração Pública de paralisar ou suspender a qualquer
tempo, a execução dos serviços, mediante o pagamento único e exclusivo dos trabalhos já
executados, na forma da Lei.
d) Concordamos em firmar o contrato para execução dos serviços relacionados na
presente proposta, pelos respectivos preços, se para isso formos notificados pela Prefeitura
Municipal de Guiratinga.
(local e data).............. ..(...

..), ......... de ......................... . de 2021.

Nome e assinatura do responsável legal
CPF:.........................................
RG:.........................................
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TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021
ANEXO IV – MINUTA DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO E REQUERIMENTO

REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E DECLARAÇÃO PARA
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/2006 e
alterações LEI COMPLEMENTAR 147/2014)
_____________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade R.G. nº.
______________ - SSP/_____ e do CPF/MF nº. ________________, representante da empresa
_____________________________
CNPJ/MFnº______________________, solicita na condição de MICROEMPRESA /EMPRESA DE
PEQUENO PORTE, quando da sua participação na licitação, modalidade Tomada de Preço N°
_____/______, que seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas empresas com base
nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº. 123/2006 e alterações Lei Complementar 147/2014.
Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º do
artigo 3º da Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e alterações Lei Complementar 147/2014.

Local e data: ___________________________________________

_____________________________________
Assinatura do representante legal sob carimbo
RG:
CPF:
CNPJ/MF da empresa
OBSERVAÇÃO: APRESENTAR FORA DOS ENVELOPES
No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da Lei Complementar n.
123/2006 e alterações Lei Complementar 147/2014, possuir alguma restrição na documentação
referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, nesta declaração, sob
pena de inabilitação.

OBS.: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da Licitante.
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ANEXO V – MINUTA DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ART.7º,
INCISO XXXIII DA CF
A Signatária__________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ
n°
______________________________, estabelecida a_________________________________,
bairro__________,
Município
de____________________,
estado
de
_____
CEP____________________, através de seu representante legal abaixo assinado, com
cumprimento ao solicitado no edital de licitação DECLARA, sob as penas da lei, que: 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 8.666/93, com redação determinada pela lei 9.854/1999 .
O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

Local e data: ___________________________________________

_____________________________________
Assinatura do representante legal sob carimbo
RG:
CPF:
CNPJ/MF da empresa

OBS.: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da Licitante.
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TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021
ANEXO VI - MINUTA DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa__________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ n°
______________________________, estabelecida a_________________________________,
bairro
__________,
Município
de____________________, estado de _____
CEP____________________, através de seu representante legal abaixo assinado, com
cumprimento ao solicitado no edital de licitação DECLARA, sob as penas da lei, que está apta a
tomar parte do processo licitatório, tendo em vista inexistir contra a mesma Declaração de
Inidoneidade emitida por órgão de Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do
Distrito Federal.

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

Local e data: ___________________________________________

_____________________________________
Assinatura do representante legal sob carimbo
RG:
CPF:
CNPJ/MF da empresa

OBS.: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da Licitante.
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ANEXO VII – MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS E DE
CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES DO EDITAL

____________________________________________,
inscrita
no
CNPJ
nº
_________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a).
________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº
________________________ e do CPF nº ____________________, DECLARA sob as penas da
lei, que:

a)
Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo
licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
b)
Sua empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou
empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviço prestado,
inclusive consultoria, assistência técnica, ou assemelhados (inciso III, do art. 9º da Lei 8666/93 e
inciso X do artigo 144 da Lei Complementar nº 04/90);
c)
Tomou conhecimento de todas as informações e das condições para cumprimento das
obrigações objeto desta licitação.

Local e data: ___________________________________________

_____________________________________
Assinatura do representante legal sob carimbo
RG:
CPF:
CNPJ/MF da empresa

OBS.: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da Licitante.
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TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021
ANEXO VIII - TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO:
1.1 A presente licitação tem como objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE
OBRAS DE ENGENHARIA, COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE ASFALTAMENTO DO
TRECHO DAS AVENIDAS PARÁ E GENEROSO PONCE, OBRAS ORIUNDA DO CONVENIO
FEDERAL SOB O Nº 893155/2019, CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E PROJETOS
ANEXOS, na Prefeitura Municipal de Guiratinga, em conformidade com os anexos do presente
Edital.
DESCRIÇÃO
UNID.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
SERVIÇOS
DE
OBRAS
DE
ENGENHARIA, COM A FINALIDADE DE
REALIZAÇÃO DE ASFALTAMENTO DO
TRECHO DAS AVENIDAS PARÁ E
1 GENEROSO PONCE, OBRAS ORIUNDA SERV.
DO CONVENIO FEDERAL SOB O Nº
893155/2019, CONFORME PLANILHAS
ORÇAMENTARIAS
E
PROJETOS
ANEXOS, na Prefeitura Municipal de
Guiratinga.

QTD.

Preço Unit.

Preço Total

01

R$
520.310,68

R$ 520.310,68

VALOR TOTAL R$ 520.310,68 (Quinhentos e vinte mil, trezentos e dez reais e sessenta e
oito centavos ).

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
2.1. Justifica-se a deflagração do processo licitatório, atendidos os dispositivos pertinentes da Lei
Federal 8.666/1993 atualizada, para a execução do objeto especificado, dada a necessidade de
contratação de empresa para prestação de serviços de asfaltamento dos trechos da Av. Pará e da
Rua Generoso Ponce, vez esses trechos se encontram em péssimo estado de trafegabilidade, o
que tem gerado muitas reclamações dos moradores destas localidades, pois com a época das
chuvas acumula-se muita lama e em época da estiagem muita poeira, e sem dúvida o
asfaltamento destas vias irá melhorar as condições de trafego no local, contribuindo ainda com a
qualidade de vida dos moradores destas localidades
3. FUNDAMENTO LEGAL:
3.1. A presente contratação possui fundamento no artigo 37, XXI da Constituição Federal e na Lei
Federal Nº. 8.666/93 e suas alterações.
4. MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO:
4.1. Pelo valor estimado da contratação, a mesma deve ocorrer com fundamento no artigo 22, II
da Lei Federal N°. 8.666/93 (Tomada de preço) e no Decreto Federal N°. 9.412/2018. 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.
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5. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:
5.1. O valor estimado para contratação do objeto é de R$ 520.310,68 (quinhentos e vinte mil,
trezentos e dez reais e sessenta e oito centavos), com o intuito de comprovar os preços
praticados no mercado a Secretaria Municipal de Obras Públicas, através do Engenheiro realizou
planilhas orçamentarias extraída do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da
Construção Civil (SINAPI), conforme consta nos autos do presente processo.
6. DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1. Todas as despesas decorrentes deste procedimento serão alocadas na dotação orçamentária,
abaixo discriminada:
Solicitação:
Centro de Custo:
Ficha/Dotação:
Funcional:
Fonte:

322/2021
02020 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
45
15.451.4030-1.009 - 449051
100

Solicitação:
Centro de Custo:
Ficha/Dotação:
Funcional:
Fonte:

321/2021
02020 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
46
15.451.4030-1.009 - 449051
124

7. PRAZO DA CONTRATAÇÃO:
7.1 A contratação vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato,
podendo ser prorrogada nos termos da Lei Federal N°. 8.666/93.
8. PRAZO DA EXECUÇÃO:
8.1. Os serviços objeto desta contratação deverão ser executados no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias a partir da data da Ordem de Serviço (OS), permitida 1 (uma) prorrogação nos
termos da Lei Federal N°. 8.666/93, de 60 (sessenta) dias caso justificada e acatada pela
autoridade competente.
9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
9.1 O pagamento será efetuado à empresa contratada: CONFORME MEDIÇÕES DE ACORDO
COM O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.
9.2. Não será efetuado qualquer pagamento à licitante vencedora enquanto perdurar pendência
de liquidação de obrigações em virtude de penalidades ou inadimplência contratual.
9.3. A empresa licitante vencedora deverá fazer constar na Nota Fiscal/Fatura correspondente,
emitida sem rasura, o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência,
acompanhada da medição e Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Federal (Dívida Ativa da
União, Contribuições Federais e Previdenciárias), Certificado de Regularidade do FGTS e
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.
9.4. A Fiscalização da Prefeitura somente atestará a execução dos serviços e liberará a Nota
Fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela licitante vencedora, todas as condições
pactuadas.
9.5 Os pagamentos serão efetuados de acordo com o estipulado no item 11.1 conforme serviços
executados, de acordo com o cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária apresentada
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nesse processo licitatório e aprovada pela Comissão Permanente de Licitação, não se admitindo
em nenhuma hipótese o pagamento de materiais entregues na obra.
9.6 Havendo erro na fatura (preço diferente do contrato ou qualquer outra irregularidade) ou
descumprimento das condições pactuadas, a tramitação da fatura será suspensa para que a
Contratada adote as providências necessárias a sua correção. Passará a ser considerada, para
efeito de pagamento, a data do aceite da fatura, reapresentada.
9.7 Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades contratuais.
10. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:
10.1 O acompanhamento da execução ficará a cargo do servidor estatutário Sr. Helmes Souza da
Silva, nomeado através da Portaria nº 166/1021 de 22 de março de 2021, especialmente
designada para este fim, nos termos do art. 67 da lei nº 8.666/93, ao qual competirá dirimir as
dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará ciência à Secretaria
Municipal de Obras e ao Setor de Engenharia do Município.
10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
fornecedora inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus
agentes e preposto de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

OBS: AS PLANILHAS SOLICITAR NO EMAIL: licitacaoguiratinga@hotmail.com
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TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021
ANEXO IX - MINUTA DO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL
FORNECEDOR:
ENDEREÇO:
BAIRRO:
CIDADE:

UF:

CEP:
CNPJ OU CPF:
INSC. ESTADUAL:
BANCO:

AGÊNCIA :

TELEFONE:

FAX:

CONTA:

Declaro que a empresa acima especificada requereu sua inscrição no
cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal de Guiratinga - MT para participação da Tomada
de Preços nº 002/2021, e apresentou, em vias originais ou autenticadas,
todos os documentos exigidos para o cadastramento. Tendo cumprido com todos os
requisitos fica a licitante apta a participar exclusivamente da Tomada de Preços nº
002/2021.

Guiratinga/MT, _____ de _____________ de 2021.

____________________________________
Presidente da CPL
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TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021
ANEXO X – MINUTA TERMO DE VISTORIA

(Local e data)

Atestamos, para os devidos fins, nos termos do EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N°.
001/2021, que a Empresa ______________ visitou o local das obras e serviços, no dia
__/__/2021.
Nessa visita a empresa, por meio de seu representante, o(a) Sr(a) _________________
tomou ciência das condições atuais do terreno, suas instalações, das obras e serviços a
serem realizados.

________________________________________
Assinatura do representante da empresa licitante

______________________________________
Engenheiro Civil
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TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021
ANEXO XI - MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSEM OBRA DE
ENGENHARIA Nº ____/2021

Contrato de prestação de serviços e/ou fornecimento, que
entre si celebram, de um lado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUIRATINGA, Estado de Mato Grosso,
denominada simplesmente CONTRATANTE e de outro
lado denominado simplesmente CONTRATADO(A) o(a)
Sr.(a) _____________, firmado sob regime jurídico
instituído pela Lei orgânica municipal e ainda as Leis nº
10.520/02 e n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Aos _____________ dias do mês de __________ do ano de dois mil e ________________, na
sede da Prefeitura Municipal, sito a Avenida Rotary Internacional, 944, Bairro Santa Maria Bertila,
de um lado o MUNICIPIO DE GUIRATINGA, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 03.347.127/0001-70, representado neste ato pelo
Prefeito do Município, Sr. Waldeci Barga Rosa, brasileiro, casado, portador do RG nº
____________ SSP/PR e CPF nº ___________, residente e domiciliado nesta cidade, sito a
_________________, bairro ____________, denominado simplemente CONTRATANTE e de
outro lado, o(a) Sr(a). _____________, brasileiro(a), portador(a) do RG nº. __________
SSP/____ e CPF n.º _________, residente e domiciliado(a) na cidade de __________, sito a
_____________, nº _____, CEP __________, denominado simplesmente CONTRATADO(A),
resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços e/ou fornecimento de produtos em
consonância com a Lei Orgânica Municipal e ainda as Lei nº. 10.520/02 e n.º 8.666/93 e suas
alterações posteriores e demais normas legais que regem a espécie, às quais as partes se
obrigam, de acordo com o processo licitatório na modalidade ____________ nº _____/202_,
homologada em __________________, cujas condições são estabelecidas nas cláusulas a seguir
discriminadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1.
É objeto do presente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE OBRAS DE
ENGENHARIA, COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE ASFALTAMENTO DO TRECHO DAS
AVENIDAS PARÁ E GENEROSO PONCE, OBRAS ORIUNDA DO CONVENIO FEDERAL SOB O
Nº 893155/2019, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETO BÁSICO E
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, conforme descrição abaixo:

ITEM

DESCRIÇÃO

UNID.

QUANT.

PREÇO UNIT.

PREÇO TOTAL

VALOR TOTAL:
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
2.1.
O valor do presente contrato é de R$ _____________ (_________________), cujo
pagamento será efetuado pela tesouraria da Prefeitura Municipal de Guiratinga, sito a Avenida
Rotary Internacional, n.º 944, Bairro Santa Maria Bertila, CEP 78.760-000.
2.2.
O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia do mês subsequente à entrega dos
produtos e/ou serviços após a apresentação da Nota Fiscal.
2.3.
Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente nacional, mediante depósito na
conta bancária indicada pela Contratada, condicionados à apresentação das notas fiscais
devidamente atestadas.
2.4.
A Contratada indicará no corpo da nota fiscal o número da licitação, o número e nome do
banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária.
2.5.
Serão retidos na fonte os tributos e as contribuições elencadas nas disposições
determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as instruções normativas
vigentes.
2.6.
Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação contratual, ou financeira municipal que lhe for imposta em virtude de
penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o(s) pagamento(s)
pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
2.7.
No preço contratado estão incluídos todos os custos da CONTRATADA, referente a
materiais, mão-de-obra especializada e corrente, fornecimento, equipamentos e ferramental
necessários à boa execução dos serviços, despesas de transporte em geral, instalação,
demolições, assim como os custos referentes a encargos sociais e trabalhistas, seguros, tributos
de qualquer natureza, federal, estadual e municipal e, ainda, as demais despesas que direta e
indiretamente incidirem na execução dos serviços
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO
1.1.
O presente contrato terá validade por 12 (doze) meses, contados a partir de sua
assinatura, podendo ser prorrogada na forma da lei.
1.2.
A partir da vigência, o licitante se obriga a cumprir legalmente todas as condições
estabelecidas, sujeitando-se, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de qualquer de suas
cláusulas.
1.3.
Os quantitativos estimados na Cláusula Primeira – são apenas estimativas para o período
de validade do contrato, reservando-se a administração o direito de adquirir o quantitativo que
julgar necessário, podendo ser parcial, integral ou mesmo abster-se de adquiri-lo.
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1.1.
O recurso financeiro necessário e suficiente à contratação consta da lei orçamentária
municipal, estando livre e não comprometido no elemento de despesa abaixo:
Centro de Custo:
Ficha/Dotação:
Funcional:
Fonte:

_______
_______
_______
_______
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Centro de Custo:
Ficha/Dotação:
Funcional:
Fonte:

_______
_______
_______
_______

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES
5.1.
A Contratada obriga-se a:
5.1.1. Manter as mesmas condições de habilitação durante a vigência do Contrato;
5.1.2. Realizar os serviços e/ou fornecimentos nas condições estabelecidas no Edital e no
Contrato;
5.1.3. Prover de todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade no
fornecimento dos produtos e/ou serviços, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação
de qualquer natureza;
5.1.4. Não alegar como motivo de força maior para atraso, má execução na entrega dos produtos
e/ou serviços objeto desta contratação que não a eximirá das penalidades a que estará sujeita
pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;
5.1.5. Indenizar terceiros e/ou a Prefeitura Municipal de Guiratinga, mesmo em caso de ausência
ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou
dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às
exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;
5.1.6. Aceitar, nas mesmas condições do edital, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do objeto
adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes,
conforme disposto no § 1º do art. 65 da Lei n° 8.666/93;
5.1.7. Comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal de Guiratinga qualquer alteração ocorrida
no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;
5.1.8. Exigir, promovendo o acompanhamento, nos casos permitidos para subcontratações, o
atendimento aos prazos e qualidade dos produtos ofertados, sob pena de multa e sanções
previstas na legislação;
5.1.9. Executar e gerenciar diretamente a entrega dos produtos e/ou serviços;
5.1.10. Comunicar à Prefeitura Municipal de Guiratinga os casos de desvios que vierem a tomar
conhecimento no decorrer do contrato;
5.1.11. Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham
a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do futuro Contrato;
5.1.12. Observar, respeitar e fazer cumprir, conforme o caso, as legislações Federal, Estadual e
Municipal, principalmente no tocante aos encargos trabalhistas e sociais;
5.1.13. Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições
competentes, necessárias à execução do objeto do Contrato;
5.1.14. Comunicar à Prefeitura Municipal de Guiratinga, qualquer anormalidade que interfira no
bom andamento do fornecimento, objeto da futura contratação.
5.1.15. Entregar os produtos e/ou serviços no prazo de __ (________) dias corridos, a contar do
recebimento da Autorização de Fornecimento – AF e/ou Ordem de serviço – OS.
5.1.16. Mediante solicitação devidamente motivada e circunstanciada, a fornecedora poderá pedir
dilação do prazo de entrega, por igual período, cabendo a Prefeitura Municipal decidir pela
concessão ou não do referido prazo.
5.1.17. Colocar todo material oriundo da limpeza das ruas e bocas de lobos em caçambas ou local
indicado pela Prefeitura Municipal.
5.2.

O Contratante obriga-se a:
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5.2.1. Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora possa executar
o objeto adjudicado dentro das especificações;
5.2.2. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados;
5.2.3. Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização do objeto deste
Instrumento;
5.2.4. Notificar, por escrito, à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições na
entrega dos produtos e/ou serviços, fixando prazo para sua regularização;
5.2.5. Fiscalizar livremente o fornecimento, não eximindo a licitante vencedora de total
responsabilidade quanto à execução dos mesmos;
5.2.6. Verificar a qualidade dos produtos e/ou serviços ofertados, podendo intervir durante a
mesma, para fins de ajuste ou suspensão; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, os que
estiverem fora das especificações deste Edital;
5.2.7. Encaminhar à empresa vencedora, a solicitação de entrega dos produtos e/ou serviços de
acordo com sua necessidade.
CLÁUSULA SEXTA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL
6.1.
A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências
contratuais previstas nos Artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
7.1.
O acompanhamento da execução desse contrato ficará a cargo do(a) servidor(a)
estatutário(a) Sr(a). _______________, nomeado(a) através da Portaria nº _____/_____ de ___
de _______ de _______, especialmente designada para este fim, nos termos do art. 67 da lei nº
8.666/93.
7.2.
O servidor(a) designado(a) anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução deste contrato, sendo-lhe assegurada a prerrogativa de:
7.2.1. Fiscalizar e atestar os produtos e/ou serviços a serem entregues, de modo que sejam
cumpridas integralmente as condições estabelecidas neste contrato;
7.2.2. Comunicar eventuais falhas na entrega dos produtos e/ou serviços, cabendo o(à)
CONTRATADO(A) adotar as providências necessárias;
7.2.3. Garantir o(à) CONTRATADO(A) toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos
relevantes relacionados com a entrega dos produtos e/ou serviços.
7.2.4. Emitir pareceres em todos os atos da administração relativos à execução do contrato, em
especial aplicações de sanções e alterações do mesmo.
7.3.
A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a responsabilidade
do(a) CONTRATADO(A) pela completa e perfeita execução do objeto contratual.
CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1.
Pela inexecução total ou parcial do contrato ou pelo atraso injustificado na execução do
contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no Art. 86 e Art. 87 da Lei
nº. 8.666/93, a Administração poderá garantida a prévia defesa, aplicar ao Contratado as
seguintes sanções:
8.1.1. Advertência - A aplicação da sanção administrativa de advertência pode ser efetuada nos
seguintes casos:
a.

b.

Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na licitação, desde
que não acarretem prejuízos para a CONTRATANTE, independentemente da
aplicação de multa;
Execução insatisfatória ou inexecução dos fornecimentos ora contratado, desde que
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a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão
temporária ou inidoneidade;
c. Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento
dos fornecimentos e/ou serviços da CONTRATANTE, a seu critério, desde que não
sejam passíveis de sanção mais grave;
d. Atraso na entrega do bem contratado, pelo prazo não superior ao estipulado no
Contrato.
8.1.2. Multa - Conforme disposto no Art. 86 da Lei 8.666/93, na forma prevista no
instrumento convocatório ou no contrato; neste caso a Contratante aplicará a multa contratual
correspondente a:
a) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no prazo de entrega do bem
contratado, calculados sobre o valor correspondente à parte inadimplida;
• O atraso para efeito de cálculo, mencionado no item anterior será c o n t a d o e m
d i a s corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado em até
20 (vinte) dias.
b) 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pela inexecução total do
objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis;
c) 15% (quinze por cento) sobre o valor da Ordem de Fornecimento/Empenho, pelo
descumprimento de qualquer clausula contratual exceto prazo de entrega;
d) 3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta, se decorrido o prazo
estabelecido no item 18.1 do Edital, dentro do prazo de validade da proposta e não
comparecendo à Prefeitura o proponente convocado para a assinatura do contrato;
e) A Contratada não incorrerá em multa quando houver prorrogação do prazo,
previamente autorizado pela CONTRATANTE, em decorrência de impedimentos
efetivamente verificados sem que a ela seja imputável à culpa, ou em decorrência de
acréscimos ou modificações no objeto inicialmente ajustado, respeitado o limite legal;
f) A multa será descontada dos créditos constantes da Fatura, ou outra forma de
cobrança Administrativa ou Judicial;
g) Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso do fornecimento advir de
caso fortuito ou motivo de força maior.
8.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a administração: a suspensão do direito de licitar e contratar com a Contratante pode ser
aplicada aos inadimplentes culposos que prejudicarem a execução do Contrato por
fatos graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis da data do
recebimento da respectiva intimação. A sanção administrativa de suspensão temporária
do direito de licitar e contratar com a CONTRATANTE poderá ser aplicada nos seguintes
prazos e situações:
1
a)
b)
2
a)
b)
c)

- por 06 (seis) meses nos seguintes casos:
atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenham
acarretado prejuízos para a CONTRATANTE;
execução insatisfatória dos fornecimentos contratados.
- por 02 (dois) anos, quando a CONTRATADA:
não concluir os fornecimentos contratados;
se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente, no que
diz respeito à sua fruição, qualidade e riscos de operacionalização;
executar os fornecimentos e/ou serviços em desacordo com as normas aplicáveis à
execução do objeto deste ajuste;
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d) cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo ao órgão licitador,
ensejando a rescisão do contrato.
8.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública:
a)

Enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sansão aplicada com base no inciso anterior;
b) A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração
Pública será proposta pela Secretaria de Administração e Finanças para aplicação à
ADJUDICADA/CONTRATADA nos casos a seguir indicados:
•
•

Condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
Prática de atos ilícitos, visando frustrar a execução do contrato.

8.1.5. Demonstração de não possuir idoneidade para licitar e contratar com o órgão
contratante, em virtude de atos ilícitos praticados, tais como:
• Praticar ação maliciosa e premeditada em prejuízo da Contratante ou ações que
evidenciem interesses exclusos ou má-fé;
• Apresentar qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte;
• Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer
informações de que tenha tomado conhecimento em razão da entrega dos produtos
e/ou serviços objeto deste contrato sem o consentimento da Contratante, por escrito.
8.1.6. As penalidades serão obrigatoriamente publicadas na imprensa oficial, e no caso de ficar
impedida de licitar e contratar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem
prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.
CLÁUSULA NONA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
9.1.
Das decisões proferidas pela Administração caberão recursos, por escrito, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, nos casos de:
a)

Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária de participação em
licitação ou multa;
b) Rescisão do Contrato.
§ 1º - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato
recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou,
nesse mesmo prazo fazê-lo subir devidamente informado à autoridade competente,
devendo, neste caso a decisão ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
§ 2º - A autoridade superior proferirá sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis
contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
§ 3º - A autoridade superior proferirá sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados do recebimento do processo.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
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10.1. Fica eleito o foro da comarca de Guiratinga ou, em sua falta aquele que o jurisdiciona, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões
oriundas do presente contrato.
E assim por estarem justos e contratados, na forma acima, assinam o presente instrumento em 05
(cinco) vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas idôneas que presenciaram a
tudo, comprometendo-se por si e seus sucessores legais, o fiel cumprimento de todos os
dispositivos.
Guiratinga-MT, _____, de __________de 202_.

WALDECI BARGA ROSA
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

TESTEMUNHA:
CPF:

________________________
CONTRATADO(A)

TESTEMUNHA:
CPF:
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TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021
ANEXO XII - MINUTA DE TERMO DE RENUNCIA

TERMO DE RENÚNCIA

A proponente abaixo assinada, participante da licitação da modalidade TOMADA DE PREÇOS N°.
002/2021, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei
n°. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, obrigando a empresa que representa que
não pretende recorrer da decisão da Comissão Permanente de Licitação, que julgou (os
documentos de habilitação preliminar; a proposta financeira) renunciando, assim, expressamente,
ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do
procedimento licitatório.

XXXXX, aos ______ de ________________ de 2021.

_____________________________________
Representante legal da empresa
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TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021
ANEXO XIII- MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM RELAÇÃO À
FAZENDA DO MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Tomada de Preços nº 002/2021
(Preenchimento obrigatório para proponentes com sede em outro Município e que não possuam
filial na Cidade de Guiratinga)
À
PREFEITURA DA CIDADE DE GUIRATINGA
A ................................ (nome da empresa), CNPJ nº ......................., com sede na.....................,
por seu representante legal infra-assinado, DECLARA, para os fins de direito, e sob as penas da
lei, que não possui débitos de qualquer natureza junto à Fazenda do Município de Guiratinga (ora
licitante).

Local e Data

Assinatura do Representante Legal da empresa
Nome:......................................................................................
R.G.:........................................................................................
CPF.: .......................................................................................
Cargo:......................................................................................
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