REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP/MT
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA ELABORAÇÃO DO
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMERNTO BÁSICO – SETORIAL DO SISTEMA DE
LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SOLIDOS (PLAMSAB).

CONVITE DE PREÇO 003/2013

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 147.800,00 (Cento e quarenta e sete mil, oitocentos
reais).

SINOP-MT
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EDITAL
CONVITE DE PREÇO Nº 003/2013
OBJETO: Contratação de empresa de Consultoria Especializada para Prestação de
Serviços Técnicos Profissionais para Elaboração do Plano Municipal de Saneamernto
Básico - Setorial do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Solidos
(PLAMSAB).
MODALIDADE: CONVITE DE PREÇO
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 510790. 02.03.2013.
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PROJETOS ESTRATÉGICOS
PREÂMBULO
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria n.º 035, de
janeiro de 2013, doravante denominada simplesmente Comissão, torna público a realização
da licitação na modalidade CONVITE DE PREÇO, sob o regime de execução INDIRETA EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, visando a seleção e contratação de empresa para a
execução dos serviços especificados neste Edital, que se realizará às 09:00 (nove) horas
do dia 27/11/2013, na Sede da Secretaria Municipal de Administração, na Rua das Avencas
1494, Centro, Sinop-MT, onde serão recebidos os envelopes contendo a documentação
necessária à habilitação e à classificação das interessadas na referida licitação a qual
observará os preceitos de direito público e as disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, e suas alterações, doravante denominada simplesmente Lei nº 8.666/93, e demais
normas legais pertinentes, e ainda, o estabelecido no Edital e seus anexos.
2. OBJETO
2.1. Apresente licitação tem por objeto a seleção de pessoa jurídica visando a Contratação
de empresa de Consultoria Especializada para Prestação de Serviços Técnicos
Profissionais para Elaboração do Plano Municipal de Saneamernto Básico - Setorial
do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Solidos (PLAMSAB), conforme
especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência, deste Edital.
3. DA PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar da presente licitação toda e qualquer empresa ou instituição
legalmente estabelecida, que demonstre condições técnicas para a realização dos serviços
objeto deste Edital, devendo constar na sua natureza jurídica tal especialidade, bem como
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atenda todas as exigências legais e condições estabelecidas neste Edital e que manifeste
interesse em participar com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da entrega das
propostas.
3.2. IMPEDIMENTOS: Estão impedidos de participar da licitação:
a) servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela
licitação;
b) empresa declarada suspensa pelo Município;
c) empresa expressamente declarada inidônea pelo Município ou pela
Administração Estadual ou Federal.
3.2.1. Não será admitida a participação de consórcios.
4. DA ENTREGA E ABERTURA DE ENVELOPE
4.1. Cada licitante deverá apresentar dois conjuntos de documentos, a saber:
“Documentos de Habilitação” e “Documentos de Proposta de Preço”.
LOCAL: Rua das Avencas 1491, Centro Departamento de Licitações
DATA: 27 de novembro de 2013.
HORÁRIO: às 09:00 horas
4.2. Os conjuntos de documentos, relativos à habilitação e à proposta de preço,
deverão ser entregues separadamente, em envelopes fechados, identificados com o
nome da licitante, o número do Processo Licitatório e o título do conteúdo
(“Documentos de Habilitação” e “Documentos de Proposta de Preço”) na forma dos
incisos I e II a seguir:
I - Envelope contendo os documentos de habilitação:
ENVELOPE N.º 1 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
CONVITE DE PREÇO N.º 003/2013
LICITANTE___________________________________
CNPJ/MF_______________________________________
OBJETO: Prestação de Serviços Técnicos Profissionais para Elaboração do Plano Municipal de
Saneamernto Básico - Setorial do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Solidos
(PLAMSAB).

II - Envelope contendo a proposta de preço:
ENVELOPE N.º2 - DOCUMENTOS DE PROPOSTA DE PREÇO
CONVITE DE PREÇO N. 003/2013
LICITANTE____________________________________
CNPJ/MF________________________________________
OBJETO: Prestação de Serviços Técnicos Profissionais para Elaboração do Plano Municipal de
Saneamernto Básico - Setorial do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Solidos
(PLAMSAB)
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4.2.1. Após o encerramento do prazo para entrega dos envelopes, nenhum outro
documento será recebido nem serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou
esclarecimentos, salvo expressa solicitação da Comissão de Licitação;
4.2.2. Os documentos constantes nos envelopes, após a abertura, serão juntados ao
processo respectivo com as folhas numeradas e rubricadas pelos membros da Comissão e,
facultativamente, pelas licitadas presentes;
4.2.3. Não serão considerados motivos de desclassificação simples omissões ou
irregularidades, desde que irrelevantes para o procedimento da licitação, não causem
prejuízo para a Administração e não firam os direitos das demais licitadas;
4.2.4. A participação na licitação, através da apresentação de envelope com proposta,
implicará na aceitação plena e irretratável das normas e especificações que a ordenam;
4.2.5. A inobservância de qualquer das presentes condições importará em desclassificação
da proposta, podendo, contudo à Comissão, no interesse da Administração, relevar
omissões puramente formais desde que sanáveis no prazo que vier a fixar;
4.2.6. A licitada que se fizer representar no ato da abertura do envelope contendo a
proposta deverá fazê-lo através de Diretor ou Sócio Gerente, munido da cópia do contrato
social e documento de identificação ou, ainda, através de representante munido de
documento de identificação e procuração, com firma reconhecida, de pessoa legalmente
capacitada para a outorga.
5. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE N.º 1:
5.1. O envelope "Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos
relacionados a seguir, bem assim aqueles solicitados no subitem 5.3.1:
a) Registro comercial, no caso de empresário individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em
se tratando de sociedades empresariais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples ou cooperativas,
acompanhada de prova de diretoria em exercício;
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d) 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;
e) Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ);
f) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da Proponente;
g) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND do INSS);
h) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(CRF/FGTS);
i)

Prova de regularidade de tributos para com a Fazenda Federal;

j)

Prova de regularidade de tributos para com a Fazenda Estadual, da sede da
Proponente;

k) Declarações de: recebimento de documentos (conforme modelo constante do
Anexo V deste Edital); idoneidade (conforme modelo do Anexo VI deste Edital),
de Sujeição às Condições estabelecidas no Edital (conforme modelo constante
do Anexo VII), de Não Existência de Trabalhadores Menores (conforme modelo
constante do Anexo VIII) e de Não Parentesco (conforme modelo constante do
Anexo IV);
l)

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios;

m) Declaração expressa da Proponente, indicando o(s) responsável(eis) técnico(s)
(engenheiro) pela eventual execução do(s) serviço(s) até o seu recebimento
definitivo pela contratante. O responsável (eis) técnico (s) indicado (s) se
responsabilizará

(ão)

tecnicamente

pelo

atendimento

às

Normas

e

Recomendações, quando pertinente, garantindo que o planejamento proposto
está em conformidade com a legislação em vigor. O(s) mesmo(s) não poderá(ão)
ser substituídos sem autorização da contratante;
n) Comprovação de que o(s) responsável (eis) técnico(s) faz (em) parte do quadro
da Proponente, na data da apresentação da proposta, mediante registro em
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carteira de trabalho e ficha de registro da empresa, por contrato de prestação de
serviços regido pela legislação civil ou, ainda, de declaração de contratação
futura do profissional detentor do atestado, desde que acompanhada de
declaração de anuência do profissional. Caso o (s) profissional (is) seja (m) sócio
(s) ou diretor (es) da licitante, esta comprovação deverá ser feita através do
contrato social em vigor ou última ata de eleição de diretoria, devidamente
registrada no órgão competente;
o) Certidão de registro de pessoa jurídica no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia – CREA, em nome da licitante, com validade na data de
recebimento dos envelopes de proposta de preços, emitida pelo CREA da
jurisdição da sede da empresa licitante;
p) Certidão de registro do responsável (eis) técnico (s) no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, com validade na data de
recebimento dos envelopes de proposta de preços.
5.2. PRAZO DE VALIDADE: Quando o prazo de validade não estiver expresso no
documento, o mesmo será aceito com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias do
recebimento do Envelope n.º 01.
5.3. MICROEMPRESAS E DE PEQUENO PORTE: Em conformidade com a Lei
Complementar 123/2006, a comprovação de regularidade fiscal das microempresas e
empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de formalização do ajuste.
5.3.1.

Em conformidade com a LC 123/2006, 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. CONDIÇÕES GERAIS DE HABILITAÇÃO
6.1. APRESENTAÇÃO: Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados,
preferencialmente, devidamente encapados, com dispositivo de fixação dos mesmos, que
permita manuseio fácil e sem risco de perda ou extravio.
6.2. CÓPIAS: Todos os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados no
original ou por qualquer Processo de cópia autenticada nas formas previstas no Artigo 32 da
Lei Federal número 8.666/93, reservando-se o Município o direito de, a qualquer momento,
solicitar às Proponentes informações ou esclarecimentos complementares que julgar
necessários, bem como, exigir os originais para comprovação e comparação de sua
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autenticidade, devendo as Proponentes apresentá-los no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas.
6.3. CREDENCIAMENTO: O documento relativo ao credenciamento, conforme modelo
constante do Anexo II, com firma reconhecida, ou na forma de procuração por instrumento
público, deverá ser entregue à Comissão de Análise e Julgamento da Licitação,
separadamente dos envelopes Previstos no subitem anterior, acompanhado de documento
que identifique o credenciado, diretor ou sócio Proponente, ou Preposto, devendo, no caso
de Preposto, mencionar expressamente o poder para desistir da interposição de recursos.
6.3.1. O documento de credenciamento será retido pela Comissão e juntado ao
Processo licitatório.
6.3.2. Quando a Proponente se fizer representar por seu diretor ou por um de seus
sócios, deverá ser apresentado o contrato social ou estatuto da empresa em original ou
por cópia autenticada.
6.3.3. Uma mesma pessoa não poderá representar mais de uma Proponente.
6.4. MICROEMPRESAS: Aplicar-se-ão às microempresas e empresas de pequeno porte o
Previsto nos Artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
6.4.1. A empresa beneficiária da LC 123/2006 deverá se identificar como tal em todos os
Procedimentos de identificação, no Envelope nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e
no Envelope nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS, sob pena de preclusão do direito de
postular, para os fins deste Edital, os benefícios estatuídos no mencionado diploma legal.
6.4.2. Deverá ser apresentada, por ocasião do credenciamento, declaração de que
detêm tal condição, para que possam gozar dos benefícios outorgados pela Lei
Complementar n. 123/06, podendo ser utilizado o modelo constante do Anexo X.
6.4.3. A falsidade de declaração prestada, objetivando os benefícios da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, caracterizará o crime de que trata o
art. 269 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e da
sanção prevista no item 11.2 deste edital.
6.4.4. A declaração descrita no item 6.4.2 não deverá estar acondicionada no envelope
“DOCUMENTAÇÃO”, sob pena de ser desconsiderada.
7. DA PROPOSTA
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7.1. A carta-Proposta de Preços deverá ser apresentada, datilografada ou digitada, sem
rasuras ou entrelinhas (conforme modelo constante do Anexo III deste Edital), subsidiada
pelo Termo de referência, sendo uma única para cada licitante, devendo conter:
a) Nome ou razão social da empresa, (CNPJ), endereço completo, e-mail e telefone;
b) Número da conta bancária;
c) Descrição dos serviços a serem contratados;
d) Na formulação da Proposta A licitante deverá considerar incluídas nos valores propostos
todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios,
testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou
indiretamente no custo de execução dos serviços e, ainda, as despesas relativas à
mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos. A omissão ou a
incorreção de qualquer item da planilha de Preços não desobriga a licitante contratada de
executar o serviço ou fornecer o equipamento, sem qualquer custo adicional para o
Município de SINOP. É de inteira responsabilidade da licitante, obter, dos órgãos
competentes, informações sobre a incidência ou não de tributos e taxas de qualquer
natureza devidas para a execução do objeto desta licitação, não se admitindo alegação de
desconhecimento de incidência tributária, ou outras correlatas;
e) Valor total da Proposta em moeda corrente nacional, incluindo impostos, leis sociais e
todas as demais despesas decorrentes para a perfeita Prestação dos serviços;
f) Condições de pagamento: conforme especificado no Presente edital;
g) Prazo de validade da Proposta (mínimo de 60 dias), contados a partir da data do
recebimento das Propostas pela comissão de licitação.
7.2. NUMERAÇÃO: Cada volume deverá conter, preferencialmente, um índice dos
documentos com as páginas correspondentes, numeradas em ordem crescente e
rubricadas por elemento credenciado da Proponente.
7.3. CUSTOS: Na formulação da Proposta, a licitante deverá computar todos os custos
relacionados com a Prestação de serviços, ficando vedada qualquer alegação posterior que
vise ressarcimento de custos não considerados nos Preços cotados.
7.4. ENTENDIMENTO DO ESCOPO: A apresentação da Proposta de Preços na licitação
será considerada como evidência de que a Proponente examinou completamente a Termo
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de referência seus Anexos e demais documentos da licitação, que os comparou entre si e
que obteve as informações necessárias e satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso,
antes de preparar a sua Proposta de Preços.
7.5. CONSISTÊNCIA: Fica entendido que os documentos e anexos são complementares
entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um e se omita em outro será
considerado especificado e válido.
8. DO PROCEDIMENTO, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO:
8.1.

MODIFICAÇÕES:

Não

serão

admitidos,

sob

pretexto

algum,

modificações,

substituições, inclusões, adendos ou acréscimos nos documentos de habilitação e nas
Propostas já protocoladas e entregues à Comissão de Licitação, salvo quando necessários
para a instrução de eventuais recursos interpostos.
a) A Proposta e os demais documentos deverão ser escritos em língua portuguesa,
mas os documentos de apoio, como ilustrações, catálogos, folhetos e outros
similares, poderão ser versados em outro idioma, desde que acompanhados de uma
tradução, feita por tradutor juramentado, para o idioma português.
8.2. ABERTURA: A abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação e das
Propostas apresentadas será realizada em ato público, do qual se lavrará ata
circunstanciada, que registrará as reclamações, impugnações e demais ocorrências,
devendo ser assinada pela Comissão de Licitação e por todos os licitantes Presentes.
8.3. EXAME: Aberta a reunião, a Comissão de Licitação e todos os concorrentes Presentes
examinarão os lacres e fechos e rubricarão todos os envelopes dos DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO ( Nº 01) e das PROPOSTAS DE PREÇO (Nº 02), ficando estes últimos sob
a guarda da Comissão, até a data e hora designada para a sua abertura.
8.4. ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 01 - DOCUMENTOS DA HABILITAÇÃO
8.4.1. A Comissão de licitação efetuará na data e horário estabelecidos no preâmbulo
do Presente Edital, a abertura dos Envelopes Nº 1 (DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO), na presença de todos os concorrentes Presentes.
8.4.2. Abertos os envelopes, todos os documentos deverão ser rubricados,
examinados e apreciados pela Comissão de Licitação e por todos os concorrentes
Presentes.
8.4.3. A Comissão de Licitação poderá, a seu critério, suspender a reunião,
cientificando os interessados que o resultado da análise dos Documentos de
Habilitação das Proponentes, bem como a data da sessão de abertura dos Envelopes
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nº.02, será notificado, posteriormente, às Proponentes, através de fax ou e-mail e
publicação no Órgão Oficial do Município.
8.4.4. Caso as Proponentes apontem quaisquer irregularidades encontradas nas
documentações apresentadas, a Comissão de Licitação lhes concederá, de imediato,
o Prazo legal de 2 (dois) dias úteis para apresentar as suas razões de impugnação.
8.4.5. Interpostos os recursos, no Prazo legal, os mesmos serão notificados às
licitantes para, querendo, apresentarem as suas contrarrazões, no Prazo legal de 2
(dois) dias úteis, contados do recebimento da notificação.
8.4.6. Após, a Comissão de Licitação se reunirá sem a presença dos concorrentes e
julgará as razões apresentadas, comunicando, posteriormente, o resultado desta
análise às Proponentes, através de fax ou e-mail e publicação no Órgão Oficial do
Município.
8.4.7. Serão inabilitadas as Proponentes que deixarem de apresentar qualquer
documento exigido ou em desacordo com este edital, exceto no que diz respeito ao
subitem 6.4.2., devendo ser exigido comprovante.
8.4.8. Qualquer documento que estiver incompleto, com rasura e/ou com borrão /ou
com Prazo de validade vencida, será considerado nulo e sem validade para esta
licitação.
8.4.9. Não serão aceitos protocolos em substituição a documentos.
8.4.10. Será considerada habilitada a Proponente cuja documentação atenda às
exigências estabelecidas neste Edital.
8.5. ABERTURA DOS ENVELOPES N. 02 - PROPOSTAS DE PREÇOS
8.5.1. Na data fixada para a reunião de abertura dos Envelopes nº. 02, a Comissão de
Licitação devolverá, mediante recibo, às Proponentes inabilitadas, os seus respectivos
Envelopes nº. 02, fechados e inviolados. Caso a Proponente inabilitada não se fizer
representar neste ato, o Envelope nº. 02 será devolvido através dos meios
convencionais, após a homologação da licitação.
8.5.2. A abertura dos Envelopes Nº 2 (PROPOSTAS DE PREÇOS) se dará em
seguida à sessão de habilitação ou, no caso de abertura de Prazo recursal, após o
julgamento dos recursos, em nova reunião com data e horário a ser designado pela
Comissão de Licitação, da qual se dará prévio conhecimento aos licitantes.
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8.5.3. Na data aprazada, a Comissão de Licitação procederá à abertura dos
Envelopes nº. 02 das Proponentes habilitadas, lendo em voz alta o nome da
Proponente, o objeto, o valor global, o Prazo de execução e o Prazo de validade de
cada Proposta, que será rubricada pela comissão de licitação e pelos representantes
das Proponentes Presentes que assim o desejarem.
8.5.4. Abertos os envelopes, todas as Propostas, por inteiro, deverão ser rubricadas
pela Comissão de Licitação e por todos os concorrentes habilitados e Presentes à
reunião.
8.6. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
8.6.1. Será declarado vencedor o concorrente que apresentar:
a) menor preço para a execução dos serviços ora licitado, prevalecendo as
vantagens econômicas das ofertas, desde que a Proposta satisfaça às
exigências e condições previstas neste Edital;
b) condições de pagamento de acordo com o Previsto neste Edital;
c) estrita obediência a este Edital.
8.6.2. Apurado o menor preço e sendo este proposto por licitante não enquadrada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, o presidente da licitação verificará
se dentre as demais classificadas há presença de empresa que assim se enquadre.
8.6.3. Consoante o disposto no artigo 44 da Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006, é assegurado, como critério de desempate, preferência de
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
8.6.4. Entende-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 ao melhor preço.
8.6.5. Para efeito do disposto no item anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-á da
seguinte forma:
a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será
convocada para, em querendo, apresentar nova Proposta de preço inferior
àquela considerada vencedora do certame, no Prazo máximo de 5 (cinco)
minutos após a declaração da classificação final pelo presidente da comissão,
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sob pena de preclusão, situação em que a mesma será declarada vencedora
do objeto licitado;
b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno
porte, na forma da alínea “a”, serão convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na hipótese do subitem 8.6.2., na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito;
c)

No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte, será realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

d) Na hipótese da não contratação nos termos Previstos na alínea “a”, o objeto
licitado será adjudicado em favor da Proposta originalmente vencedora do
certame.
8.6.6. No caso de empate entre duas ou mais Propostas que não forem de
microempresa ou empresa de pequeno porte, a classificação se fará por sorteio, em
ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados.
8.7. ALGARISMOS: Na análise das Propostas, em caso de divergência entre o valor em
algarismos e o valor por extenso, prevalecerá este último.
8.7.1. Para fins de rejeição, comparação e classificação das Propostas de Preços,
prevalecerá o valor global corrigido, quer seja para mais ou para menos.
8.7.2. Para todos os efeitos, será considerado correto e válido o preço unitário
indicado pela Proponente na planilha de serviços.
8.8. DESCLASSIFICAÇÃO: Para efeitos deste Edital e a critério da Comissão de Licitação
serão desclassificadas as Propostas que:
a) não atendam às exigências de qualquer item deste Edital;
b) sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades, defeitos, rasuras ou
entrelinhas com dúbia interpretação, capazes de dificultar o seu julgamento;
c) apresentem mais de um preço para a execução dos serviços Previstos em
edital;
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d) contenham vantagens não previstas ou ofertem redução sobre a Proposta de
menor preço;
e) ofertem Preços excessivos ou manifestamente inexequíveis;
f) cujo valor global ofertado for superior ao estabelecido no edital;
g) apresentem Preços unitários simbólicos, irrisórios ou valor zero;
h) ofertem vantagens baseadas nas demais ofertas dos concorrentes;
i) forem entregues fora do Prazo Previsto neste Edital;
j) cotarem Preços acima do valor máximo estipulado neste edital.
8.9. ACEITAÇÃO: A Comissão de licitação reserva-se o direito de aceitar as Propostas que
lhe parecerem mais vantajosas no seu todo ou em parte, rejeitar as que bem entender,
sugerir a revogação ou anulação da Presente licitação, de acordo com a Lei, sem que por
este motivo tenha que responder por qualquer indenização ou compensação.
8.10. REVOGAÇÃO: O prefeito Municipal poderá revogar a Presente licitação por razões de
interesse público decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulá-la,
de ofício, por ilegalidade, ou ainda por provocação de terceiros à Presente licitação, não
cabendo quaisquer indenizações às partes licitantes.
8.11. ESCLARECIMENTOS: A Comissão Julgadora poderá, ainda, ao seu exclusivo critério
e sempre que julgar necessário, solicitar aos licitantes, antes de ultimar o julgamento das
Propostas, que apresentem novos documentos, em complementação aos inicialmente
exigidos, assim como esclarecimentos, informações ou melhor detalhamento das Propostas
apresentadas, de tudo decidindo no Prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da abertura
da Proposta.
8.12. DESCLASSIFICAÇÃO: A Comissão de licitação poderá propor, mediante
parecer fundamentado, a desclassificação de uma ou mais Propostas de Preços.
8.13. NOVOS PRAZOS: Se todas as Proponentes forem inabilitadas ou todas as
Propostas de Preços forem desclassificadas, a comissão de licitação poderá fixar
aos Proponentes o Prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de nova
documentação ou de outra Proposta de Preços.
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8.14. NOTIFICAÇÃO: A classificação das Propostas de Preços será notificada às
Proponentes através dos meios usuais de comunicação.
09. DO PAGAMENTO
9.1. Os pagamentos serão efetuados de forma parcelada em até 30 (trinta) dias contados
da data da liberação da nota fiscal pelo setor competente, mediante depósito na conta
bancária da detentora do contrato.
a) A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em
total conformidade com as especificações exigidas pelo MUNICÍPIO.
b) Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas
simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à
aplicação da penalidade.
c) As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país, em 01 (uma) via.
d) O CNPJ da detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo
da documentação apresentada no procedimento licitatório.
e) Nenhum pagamento será efetuado a detentora do contrato enquanto pendente de
liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de
preços ou correção monetária.

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1. As despesas decorrentes da contratação correrão no exercício de 2013 à conta da
Natureza de Despesa: 02.020.0015.125.0038.2144.44.90.39.00.00.999
10.1.1. Nos exercícios seguintes, durante a vigência do contrato, as despesas respectivas
serão empenhadas, em relação a parte a ser executada, indicando-se os créditos e
empenhos para a sua cobertura em termos aditivos a

serem

então

lavrados

pela

Prefeitura Municipal de Sinop.
11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. PENALIDADES: A Contratada, ao deixar de cumprir quaisquer das obrigações
assumidas, ficará sujeita às penalidades previstas neste item e nos termos dos artigos 86 a
88, da Lei n.º 8.666/93.
11.2. MULTAS: A multa, de que trata o artigo 86, da Lei nº. 8.666/93, será aplicada no valor
de 0,1% (um décimo por cento) do valor total corrigido do contrato, por dia de atraso, em
relação ao Prazo final para a entrega do objeto, limitada ao total máximo de 30 (trinta) dias.
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11.3. SANÇÕES: Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Administração poderá,
garantida prévia defesa, aplicar à Contratada as sanções abaixo elencadas, além de
rescindir o contrato com as consequências previstas em lei ou regulamento:
I - advertência;
II - multa nas formas previstas nos itens 11.2, 11.4 e 11.5;
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Pública Municipal, Direta ou Indireta, por Prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
Municipal, Direta ou Indireta, 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 somente quando a Contratada ressarcir o Município pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o Prazo da sanção aplicada com base no inciso
anterior.
11.4. DESCONTOS: As multas aplicadas na execução do Contrato serão descontadas dos
pagamentos, a critério exclusivo do Município ou cobrada judicialmente.
11.5. MULTAS: Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total corrigido da
contratação, quando a Contratada:
a) prestar informações inexatas ou criar embaraços à Fiscalização;
b) transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia
autorização do Contratante;
c) executar os serviços em desacordo com o Projeto básico, normas técnicas ou
especificações, independentes da obrigação de fazer as correções necessárias, às suas
expensas;
d) desatender às determinações da Fiscalização;
e) praticar qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais,
respondendo, ainda, pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da
infração cometida;
f) não iniciar, sem justa causa, a execução dos serviços contratados no Prazo fixado,
estando sua Proposta dentro do Prazo de validade;
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g) ocasionar, sem justa causa, atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços
contratados;
h) paralisar ou cumprir lentamente os serviços, sem justa causa, por mais de 05 (cinco)
dias consecutivos;
i) recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, os serviços contratados;
j) praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia,
dolo ou má-fé, venha causar danos à Contratante ou a terceiros, independente da obrigação
da Contratada em reparar os danos causados às suas expensas.
11.6. SUSPENSÃO: Sem prejuízo de outras sanções, aplicar-se-á à Contratada a pena de
suspensão do direito de licitar com a Contratante e seus órgãos descentralizados, pelo
Prazo de até 2 (dois) anos, em função da gravidade da falta cometida.
11.7. OUTRAS PENALIDADES: Quando o objeto do contrato não for entregue e aceito até
o vencimento do Prazo estipulado, a empresa poderá sofrer as penalidades previstas em
Lei e neste Edital, sendo-lhe oportunizada defesa no competente Processo administrativo.
12. DOS RECURSOS
12.1. IMPUGNAÇÕES: É facultado a qualquer Proponente formular reclamações e
impugnações no transcurso das sessões públicas da licitação, para que constem em ata,
cabendo à Comissão acatá-las ou não.
12.2. RECURSOS: Somente serão acolhidos os recursos dirigidos ao prefeito Municipal e
protocolados no departamento de Licitações da Secretaria de Administração, nos seguintes
Prazos:
até 02 (dois) dias úteis da data da lavratura da Ata, no caso de habilitação ou inabilitação
dos licitantes;
até 02 (dois) dias úteis da data do Edital de Notificação, nos demais casos.
12.2.1. No caso de exercício de renúncia, a Proponente poderá apresentar à
Comissão de Licitação TERMO DE RENÚNCIA, nos termos do modelo constante do
Anexo IX deste Edital.
13. DOS PRAZOS CONTRATUAIS
13.1. Prazo de Execução: O Prazo de execução dos serviços será de 06 (seis) meses,
contados da assinatura da Ordem de Serviços pela Prefeitura do Município de SINOP,
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podendo ser prorrogado e/ou aditado em virtude da necessidade da Contratada, dentro dos
limites estabelecidos no inciso II e § 4º, Art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93.
13.2. O Prazo de vigência do Presente contrato é de 10 (dez) meses, contados da
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado e/ou aditado em virtude da necessidade da
Contratada, dentro dos limites estabelecidos no inciso II e § 4º, Art. 57, da Lei Federal nº
8.666/93.
14. DA RESCISÃO CONTRATUAL
14.1. CASO DE RESCISÃO: O Município se reserva o direito de rescindir o contrato,
independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, nos casos a seguir
mencionados:
a) quando a Contratada falir, ou for dissolvida;
b) quando houver inadimplência de cláusula ou condições contratuais por parte da
contratada e desobediência da determinação da fiscalização;
c) quando a Contratada transferir no todo ou em parte o contrato;
d) quando houver atraso dos serviços, sem justificativa aceita pelo Município, pelo
Prazo de 30 (trinta) dias;
e) demais hipóteses mencionadas nos Artigos 78, 79 e 80 da Lei Federal n.º
8.666/93.
14.2. PERDAS E DANOS: A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos
subitens anteriormente relacionados, implicará na apuração de perdas e danos e na
aplicação das demais providências legais cabíveis.
15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1. SUSPENSÃO: O Município se reserva o direito de revogar ou anular esta licitação,
parcial ou totalmente, sem que caiba à Proponente o direito de qualquer reclamação ou
indenização.
a) O órgão licitador poderá suspender, ou mesmo cancelar, os serviços já realizados,
no todo ou em parte, sem que desta decisão caiba qualquer recurso por parte dos
interessados ou de seus representantes legais, se constatada qualquer falha,
irregularidade ou inobservância aos termos deste Edital ou de seus Anexos, se for o
caso.
15.2. ESCLARECIMENTOS: A Comissão de Licitação poderá, no interesse público, relevar
faltas meramente formais que não comprometam a lisura e o real conteúdo da habilitação
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ou Proposta, podendo promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a
instrução do procedimento licitatório.
15.3. FRACASSO: O Município poderá declarar a licitação fracassada, quando nenhuma
das Propostas de Preços satisfazer o objeto e/ou Projeto e/ou as especificações e
evidenciar que tenha havido falta de competição e/ou conluio.
15.4. ACEITAÇÃO: A participação nesta licitação implica a aceitação integral e irretratável
dos termos do edital.
15.5. VISTORIAS: A Comissão de Licitação, a seu exclusivo critério, poderá efetuar vistoria
nas instalações das Proponentes durante a fase licitatória.
15.6. ESCLARECIMENTOS: Outras informações e esclarecimentos relativos ao contido no
edital poderão ser solicitados, por escrito, à Comissão de Licitação, até 02 (dois) dias antes
da data de entrega dos Envelopes nºs. 01 e 02, sendo as respostas enviadas por escrito,
igualmente, a todos as Proponentes, em até 02 (dois) dias antes do recebimento das
Propostas pelo Município.
15.7. IMPUGNAÇÕES: Fica estabelecido que toda e qualquer informação, esclarecimento
ou dado, fornecidos verbalmente, não serão considerados como argumento para
impugnações ou reivindicações por parte das Proponentes.
15.8. PARALIZAÇÃO: O Município se reserva o direito de paralisar ou suspender, a
qualquer tempo, a execução dos serviços, mediante pagamento único e exclusivo dos
trabalhos efetivamente executados.
15.9. REEMBOLSO: Caberá à Contratada o pagamento ou reembolso de todos os valores
de multas aplicadas pela Delegacia Regional do Trabalho ou por qualquer outra entidade
em decorrência da execução do contrato.
15.10. CORREÇÕES: A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, refazer ou substituir, às
suas expensas, no local ou em parte, o objeto do contrato em que se verificar vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução.
15.11. DANOS: A Contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar ao
Município ou a terceiros, por si ou seus representantes, na execução dos serviços
contratados, ficando isento o Município de toda e qualquer reclamação que possa surgir em
decorrência dos mesmos.
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15.12. PRAZOS: Na contagem dos Prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento.
15.13. FERIADOS: No caso de decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter
público, que impeça a realização da licitação na data fixada neste edital, fica a mesma
prorrogada para o próximo dia útil, prevalecendo o horário estabelecido.
15.14. PRORROGAÇÃO DE PRAZOS: Os Prazos ou datas estabelecidas neste Edital
poderão ser alterados, prorrogados ou diminuídos, a critério da Comissão de Licitação,
mediante prévia comunicação aos interessados. Quando comunicados durante as sessões
públicas,

ficarão

os

licitantes

devidamente

notificados,

para

todos

os

efeitos,

independentemente de qualquer intimação escrita ou publicação através da imprensa.
15.15. ENTENDIMENTO DO PROPOSTO: A simples participação na Presente licitação
implica em ter o licitante examinado cuidadosamente seu objeto e se inteirado acerca dos
diversos aspectos que possam influir, direta ou indiretamente, no objeto licitado, aceitando
integral e irretratavelmente todos os termos e condições deste Edital, bem como os
regulamentos administrativos e normas técnicas gerais e especiais aplicáveis.
15.16. REPRESENTAÇÃO LEGAL: Somente poderão usar da palavra, rubricar as
Propostas e documentos, apresentar reclamações ou recursos e assinar atas no decorrer
das reuniões, os respectivos representantes dos licitantes, devidamente credenciados e os
membros da Comissão de licitação.
15.17. LEGITIMIDADE: Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. Na hipótese de
se constatar a falsidade ou imprecisão das informações e/ou dos documentos apresentados
pelo licitante, o Município poderá, a qualquer tempo, desclassificá-lo, aplicando-lhe as
penalidades cabíveis.
15.18. DEVOLUÇÃO: Os documentos e Propostas apresentados pelos licitantes não serão
devolvidos, ficando arquivados na Prefeitura Municipal de SINOP.
15.19. CUSTOS DE APRESENTAÇÃO: A Proponente arcará com todos os custos relativos
à elaboração e submissão de sua Proposta, não se responsabilizando o licitante por
nenhum destes custos, independentemente do desenvolvimento do Processo licitatório.
15.20. FORO: As questões resultantes deste Edital serão dirimidas no foro da comarca de
SINOP, Estado do Mato Grosso, renunciando as partes a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja ou se torne.
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15.21. CONTATO: Quaisquer dúvidas acerca do Presente edital poderão ser obtidas junto
ao Departamento de Licitações, Rua das Avencas 1491 – Centro – Sinop/MT,(antiga
Câmara municipal) de Segunda à sexta-feira das 7:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30 ou
através do tel: (66) 3517.5218 /5263 ou licitação@sinop.mt.gov.br
SINOP (MT), 08 de novembro de 2013.

Adriano dos Santos
Presidente da C.P.L.
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ANEXO I
CARTA-CONVITE Nº. 003/2013-PMS
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Secretario de Planejamento Ciência e Tecnologia
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ANEXO II
CARTA-CONVITE Nº XXX/XXXX-PMS
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP -MT.
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
REF.: CARTA CONVITE 003/2013.
(Razão Social da Licitante) ____________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
__________, sediada à _____________________________________________, declara
como representante legal da empresa o(a) Sr(a)__________________________, o(a) Sr(a)
_______________________________________, portador(a) da carteira de identidade n.º
___________, expedida por ____________________, CPF nº ________________, no
processo licitatório relativo a Carta Convite nº ......./2013, podendo rubricar a documentação
de Habilitação e das Propostas, manifestar, formular lances verbais em complemento à
proposta escrita apresentada, quando convocado(a), prestar todos os esclarecimentos à
nossa Proposta, interpor recursos, desistir de prazos e recursos, assinar atas, enfim,
praticar todos os atos inerentes ao certame para fiel cumprimento do presente
Credenciamento. (no caso de indicar representante). ENTREGAR FORA DO ENVELOPE.
Por ser verdade assino o presente.
Local/Data, ___ de ______________ de 2013

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa)
(Nome/Cargo e Carimbo CNPJ)
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA
(razão social, endereço, telefone, “fac-simile” e CNPJ/MF)
ANEXO III
CARTA-CONVITE Nº 003/2013-PMS
PROPOSTA DE PREÇOS
IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE
Nome de Fantasia:
Razão Social:
CNPJ:

Optante pelo SIMPLES? (Sim/Não)

Endereço:
Bairro:

Cidade:

CEP:

E-MAIL:

Telefone:

Fax:

Banco:

Conta Bancária:

Nome e n.º da Agência:
Item

Quant.

Descrição

Preço Unit.

Preço Total

PREÇO GLOBAL: R$ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PREÇO GLOBAL POR EXTENSO: . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
Declaramos que em nossos Preços estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para
perfeita execução dos serviços, inclusive das despesas com materiais e/ou equipamentos,
mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral, encargos da Legislação Social
Trabalhista, Previdenciária, da Infortunística do Trabalho e responsabilidade civil por
qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de tributos, taxas,
regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário
para a execução total e completa dos serviços, bem como nosso lucro, conforme
especificações constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito
regressivo em relação à Prefeitura do Município de SINOP.
Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnica e administrativa que forem necessárias
para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos desde já, a substituir ou
aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija o Órgão
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de Fiscalização da Prefeitura do Município de SINOP, para o cumprimento das obrigações
assumidas.
Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas
técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem
como as recomendações e instruções do Órgão de Fiscalização da Prefeitura do Município
de SINOP, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos
trabalhos, de conformidade com as especificações.
Comprometemos a assinar o Contrato no Prazo determinado no documento de convocação,
indicando para esse fim o Sr. ___________________, Carteira de Identidade nº.
___________ expedida em __/__/____, Órgão Expedidor ____________, e CPF nº
________, Fone (___) ______, Fax (___) _____, E-mail ______ como representante desta
Empresa.
O Prazo de execução do referido objeto é de ______ (_______) dias a contar
da data do recebimento da ordem de serviço.
O Prazo de validade da Proposta de Preços é de ____ (____) dias a partir da
data do recebimento das Propostas pela comissão de licitação.
Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à
licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital
da licitação e seus anexos.
Sinop, ____ de _____________ de 2013.

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa)
(Nome/Cargo e Carimbo CNPJ)
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ANEXO IV
CARTA-CONVITE Nº 003/2013-PMS
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO –
ART. 59 INCISO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO
A empresa .............................., inscrita no CNPJ nº ................................., por intermédio de
seu representante legal o Sr..................................................., portador da carteira de
identidade nº....................... e do CPF nº ......................., DECLARA, especialmente para a
CARTA-CONVITE Nº. 003/2013-PMS, que em seu quadro societário não compõe nenhum
integrante que tenha parentesco com: Prefeito, Vice-prefeito, Secretários, Coordenadores
ou equivalentes, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau,
ou por adoção, conforme dispõe o Art. 59 – Inciso V da Lei Orgânica do Município de
SINOP.
Sinop, ____ de _____________ de 2013.

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa)
(Nome/Cargo e Carimbo CNPJ)
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ANEXO V
CARTA-CONVITE Nº 003/2013-PMS
MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

Ref.: CARTA-CONVITE Nº 003/2013-PMS

O

signatário

da

Presente,

Sr.____________________________________,

representante legalmente constituído da Proponente _________, declara que a mesma
recebeu do licitante toda a documentação relativa ao objeto da licitação supramencionada.
Sinop, ___ de ____________ de 2013.

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa)
(Nome/Cargo e Carimbo CNPJ)
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ANEXO VI
EDITAL CARTA-CONVITE Nº. 003/2013-PMS
MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Ref.: EDITAL CARTA-CONVITE Nº. 003/2013-PMS
A empresa .............................., inscrita no CNPJ nº ................................., por intermédio de
seu representante legal o Sr..................................................., portador da carteira de
identidade nº....................... e do CPF nº ......................., DECLARA não ter recebido do
Município de SINOP SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação ou
impedimento de contratar com a Administração Municipal, assim como não ter recebido
declaração de INIDONEIDADE para licitar e ou contratar com a Administração Federal,
Estadual ou Municipal.
Sinop, ...... de ................ de 2013.

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa)
(Nome/Cargo e Carimbo CNPJ)
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ANEXO VII
EDITAL CARTA-CONVITE Nº. 003/2013-PMS
MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO
EDITAL

À
Prefeitura do Município de SINOP
A/C.

Comissão de Licitação

Ref.: EDITAL CARTA-CONVITE Nº. 003/2013-PMS

Prezados Senhores,
______________________________________ , portador do RG _________________ ,
abaixo

assinado,

na

qualidade

de

responsável

legal

da

Proponente,

_________________________, CNPJ ___________________, DECLARA expressamente
que se sujeita às condições estabelecidas no Edital acima citado, bem como que acatará
integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação
apenas das Proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no Edital e que
demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento Previsto.
Sinop, ...... de ....................... de 2013.

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa)
(Nome/Cargo e Carimbo CNPJ)
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ANEXO VIII
CARTA-CONVITE Nº. 003/2013-PMS
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 7º, INCISO 037 III,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Ilmo. Sr.
Presidente da Comissão de Licitações
Prefeitura Municipal de Sinop
Sinop-MT
Ref.: Carta Convite nº 003/2013.
Prezados Senhores,
___(nome da empresa)__, CNPJ/MF nº __, sediada em ____(endereço completo)______,
por intermédio de seu representante legal Sr(a) _________, portador(a) da Carteira de
Identidade nº _____ e do CPF/MF nº ____, DECLARA em conformidade com o § 2º do art.
32 da Lei nº 8.666/93, que não existem fatos supervenientes e/ou impeditivos a sua
habilitação no presente processo licitatório. DECLARA ainda para fins do disposto no inciso
V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ).
......................(.....), ....... de ................... de 2013.
.................................................................................................
(nome, cargo, carimbo e assinatura do representante legal da proponente,
em papel timbrado da empresa, devidamente identificado)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).Nome e assinatura do
representante legal da Proponente.
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ANEXO IX
EDITAL CARTA-CONVITE Nº. 003/2013-PMS

MODELO DE TERMO DE RENÚNCIA

A Proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade EDITAL CARTACONVITE Nº. 003/2013-PMS, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob
as penas impostas pela Lei Federal nº 8.666/93, obrigando a empresa que representa, que
não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de
habilitação preliminar, renunciando expressamente ao direito de recurso e ao Prazo
respectivo, concordando, de consequência, com o curso do procedimento licitatório e
abertura dos Envelopes nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS dos Proponentes habilitados.
SINOP, ___ de ____________ de 2013.

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa)
(Nome/Cargo e Carimbo CNPJ)
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ANEXO X
CARTA-CONVITE Nº 003/2013-PMS
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO BENEFICIÁRIA DA LEI
COMPLEMENTAR N.º 123, DE 2006
À
Prefeitura do Município de SINOP
A/C Comissão de Licitação
CARTA-CONVITE Nº 003/2013-PMS
Prezados Senhores,

(Razão

Social

da

n.º________________,

Licitante)_____________________,
por

intermédio

de

seu

inscrita

representante

no
legal,

CNPJ
o(a)

Sr.(a.)________________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º___________ e do CPF
n.º______________ declara, para fins do disposto no Edital, do Convite de Preço n.º
003/2013, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que esta
empresa, na presente data, é beneficiária da Lei Complementar n.º 123, de 2006;
DECLARA ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do
art. 3º da Lei Complementar supracitada.
Por ser verdade assino o presente.
Local/Data, ___ de ______________ de 2013.

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa)
Nome/Cargo e Carimbo CNPJ
OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a abertura da
Sessão, antes e separadamente dos invólucros (Proposta de Preço e Documentos de
Habilitação) exigidos nesta licitação, pelas Licitantes que pretenderem se beneficiar nesta
licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n.º 123, de
2006.
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ANEXO XI
CARTA-CONVITE Nº 003/2013-PMS
MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATO Nº 003/2013-PMS
Instrumento de contrato nº 000/2013
originado do Convite de Preço Nº
003/2013, referente a Contratação de
empresa de Consultoria Especializada
para Prestação de Serviços Técnicos
Profissionais para Elaboração do Plano
Municipal

de

Saneamernto Básico -

Setorial do Sistema de Limpeza Urbana e
Manejo

dos

Resíduos

Solidos

(PLAMSAB), que entre si celebram a
PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP e
a empresa ----.
PREÂMBULO
DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES
DA FINALIDADE E FUNDAMENTO LEGAL
(1) DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES – A PREFEITURA MUNICIPAL DE
SINOP/MT, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Av. das Embaúbas, 1.386,
Setor Comercial, na cidade de Sinop, Estado de Mato Groso, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
15.024.003/0001-32, doravante simplesmente denominada PMS ou CONTRATANTE,
representada pelo Prefeito Municipal, Sr. JUAREZ ALVES COSTA, Nacionalidade
.................., estado civil ......................., profissão .................., residente e domiciliado
.............., portador de Carteira de Identidade nº. ..............., expedida pela .....................,
inscrito no CPF/MF sob o nº. ............., e do outro lado e, do outro lado, a empresa
................ com sede ..................... inscrita no CNPJ/MF sob o nº ..............., doravante
simplesmente denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) seu(sua)
________(cargo)____, Sr.(a) ____________, inscrito no CPF/MF sob o n.º __________,
(nacionalidade)_ , (estado civil), (profissão) , portador da Cédula de Identidade n.°
__________, residente e domiciliado em (endereço)__, em conformidade com a (indicar os
instrumentos que dão à pessoa poderes para representar a sociedade).
(2) DA FINALIDADE – O presente Contrato tem por finalidade formalizar e disciplinar o
relacionamento contratual com vistas à execução dos trabalhos definidos e especificados na
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CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO sendo que sua lavratura foi regularmente autorizada em
despacho datado de /......../2013 do Prefeito Municipal.
(3) DO FUNDAMENTO LEGAL – O presente contrato decorre de licitação sob modalidade
de Convite de Preço nº 003/2013, nos termos e condições do Termo de Referencia do
EDITAL, cujo resultado foi homologado em data de ...../....../2013 pelo Sr. Prefeito
Municipal, conforme consta do Processo Administrativo acima mencionado, submetendo-se
as partes às disposições constantes da Lei nº 8.666, de 21.06.93, às cláusulas e condições
aqui estabelecidas e às Normas vigentes.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO – Constitui objeto deste Contrato, a execução pela
CONTRATADA, dos trabalhos descritos em sua proposta, os quais ficam fazendo parte
integrante e inseparável deste instrumento, como se aqui integralmente reproduzidos, e
assim resumidos quanto a seus elementos característicos:
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Nenhuma alteração, modificação, acréscimo ou decréscimo,
variação, aumento ou diminuição de quantidade ou de valores, ou das especificações e
disposições contratuais poderá ocorrer, inclusive quanto à habilitação e qualificação do
CONTRATADO no certame licitatório, salvo quando e segundo a forma e as condições
previstas na Lei nº. 8.666 de 21.06.93.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Antes da assinatura do contrato e de qualquer alteração ou
termo aditivo, será observada a comprovação por parte da Contratada do recolhimento das
contribuições sociais (FGTS e Previdência Social, CNDT), (Art.55, inciso XIII da Lei
8.666/93).
PARÁGRAFO TERCEIRO - As consultas a que se refere o item anterior deverão ser
repetidas antes de cada pagamento das medições, ocorridas no decorrer da contratação.
Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da Contratada,
esta será formalmente comunicada de sua situação irregular, para que apresente
justificativa e comprovação de regularidade. Caso não se verifique que a empresa
regularizou sua situação, estará sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 78, da Lei nº.
8666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO – Os serviços contratados serão
executados sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, atendidas as
especificações fornecidas pela PMS, devendo a contratada alocar todos os equipamentos,
pessoal e materiais necessários e que tomará todas as medidas para assegurar um controle
de qualidade adequado. Será observado o disposto nas cláusulas a seguir.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS GLOBAIS – Os preços correspondentes a
execução dos serviços são os constantes da proposta da CONTRATADA, aceita na licitação
acima referida, devidamente rubricados pelos representantes das partes contratantes.
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO – DO REAJUSTAMENTO – A PMS pagará à
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contratada, pelos serviços contratados e executados, os preços integrantes da proposta
aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e a ocorrência de imprevistos. Fica
expressamente estabelecido que os preços incluam todos os custos diretos e indiretos para
a execução do(s) serviço(s), de acordo com as condições previstas nas Especificações e
nas Normas contidas neste Edital e demais documentos da licitação, constituindo assim sua
única remuneração pelos trabalhos contratados e executados.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os pagamentos serão efetuados de forma parcelada em até 30
(trinta) dias contados da data da liberação da nota fiscal pelo setor competente, mediante
depósito na conta bancária da detentora do contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O pagamento será liberado mediante comprovação, pela
contratada, da Regularidade Fiscal.
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO – EMPENHO E DOTAÇÃO (1) DO
VALOR - O valor estimado do presente Contrato é de R$ ............ (..............), (2) - DO
EMPENHO E DOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Governo e Projetos Estratégicos,
através da seguinte dotação orçamentária, 02.020.0015.125.0038.2144.44.90.39.00.00.999,
conforme Nota(s) de Empenho
nº..........., datada de..........., no valor de R$
.............(............), a(s) qual(is) fica(m) fazendo parte integrante deste contrato.
PARÁGRAFO ÚNICO – Nos exercícios seguintes, durante a vigência do contrato, as
despesas respectivas serão empenhadas, em relação a parte a ser executada, indicando-se
os créditos e empenhos para a sua cobertura em termos aditivos a serem então lavrados
pela PMS.
CLÁUSULA SEXTA – DOS PRAZOS E SUAS PRORROGAÇÕES – O prazo para a
execução dos serviços definidos na CLÁUSULA PRIMEIRA é de ......... (........) meses;
Estes prazos serão contados a partir da data do recebimento da Ordem de Serviço.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os prazos aqui referidos poderão ser prorrogados em
conformidade com o disposto no Art. 57, da Lei nº 8.666 de 21.06.93 e suas posteriores
alterações.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Durante a execução dos trabalhos não serão admitidas
paralisações dos serviços por prazo, parcelado ou único, salvo motivo de força maior, aceito
por ambas as partes contratantes, excluídas quaisquer indenizações.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Os trabalhos executados serão recebidos pela Secretaria
Municipal de Governo e Projetos Estratégicos, em conformidade com as disposições
constantes da Lei nº. 8.666 de 21.06.93 e suas posteriores alterações e normas.
PARÁGRAFO QUARTO – O Prazo de vigência do contrato é .............. (........) meses,
podendo ser prorrogados em conformidade com o disposto no Art. 57, da Lei nº 8.666 de
21.06.93 e suas posteriores alterações.
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CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E PRERROGATIVAS DA PMS – Constituem
direitos e prerrogativas da Prefeitura Municipal de Sinop, além dos previstos em outras leis,
os constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei nº 8.666 de 21.06.93, que a
CONTRATADA aceita e a eles se submete.
CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA – A CONTRATADA se
obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES – DISPOSIÇÕES GERAIS – A empresa
vencedora do certame responderá administrativamente pela qualidade e eficiência dos
serviços por ela executado, e essa responsabilidade não cessará com a entrega e
aprovação da finalização do serviço, mas se estenderá até a finalização definitiva.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A verificação, durante a realização dos serviços, de quaisquer
falhas na execução que importem em prejuízo à Administração ou terceiros, serão
consideradas como inexecução parcial do contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Será a empresa responsabilizada administrativamente por
falhas ou erros na execução que vierem a acarretar prejuízos a PMS, sem exclusão da
responsabilidade criminal e civil por danos morais ou físicos a terceiros, nos termos da Lei.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93 e
neste Edital, a CONTRATADA ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim
considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem
prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às
seguintes penalidades:
I – advertência;
II – multa sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados
da comunicação oficial, cujos percentuais estão definidos neste instrumento convocatório;
III – suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar
com a Prefeitura Municipal de Sinop, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a licitante ressarcir a Administração da PMS pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
PARÁGRAFO QUARTO – As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA
juntamente com a de advertência, suspensão temporária do direito de participar de licitação
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com a Administração e impedimento de licitar e contratar; e poderão ser descontadas do
pagamento a ser efetuado.
PARÁGRAFO QUINTO – Nos casos de fraude na execução do contrato cabe a declaração
de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Os casos de inexecução total ou parcial, erro de execução, execução imperfeita, atraso
injustificado e inadimplemento de cada ajuste representado pela nota de empenho, sujeitará
a detentora da Ata às penalidades previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, das
quais destacam-se:
a) advertência;
b) Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso na entrega do
objeto, até o 03 (três) dia, calculados sobre o valor do contrato;
c) Multa de 15 % (vinte por cento) sobre o saldo do Contrato, no caso de atraso
superior a 03 (três) dias na execução do objeto, com a conseqüente rescisão
contratual;
d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso da
EMPRESA, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão,
bem como nos demais casos de inadimplemento contratual;
e) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar
com o Município, no prazo de até 2 (dois) anos;
f) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que
seja promovida a reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração
da decisão da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de
vistas ao processo.
I - Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados
dos pagamentos devidos pela Administração.
II - Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a" à "f", caberá recurso no prazo de 05
(cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local.
III - O recurso ou o pedido de reconsideração relativa às penalidades acima dispostas será
dirigido ao Secretário da unidade requisitante, o qual decidirá o recurso no prazo de 05
(cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO DO CONTRATO – O presente Contrato poderá ser
rescindido nos casos e na forma previstos na Lei nº 8.666 de 21.06.93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA CISÃO, INCORPORAÇÃO OU FUSÃO – Em
havendo a Cisão, Incorporação ou Fusão da futura empresa contratada, a aceitação de
qualquer uma destas operações ficará condicionada à analise por esta administração
contratante do procedimento realizado, tendo presente a possibilidade de riscos de
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insucesso na execução do objeto contratado, ficando vedada a sub-rogação contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO – A Secretaria Municipal de
Governo e Projetos Estratégicos, fiscalizará a execução dos trabalhos, que a
CONTRATADA declara a ela se submeter.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA APROVAÇÃO E DA EFICÁCIA DO CONTRATO – o
presente Contrato terá eficácia plena a partir da data da sua publicação.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO – As partes elegem, de comum acordo, com
renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro da Comarca de Sinop para dirimir as questões decorrentes do presente Contrato.
E por assim estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento, por si e seus
sucessores, em 03 (três) vias de igual forma e teor, rubricadas em presença de 02 (duas)
testemunhas.
Sinop-MT, ____ de _______________ de 2.013.
CONTRATANTE:

CONTRATADA:

_________________________________________________________
JUAREZ ALVES DA COSTA
Prefeito Municipal

___________________________________________________________
Empresa
.......................................................................................

TESTEMUNHAS:
a)_______________________
RG:
b) _______________________
RG:
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