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PROCESSO LICITATÓRIO 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 002/2016 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL  
INTERESSADA: Prefeitura de Alta Floresta – MT  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM NO PERÍMETRO URBANO DE ALTA 
FLORESTA-MT. 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT, com sede a Travessa 
Álvaro Teixeira Costa, nº 50, Centro, Alta Floresta/MT, pela COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público para conhecimento de todos os 
interessados, que fará realizar licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇO, do 
tipo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme descrito neste edital e seus anexos, de 
conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, com alterações posteriores e demais 
legislações aplicáveis. Os envelopes contendo definidos neste edital e seus Anexos 
deverão ser entregues a Comissão Permanente de Licitação até às 14:30 horas 
(Horário Oficial de Mato Grosso), do dia 17 de março de 2016, na sala de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Alta Floresta, na Avenida Ariosto da Riva n. º 
3.391, Centro na Cidade de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso. Havendo a 
necessidade da sessão pública se prorrogar, a mesma se fará nos dias subseqüentes 
à data de abertura, sempre obedecendo aos horários de funcionamento de 
expediente do Paço Municipal. A integra do Edital e esclarecimentos a respeito do 
presente certame poderão ser obtidos no seguinte endereço: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT, Travessa Álvaro Teixeira Costa, n° 50, 
Centro.Telefone (66) 3512-3112. O edital poderá ser obitdo no Departamento de 
Licitação da Prefeitura de Alta Floresta  - MT, conforme endereço rodapé mediante 
ao pagamento de uma taxa não reembosavel de R$ 50,00 (cinquenta reais).  

 

1. DO OBJETO 

1.1 O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM NO PERÍMETRO 
URBANO DE ALTA FLORESTA-MT. 
1.2 A empresa licitante deverá manter durante a vigência do contrato instalações 
dentro dos limites da cidade de Alta Floresta – MT, que proporcionem condições 
operacionais e administrativas. 
1.2.1 Para cumprimento do disposto do item 1.2 do edital a Prefeitura de Alta 
Floresta concederá prazo de até 30 dias após a assinatura do contrato, para que as 
empresas que não possuam cede na cidade de Alta Floresta – MT, provedencie 
instalações necessárias para execução dos serviços. 
 

2. DOS PRAZOS E DA EXECUÇÃO 

2.1. O prazo para assinatura do contrato pelo licitante vencedor será de até cinco 
dias depois da notificação pelo CONTRATANTE, ou da retirada do instrumento, 
sujeitando-se o infrator às sanções previstas na Lei n° 8.666/93. 
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2.2. O prazo para execução dos serviços será de três meses contados a partir da 
data de assinatura do contrato. 
2.3 O contrato poderá, todavia, por acordo das partes, serem prorrogado por iguais 
e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que seja de 
interesse da Contratante, mediante termo próprio, com vistas à obtenção de preços 
e condições mais vantajosas para a Administração, conforme faculta o inciso II, do 
artigo 57 da Lei n.º 8.666/93. 
2.4 – Os serviços serão realizados de segunda à sexta-feira ou se necessários 
sábados, domingos e feriados, nos dias e horários determinados pela Secretaria 
Municipal de Infra Estrutura, conforme a necessidade.  

 

3. DOS RECURSOS  

3.1. – As despesas decorrentes deste contrato, no presente exercício, serão cobertas 
pela seguinte dotação orçamentária:  

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA  
732 – 11.003.2.196 – 339039.00.00 
 

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

4.1. A pasta contendo o edital e as demais especificações dos serviços se encontra à 
disposição dos interessados para exame e aquisição no Departamento de Licitações e 
Contratos, situada na Travessa Álvaro Teixeira Costa, n° 50, Centro -  Fone (66) 
3512-3112. 
4.2. Poderão participar da Tomada de Preço n° 002/2016 todas as pessoas jurídicas 
legalmente estabelecidas no país. 
4.2.1 - As Micro-empresas ou empresas de pequeno porte deverão apresentar, no 
ato do cadastramento, declaração de comprovação de enquadramento em um dos 
dois regimes, para que possa ter o beneficio do tratamento diferenciado e favorecido 
na presente licitação, na forma do disposto na Lei Complementar n.º 123 de 
14/12/2006, 
4.3 Não será admitida nesta licitação a participação de licitantes enquadradas em 
quaisquer das hipóteses a seguir: 
a) que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou 
liquidação; 
b) consorciadas sob qualquer forma. 
c) que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com 
suspensão por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas 
Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa 
oficial ou, conforme o caso, pelo órgão em que praticou enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição; 
d) estrangeiras que não funcionem no País; 
4.4. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de 
uma empresa junto à prefeitura nesta Concorrência, sob pena de exclusão das 
licitantes representadas. 
4.5. Da Apresentação dos envelopes 
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4.5.1. Os documentos de habilitação e a proposta de preço exigidos neste Edital 
deverão ser apresentados em envelopes distintos e lacrados, contendo as seguintes 
indicações no seu anverso: 
 

ENVELOPE 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
TOMADA DE PREÇO N º 002/2016 
RAZÃO SOCIAL E Nº DO C.N.P.J. DO LICITANTE 

 

ENVELOPE 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
TOMADA DE PREÇO N º 002/2016 
RAZÃO SOCIAL E Nº DO C.N.P.J. DO LICITANTE 

 
4.6. Todos os documentos exigidos poderão ser apresentados em original ou por 
qualquer processo de cópia devidamente autenticados em cartório em uma via ou 
publicados em órgão de imprensa oficial, ou ainda, por membros da Comissão 
Permanente de Licitação, quando apresentados juntamente com o original. 
4.7. A colocação da proposta de preço no envelope de documentos de habilitação ou 
vice-versa, acarretará a exclusão do licitante do certame. 
 

5. DA HABILITAÇÃO  

5.1. Todos os Licitantes deverão apresentar dentro do Envelope nº 01, os 
documentos específicos para participação neste Certame, devendo ser entregues 
seqüencialmente e na ordem a seguir, devidamente numerados e rubricados, a fim 
de permitir celeridade na conferência e exame correspondentes. 
 
5.2. Habilitação jurídica: 
a) – Declaração de indicação do representante legal da empresa licitante (Modelo 
ANEXO VI – do edital). 
b) Cópia autenticada do RG e CPF do representante legal indicado pela empresa 
licitante. 
c) Cédula de Identidade e CPF autenticada de todos os sócios da empresa, do 
signatário da proposta caso não seja sócio, acompanhado de procuração, com firma 
reconhecida em cartório em via original ou cópia autenticada com fins específicos; 
d) Registro comercial, no caso de Empresa Individual ou; 
e) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhados de documentos de eleição de seus administradores ou; 
f) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício ou; 
g) Decreto de autorização, em se tratando de empresa e sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir, obedecendo ao 
art. 28 da Lei n° 8.666/93. 
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h) Certificado de Registro Cadastral expedido pela Prefeitura Municipal de Alta 
Floresta – MT (relação de documentos e condições para efetivação de Certificado de 
Registro Cadastral – anexo V do edital) em plena vigência. 
i) Apresentação de recolhimento e pagamento de taxa do edital em nome da 
empresa licitante.  
 
5.3. Regularidade Fiscal: 
a) - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) - Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo ao domicilio 
ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objetivo licitado; 
c) - Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal ou alvará de Licença 
para Funcionamento, relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu 
ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; 
d) – Certidão Negativa de Tributos Federais, fornecida pela Fazenda Federal, e a 
Divida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional; 
e) – Certidão Negativa de Regularidade junto à Fazenda Estadual, relativo ao ICMS e 
IPVA, fornecida pela Secretaria de Fazenda Estadual. 
f)- Certidão quanto a Dívida Ativa Estadual, fornecida pela Procuradoria Geral do 
Estado. 
g) - Certidão Negativa de Tributos Municipais da sede da licitante, incluindo Dívida 
Ativa, fornecido pela Prefeitura Municipal. 
h) - Certidão Negativa de Débito (CND-INSS), expedida pelo Instituto Nacional da 
Seguridade Social, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por lei. 
i) - Certidão Negativa de Débito (CND-FGTS), fornecida pela Caixa Econômica 
Federal, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei. 
j) - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, fornecida pelo Poder Judiciário – 
Justiça do Trabalho.  
k) - Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial da sede da licitante com 
data de expedição não superior a 60 (sessenta ) dias anteriores a data de 
julgamento do certame.   
 
5.4. Qualificação Técnica 
a – Declaração  que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos 
de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do 
art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal e art. 27, V, da Lei 8666/93. (MODELO 
ANEXO VI 
b – Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações e das 
condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação (MODELO ANEXO 
VII) 
c – Declaração, sob as pena do art. 299 do Código Penal, de que terá a 
disponibilidade, caso venha a vencer o certame, realizará os serviços nos prazos e/ou 
condições previstas em edital e termo de referência (MODELO ANEXO VIII);   
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d – Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na 
forma do Art. 32, § 2o, da Lei 8.666/93 (MODELO ANEXO IX); 
e - Atestado de Capacidade Técnica, em nome da empresa, fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado comprovando aptidão para desempenho das 
atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação. 
f) Cópiados documentos dos veículos (CRLV – Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo) do exercício vigente em nome da empresa licitante. 
g) Nos casos em que a propriedade do ceículo não estiver em nome da empresa, 
deverá apresentar, obrigatoriamente, além da cópia do Documento de veículo, 
documento que comprove a posse do veículo, a exemplo, contrato de locação. 
 
5.5. Qualificação Econômico-Financeira 
a – Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último Exercício Social, já 
exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira 
do licitante, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios; 
c - Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica; 
5.6 A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País deverá 
apresentar, também, o Decreto de Autorização ou ato de registro ou autorização 
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir. 
5.7 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, 
em cópia autenticada por cartório competente, ou em publicação da imprensa oficial 
ou em cópias simples, desde que apresentadas na sessão às originais para 
conferência pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, sendo que estas poderão 
estar dentro ou fora do envelope. 
5.8 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente edital e seus anexos. 
5.9 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar 
qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, a  COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO considerará o proponente inabilitado. 
5.9 Aquele que ensejar declaração falsa, ou que dela tenha conhecimento, nos 
termos do artigo 299 do Código Penal. 
5.10 As certidões que não apresentarem prazo de validade, a comissão estabelecerá 
o prazo de 30(trinta) dias corridos contados a partir da data de expedição do(s) 
referido(s) documento(s), para comprovação de validade do(s) mesmo(s).  
 

6 - DAS PROPOSTAS  

6.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em uma via impressa 
confeccionada em papel timbrado do licitante, conforme Modelo de Proposta, 
redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de 
uso corrente, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente 
datada e assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante legal da 
licitante. 
6.2. Na Proposta de Preços deverão constar, sob pena de desclassificação: 
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6.2.1. Razão social da licitante, nº do CNPJ/MF, endereço completo, telefone, fax 
para contato e, se possível, endereço eletrônico (e-mail), nº  da conta corrente, 
agência e respectivo Banco; 
6.2.2. Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) 
dias corridos, a contar da data de sua apresentação; 
6.2.3. Prazo de execução dos serviços conforme cronograma. 
6.2.4. Uma única cotação, com preço unitário e total, com apenas duas casas 
decimais após a virgula e valor total, em moeda corrente nacional, expressos em 
algarismos e por extenso, sem previsão inflacionária. Em caso de divergência entre 
os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros, e entre os valores 
expressos em algarismo e por extenso, será considerado este último; 
6.3. Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, 
tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, 
serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, frete, lucro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos. 
6.4. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta 
ou incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma 
por caracterizar preço inexequível no julgamento das propostas, serão considerados 
como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou 
qualquer título, devendo os serviços serem executados sem ônus adicionais. 
6.5. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do 
licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
6.6. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e 
exigências do presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissões, 
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 
6.7. Serão aceitas apenas as propostas que apresentarem preços até o valor máximo 
estipulado para a execução dos serviços objeto desta licitação; 
6.8. No caso de apresentação de propostas com preços inexequíveis ou irrisórios, 
será aplicado, por simetria, o disposto nos § 1º e 2º do artigo 48 da Lei nº 8.666/93. 

 

7 - HABILITAÇÃO - JULGAMENTO 

7.1 - No dia, hora e local previstos no preâmbulo deste Edital, reunir-se-á a 
Comissão de Licitação, com a incumbência de receber os envelopes “HABILITAÇÃO” 
E “PROPOSTA DE PREÇOS”, e efetuar seus respectivos julgamentos. 
7.2 - Após a tolerância improrrogável de 05 (cinco) minutos o presidente da 
comissão de licitação declarará instalada a seção de recebimento dos envelopes 
“HABILITAÇÃO” E “PROPOSTA DE PREÇOS” desta licitação, fazendo registrar em ata 
das empresas licitantes, sendo vedado, a partir do momento de instalação da sessão, 
receber outros documentos. 
7.3 - Pela ordem alfabética, e sempre nesta ordem serão convidadas as empresas 
licitantes, através de seus representantes legais, para apresentarem seus envelopes 
de “HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS” 
7.4 - Analisadas as formalidades, serão lançados em Ata os nomes dos 
representantes legais, segundo as empresas licitantes; 
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7.5 - Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documentos 
de habilitação exigido no Edital e não apresentado na reunião destinada à 
habilitação. 
7.6 - Na mesma ordem, o Presidente convocará os membros da comissão e a todos 
os licitantes presentes a assinarem o fecho dos envelopes; 
7.7 - Em seguida a comissão analisará, na mesma ordem, os documentos de 
“HABILITAÇÃO”, considerando habilitada a empresa licitante cuja documentação 
esteja em consonância com o Edital; 
7.8 - Havendo habilitação ou inabilitação de empresas o Presidente da comissão de 
licitação solicitará dos mesmos a desistência expressa de seus recursos, que deverá 
ser assinado pelo representante da empresa não habilitada o Termo de Renuncia, e 
que se aceito, será circunstancialmente lançado em Ata. 
7.9 - Se não houver expressa desistência, através do Termo de Renuncia, de acordo 
com o disposto no item anterior, será concedido com efeito suspensivo, o prazo legal 
de 05 (cinco) dias úteis para que as partes interessadas interponham recursos que 
entenderem; 
7.10 - Havendo recurso, assim como suas eventuais impugnações, a comissão após 
seu julgamento, ou ainda sua denegação, dará prosseguimento aos trabalhos, 
importando em preclusão do licitante inabilitado do direito de participar das fases 
subseqüentes; 
7.11 - Caso a Comissão de Licitação julgue conveniente a seu critério exclusivo, 
poderá suspender a reunião, a fim de que tenha melhores condições de analisar os 
documentos apresentados, marcando na oportunidade nova data e/ou horário em 
que voltará a reunir-se com os interessados, ocasião em que será apresentado o 
resultado da habilitação; 
7.12 - O não comparecimento de qualquer dos participantes a nova reunião 
marcada, não impedirá que ela se realize, não cabendo ao ausente o direito de 
reclamação de qualquer natureza. 
7.13 - A Comissão de Licitação somente procederá a abertura dos envelopes 
“PROPOSTA DE PREÇOS”, das empresas licitantes habilitadas; 
7.14 - Os envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS” das empresas inabilitadas serão 
devolvidos intactos, bem como conferidos seus respectivos lacres, isto, após o 
julgamento ou denegação de recursos, se houver; 
7.15 - É expressamente proibida, sob qualquer alegação, a abertura no recinto da 
sessão de licitação do envelope “PROPOSTA DE PREÇOS”, dos inabilitadas. 
 

8 - PROPOSTA DE PREÇOS - JULGAMENTO   

8.1 – Caso não haja julgamento das propostas de preços na mesma data de 
julgamento da habilitação, este se dará no dia, hora e local designado na Ata 
circunstanciada de encerramento da fase de julgamento da “HABILITAÇÃO”; 
8.2 - Analisadas ou confirmadas às credenciais e estando as mesmas preenchendo as 
formalidades, após a verificação dos fechos dos envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS”, 
serão lançados em ata os nomes dos representantes legais segundo as empresas 
licitantes e a confirmação de que os lacres dos envelopes estão invioláveis; 
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8.3 - Após a abertura dos envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS” não mais caberá 
inabilitar as empresas licitantes, salvo em razão de fatos supervenientes conhecidos 
somente após o julgamento da habilitação; 
8.4 - Após a abertura dos envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS”, será analisado seu 
conteúdo, considerando-se classificadas as empresas licitantes que tenham atendido 
o disposto no item 6 (seis) deste Edital; 
8.5 - Todos os documentos contidos na “PROPOSTA DE PREÇOS” serão 
obrigatoriamente assinados ou rubricados pelos representantes das empresas 
licitantes presentes e pelos membros da comissão de licitação; 
8.6 – Na seleção das “PROPOSTAS DE PRECOS” será classificada vencedora a 
proponente que apresentar menor preço global. 
8.7 – O julgamento das “PROPOSTAS DE PREÇOS” será em duas fases:  
I – FASE ELIMINATÓRIA 
Serão eliminadas as propostas de preços que: 
a) Estejam incompletas, em desacordo com o estabelecido no item 6(seis) deste 
Edital; 
b) Que contenham emendas, borrões, ressalvas, rasuras ou entrelinhas; 
II – FASE FINAL DE CLASSIFICAÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO 
a) Havendo eliminação de empresas licitante, o presidente da comissão solicitará do 
mesmo a desistência expressa de seu recurso, o que se aceito, será 
circunstancialmente lançado em Ata, e será feito um Termo de Renúncia que poderá 
ser descrito em ata, onde o qual obrigatoriamente deverá conter a assinatura dos 
representantes da empresas licitantes que aceitaram expressamente desistir do 
recurso da julgamento da “PROPOSTA DE PREÇO”; 
b) Se não houver expressa desistência de acordo com o disposto no item anterior, 
será concedido com efeito suspensivo o prazo legal de 05(cinco) dias úteis para que 
as partes interessadas  interponham o recurso; 
c) Esgotadas as fase de recursos, a comissão de licitação fará a classificação das 
“PROPOSTAS” pela ordem de seus valores crescentes; 
d) Em caso de igualdades entre propostas de menor preço, a CPL realizar o sorteio, 
como forma de desempate. 

 

9 - DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES  

9.1 – As impugnações eventualmente apresentada deverão obedecer ao artigo 41 da 
Lei 8.666/93 e Alterações pela Lei nº 8.883/94. 
9.2 - Os pedidos de recursos, eventualmente apresentados pelos participantes 
decorrente do presente Edital, deverão obedecer ao artigo 109 da lei 8.666/93 e 
alterações pela Lei nº 8.883/94. 
9.2.1 Interposto o recurso, dele se dará ciência aos demais licitantes que poderão 
impugná-lo no prazo de cinco dias úteis. 
9.3. O recurso deverá ser dirigido ao Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação e entregue mediante protocolo, durante o expediente normal, no setor, 
vedada a interposição de qualquer outra forma. 
9.4 – As Impugnações e/ou Recursos deverão estar devidamente assinadas com a 
respectiva identificação do representante legal da licitante, bem como, 



 

Travessa Álvaro Teixeira Costa, n° 50, Centro – Alta Floresta – MT – CEP: 78.580-000 Fone: (0**66) 3512-3100                  

protocolada(s) no setor de protocolo da Prefeitura de ALTA FLORESTA – MT, 
conforme endereço rodapé.  
 

10 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

10.1. Após a publicação do resultado da licitação e, não havendo interposição de 
recursos nos termos do artigo 109 da Lei n° 8.666/93, decorridos cinco dias úteis, o 
objeto do certame será adjudicado à empresa vencedora do certame. 
10.2. O prazo de cinco dias úteis para a homologação da licitação também poderá 
iniciar-se a partir da lavratura da ata de encerramento da sessão de julgamento das 
propostas de preços, desde que presentes no ato os prepostos das licitantes. 
10.3. O cumprimento do prazo recursal poderá ser dispensado desde que os 
proponentes se manifestem a respeito na ata ou em documento à parte. 
 

11. DO CRITÉRIO DE REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

11.1. Os preços do contrato não poderão ser reajustados, porém, será observada 
estritamente a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro do mesmo durante a 
sua execução. 
11.2. O índice a ser utilizado como base para eventuais reajustes será o IGPM/FGV.  
 

12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

12.1 – Os pagamentos serão efetuados mensalmente até o quinto dia ultil do mês 
subseqüente a realização dos serviços de acordo com o cronograma de desembolso 
estabelecido pela Secretaria Municipal de Finanças e estarão condicionados à 
apresentação da nota fiscal ou recibo de prestação de serviços devidamente 
atestados pelo responsável da fiscalização dos serviços. 
12.2 – Será considerado como inadimplemento o atraso superior a 30 (trinta) dias. 
12.3 – Só haverá compensações financeiras e penalizações por eventuais atrasos e 
descontos por eventuais antecipações de pagamentos se houver acordo entre as 
partes. 
12.4 – Todos os pagamentos serão precedidos de planilha demonstrativa da medição 
dos serviços expedida pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. 
12.5 A contratada obriga-se durante a vigência do contrato manter as condições 
habilitatórias establecidas neste edital. 
 

13. DAS GARANTIAS  

13.1 Não será exigido garantia de participação nesta licitação. 
 

14. DAS SANÇÕES PARA OS CASOS DE INADIMPLEMENTO 

14.1. À proponente vencedora serão aplicadas as seguintes sanções no caso de 
recusa da assinatura do contrato ou pelo inadimplemento na execução dos serviços 
contratados: 
14.2. As penalidades contratuais aplicáveis são: 
14.2.1. Advertência verbal ou escrita; 
14.2.2. Multa; 
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14.3. A advertência verbal ou escrita será aplicada independentemente de outras 
sanções cabíveis, quando houver descumprimento de condições contratuais ou 
condições técnicas estabelecidas, consideradas como faltas leves. 
14.4. As multas e as demais penalidades previstas são as seguintes: 
a) 20% (vinte por cento) sobre o valor da proposta vencedora no caso de recusa 
injustificada para assinatura do contrato; 
b) 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na 
entrega ou na execução do serviço; 
c) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a quaisquer 
das cláusulas do contrato, exceto na alínea anterior; 
d) 10% (dez por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do contrato nos 
casos previstos em lei, por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade 
civil ou criminal incidente e da obrigação de ressarcir das perdas e danos que der 
causa; 
e) suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar 
com a Prefeitura Municipal de Alta Floresta – MT, por prazo não superior a dois anos, 
no caso de cometimento de falta considerada grave, garantida ampla defesa e 
contraditório; 
f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
Federal, Estadual ou Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação do infrator, perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, no caso de cometimento de falta considerada 
gravíssima, garantida ampla defesa e contraditório; 
g) perda da garantia contratual, quando for o caso. 
14.5. – De qualquer sanção imposta a CONTRATADA poderá, no prazo máximo de 
cinco dias contados da intimação do ato, oferecer recurso à CONTRATANTE, 
devidamente fundamentado. 
14.6. – As multas previstas no item anterior são independentes e serão aplicadas 
cumulativamente. 
14.7.– A multa definida na alínea “b” do item 14.4, será descontada de imediato dos 
pagamentos das parcelas devidas e a multa prevista na alínea “c” do mesmo item 
será descontada por ocasião do último pagamento. 
14.8. – A CONTRATADA não incorrerá na multa prevista na alínea “b” acima referida, 
na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, ou de responsabilidade da 
CONTRATANTE. 
 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

15.1. É facultado à Comissão Permanente de Licitação ou autoridade superior, em 
qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou 
complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
15.2. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a 
licitação por razões de interesse público derivado de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e 
fundamentado. 
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15.2.1. A anulação do procedimento induz à do contrato. 
15.2.2. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser 
ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 
15.3. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 
sua proposta e a Prefeitura não será, em nenhum caso, responsável por esses 
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
15.4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
15.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 
a realização do certame na data marcada, a sessão será redesignada para o dia, 
hora e local definidos e novamente publicada. 
15.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á 
o dia do início e incluir se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 
dias de expediente normal na Prefeitura Municipal de Alta Floresta - MT. 
15.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento do licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e 
a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de 
Concorrência. 
15.8. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança 
do futuro contrato. 
15.9. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na 
interpretação do presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito, 
ao Presidente da CPL, nas dependências do Setor de Licitações e Contratos da 
Prefeitura no seguinte endereço: Avenida Ariosto da Riva, 3391, Centro, Município de 
Alta Floresta – MT, Prédio da Prefeitura Municipal, até dois dias úteis antes da data 
de abertura da Concorrência. 
15.10. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
15.11. Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei 8.666/93. 
 

ALTA FLORESTA – MT, 29 DE FEVEREIRO DE 2016 
 
 
 

_________________________________________________ 
VALDETI APARECIDA HEINZEN 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO I 
 

(Papel Timbrado da Empresa) 
PROPOSTA DE PREÇO 

 
Licitação: Nº 002/2016. Modalidade: TOMADA DE PREÇO. Tipo: MENOR PREÇO 
GLOBAL 
ORGÃO REALIZADOR: Prefeitura Municipal de Alta Floresta – MT . 
Licitante:_______________________________ CNPJ.: __________________ Tel Fax: 
(__)________E-mail: _________________ Tel Celular: (_____)____________ 
Endereço:_________________________ 
Conta Corrente: ____________ Agência:_____________ Banco: ____________________ 
 

PROPOSTA DE PREÇOS  

COD. 
SINFRA 

DESCRIÇÃO UNID. 
VALOR 

UNITÁRIO  
QUANT/ 
MENSAL 

QUANT. 03 
MESES 

TOTAL MENSAL TOTAL GERAL 

3 S 08 
300 01 

VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUA, 
SARGETA, MEIO FIO E 
CALÇAMENTO (CALÇAMENTO EM 
PREDIOS E AREAS PÚBLICAS) 

M² 
 

60.000 180.000 
  

3 S 08 
302 01 

LIMPEZA DE BUEIRO E 
DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS 
DO PERIMETRO URBANO DE 
ALTA FLORESTA  

M³ 
 

250 750 
  

3 S 08 
901 01 

CORTE E LIMPEZA, PLANTIO DE 
MUDAS E ADUBAÇÃO DE AREAS 
GRAMADAS OU NÃO ( 
CANTEIROS CENTRAIS DA 
CIDADE, PRAÇAS PUBLICAS E DE 
TODOS OS PATIOS DE PREDIOS 
PUBLICOS MUNICIPAIS)  

M² 
 

200.000 600.000 
  

3 S 09 
002 00 

TRANSPORTE LOCAL EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 5M³, 
COM CAPACIDADE MINIMA PARA 
7,5 TON., CARGA DE DETRITOS 
E ENTULHOS SECOS, EM, 
RODOVIA PAVIMENTADA 
DISTANCIA ATÉ 20 KM, SENDO 
PAGO R$ 0,53 POR 
TONELADA/KM RODADO. 

CARGAS 
 

150 450 
  

TOTAL: 
  

Valor Global por Extenso .............................................................. 
Validade da Proposta: Conforme Edital 
Prazo de Execução dos Serviços: Conforme Edital 
DATA e LOCAL 
                                   Assinatura e carimbo 

(representante legal) 
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ANEXO II 

                         MINUTA DE CONTRATO 
 

O Município de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, 
Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede 
administrativa à Avenida Ariosto da Riva, 3391, Centro, 
CEP 78.580-000, na Cidade de Alta Floresta, Estado de 
Mato Grosso, inscrita no CNPJ /MF sob o nº CNPJ nº. 
15.023.906/0001-07, representado neste ato pelo seu 
Prefeito Municipal, Sr. ASIEL BEZERRA DE ARAÚJO, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade de 
Alta Floresta – MT, portador da Cédula de Identidade nº 
38036688 SESP/PR e CPF nº. 086.491.288-90, doravante 
denominado de CONTRATANTE, e a empresa ..........., 
inscrita no C.N.P.J./MF sob o nº. .......... e Inscrição 
Estadual sob nº. ........., estabelecida a Rua ........, N.º....., 
Bairro .........., representada neste ato por seu 
proprietário(a) o(a) Sr.(a).............., brasileiro(a), portador 
do RG nº. .......... e do CPF nº. ..........., residente à Rua 
......., nº. ........, cidade de ................, doravante 
denominada de CONTRATADA, resolvem celebrar o 
presente contrato nos termos do Edital de TOMADA DE 
PREÇO Nº 002/2016, mediante as cláusulas e 
condições a seguir estabelecidas. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LIMPEZA E JARDINAGEM NO PERÍMETRO URBANO DE ALTA FLORESTA-MT. 
1.2 Os serviços serão executados pela equipe técnica disponibilizada pela 

CONTRATADA, conforme descrito: 

 
....................................................................................................................... 
 
1.3 A empresa licitante deverá manter durante a vigência do contrato instalações 
dentro dos limites da cidade de Alta Floresta – MT, que proporcionem condições 
operacionais e administrativas necessárias para desempenho dos serviços. 
1.3.1 A Prefeitura de Alta Floresta concederá prazo de até 30 dias após a assinatura 
do contrato, para que as empresas que não possuam cede na cidade de Alta Floresta 
– MT, provedencie instalações necessárias para execução dos seviços. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS 
2.1 – O valor global do presente contrato é de ............................; 
2.2 – Os pagamentos serão efetuados mensalmente até o quinto dia ultil do mês 
subseqüente a realização dos serviços de acordo com o cronograma de desembolso 
estabelecido pela Secretaria Municipal de Finanças e estarão condicionados à 
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apresentação da nota fiscal ou recibo de prestação de serviços devidamente 
atestados pelo responsável da fiscalização dos serviços. 
2.3 – Será considerado como inadimplemento o atraso superior a 30 (trinta) dias. 
2.4 – Só haverá compensações financeiras e penalizações por eventuais atrasos e 
descontos por eventuais antecipações de pagamentos se houver acordo entre as 
partes. 
2.5 – Todos os pagamentos serão precedidos de planilha demonstrativa da medição 
dos serviços expedida pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. 
2.6 A contratada obriga-se durante a vigência do contrato manter as condições 
habilitatórias establecidas neste edital. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO, VIGÊNCIA E EXECUÇÃO 
3.1. O prazo para assinatura do contrato pelo licitante vencedor será de até cinco 
dias depois da notificação pelo CONTRATANTE, ou da retirada do instrumento, 
sujeitando-se o infrator às sanções previstas na Lei n° 8.666/93. 
3.2. O vigência do contrato para execução dos serviços será de 03 (três) meses 
contados a partir da data de assinatura do contrato. 
3.3 O contrato poderá, todavia, por acordo das partes, serem prorrogado por iguais 
e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que seja de 
interesse da Contratante, mediante termo próprio, com vistas à obtenção de preços 
e condições mais vantajosas para a Administração, conforme faculta o inciso II, do 
artigo 57 da Lei n.º 8.666/93. 
3.4 – Os serviços serão realizados de segunda à sexta-feira ou se necessários 
sábados, domingos e feriados, nos dias e horários determinados pela Secretaria 
Municipal de Infra Estrutura, conforme a necessidade.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
4.1 – aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de 
inadimplemento das obrigações da CONTRATADA; 
4.2 – cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as 
cláusulas contratuais deste instrumento; 
4.3 – cumprir  e fazer cumprir os termos da Lei nº 8.666/93 e do presente 
instrumento, inclusive no que diz respeito ao equilíbrio econômico-financeiro durante 
a execução do contrato; 
4.4 – efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA no prazo estipulado no 
contrato depois do recebimento das Notas Fiscais e respectivas medições de cada 
etapa, já devidamente atestadas; 
4.5 – aplicar e cobrar as multas pela inexecução total ou parcial ou pela 
inobservância de quaisquer das cláusulas deste contrato; 
4.6 – efetuar a retenção dos impostos e encargos legais sobre as Notas Fiscais de 
cada parcela; 
4.7 – modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de 
interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA; 
4.8 – rescindir unilateralmente o contrato, nos casos especificados no inciso I do 
artigo 79 da referida lei. 
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CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
5.1 –  cumprir com o cronograma estabelecido pela Prefeitura Municipal de Alta 
Floresta – MT; 
5.2 – autorizar e facilitar o trabalho de fiscalização dos serviços; 
5.3 – responsabilizar-se pelo pagamento a terceiros, inclusive em relação a direitos 
trabalhistas e previdenciários que porventura venha a contratar para execução dos 
serviços do presente contrato; 
5.4 – reparar as suas expensas todas e quaisquer falhas e irregularidades que 
porventura venham ocorrer durante a execução do serviço; 
5.5 – responsabilizar-se pelos encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e fiscais 
decorrente da contratação. 
5.6 – responsabilizar-se pelas despesas referentes a locomoção, alimentação e 
hospedagem dos profissionais. 
5.7 Disponibilizar profissionais, equipamentos de uso profissional, ferramentas, 

materiais e utensílios necessários à perfeita execução dos serviços de limpeza e 

conservação das vias e áreas públicas; 

5.8 Todos os equipamentos, ferramentas e utensílios deverão ser disponibilizados em 

quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância das 

recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

5.9 Responsabilizar-se pelo transporte de todos os materiais, equipamentos e 

profissionais necessários à execução dos serviços; 

5.10 Utilizar produtos devidamente registrados nos Órgãos regulamentadores 

sempre seguindo as instruções aprovadas e constantes nas embalagens; 

5.11 Apresentar, juntamente com a nota fiscal relativa à prestação de serviços, 

relatório informando os serviços realizados e locais; 

5.12 Responsabilizar-se, arcando com as despesas para a restauração, substituição 

ou indenização, conforme o caso por: danos materiais que venham a ocorrer nos 

equipamentos, instalações, prédios e em razão da execução dos serviços; danos 

pessoais causados diretamente aos servidores, alunos ou a terceiros; 

5.13 Observar as normas de trânsito quando da atuação nas vias públicas zelando 

pela segurança dos usuários e trabalhadores. 

5.14 Os serviços poderão ser efetuados dentro ou fora do horário de expediente, 

finais de semana ou até mesmo feriados, porém sem ônus adicional para a 

contratante. 

5.15 Todos os serviços que possam depender de aquisição de materiais e EPIs, não 

relacionada ao fluxo rotineiro de serviços, para limpeza tanto de vias urbanas, como 

de áreas públicas, serão de inteira responsabilidade da contratada. 

5.16 Os funcionários deverão estar sempre portando os equipamentos de segurança 

conforme determinação legal, sendo que a aquisição de tais equipamentos, é de 

inteira responsabilidade da contratada. 
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5.17 A forma de distribuição da carga horária bem como a execução dos serviços 
será definida pelo Contratante, respeitada a jornada de trabalho máxima 
determinada pela Lei.  
5.18 A Contratada deverá dispor uniformes aos empregados colocados à disposição 
do Contratante, sendo obrigatório o uso de uniforme para prestação de serviço. Os 
uniformes poderão ser confeccionados seguindo as normas e padrões do Contratado, 
desde de que mantenham o respeito pelo ambiente de trabalho. 
5.19 A Contratada só poderá usar produtos químicos, indicados pela Contratante, 
aprovados pelo órgão governamental competente e, que não causem dano a pessoas 
ou animais domésticos. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA MULTA E DAS PENALIDADES 
6.1. As penalidades contratuais aplicáveis são: 
6.1.1. Advertência verbal ou escrita; 
6.1.2. Multa; 
6.2. A advertência verbal ou escrita será aplicada independentemente de outras 
sanções cabíveis, quando houver descumprimento de condições contratuais ou 
condições técnicas estabelecidas. 
6.3. As multas e as demais penalidades previstas são as seguintes: 
a) 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na na 
execução do objeto contratado; 
b) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a quaisquer 
das cláusulas do contrato, exceto na alínea anterior; 
c) 10% (dez por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do contrato nos 
casos previstos em lei, por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade 
civil ou criminal incidente e da obrigação de ressarcir das perdas e danos que der 
causa; 
d) suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar 
com a Prefeitura Municipal de Alta Floresta – MT, por prazo não superior a dois anos, 
no caso de cometimento de falta considerada grave, garantida ampla defesa e 
contraditório; 
e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
Federal, Estadual ou Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação do infrator, perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, no caso de cometimento de falta considerada 
gravíssima, garantida ampla defesa e contraditório; 
f) perda da garantia contratual, quando for o caso. 
6.4 – De qualquer sanção imposta a CONTRATADA poderá, no prazo máximo de 
cinco dias contados da intimação do ato, oferecer recurso à CONTRATANTE, 
devidamente fundamentado. 
6.5 – As multas previstas no item anterior são independentes e serão aplicadas 
cumulativamente. 
6.6 – A multa definida na alínea “a” do item 6.3, será descontada de imediato dos 
pagamentos das parcelas devidas e a multa prevista na alínea “b” do mesmo item 
será descontada por ocasião do último pagamento. 
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6.7 – A CONTRATADA não incorrerá na multa prevista na alínea “b” acima referida, 
na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, ou de responsabilidade da 
CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – RESCISÃO 
7.1. A CONTRATANTE poderá considerar rescindido este contrato, de pleno direito, 
independentemente de qualquer notificação ou aviso prévio, judicial ou extrajudicial, 
se: 
a) a CONTRATADA não iniciar os trabalhos dentro de vinte dias contados da data do 
recebimento da "ORDEM DE SERVIÇO" ou interrompê-los por mais de vinte dias 
consecutivos, sem justificativa aceita pela CONTRATANTE. 
b) a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, ceder o presente 
contrato, no todo ou em parte. 
c) a CONTRATADA atrasar por mais de trinta dias o cumprimento dos prazos parciais 
previstos no Cronograma Físico-Financeiro, aprovados pela CONTRATANTE. 
d) a CONTRATADA não atender às exigências da CONTRATANTE relativamente a 
defeitos ou imperfeições dos serviços e da mão-de-obra utilizados. 
e) as multas aplicadas à CONTRATADA atingirem, isolada ou cumulativamente, 
montante correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato; 
f) a CONTRATADA deixar de cumprir qualquer cláusula, condições ou obrigações 
prevista neste contrato ou dele decorrente; 
g) ocorrer qualquer um dos motivos referidos nos Capítulo III, seção V da Lei nº 
8.666, de 21/06/93. 
7.2 – A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93. 
7.3 – A rescisão deste contrato de forma unilateral acarretará, sem prejuízos da 
exigibilidade de débitos anteriores da CONTRATADA, inclusive por multas impostas e 
demais cominações estabelecidas neste Instrumento, as seguintes consequências: 
a) assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, 
por ato próprio da Administração. 
b) ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal 
empregados na execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do 
inciso V do artigo 58 da Lei n.º 8.666/93. 
c) execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração e dos 
valores das multas e indenizações a ela devidas. 
d) retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados 
à Administração. 
7.4. A rescisão contratual poderá ainda ocorrer nos casos e formas previstos nos 
artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
8.1. – As despesas decorrentes deste contrato, no presente exercício, serão cobertas 
pela seguinte dotação orçamentária:  

SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA  
732 – 11.003.2.196 – 339039.00.00 
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CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
9.1 – A fiscalização da execução do contrato será exercida por servidor (es) 
credenciado(s) pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, independentemente de 
qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do objeto que 
venha a ser determinada pela CONTRATANTE, a seu exclusivo juízo, conforme 
Decreto Municipal nº 4.388/2012. 
9.2 – A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a responsabilidade 
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua 
ocorrência, não implica co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus 
empregados, prepostos ou contratados. 
9.3 – Todas as ordens, instruções, reclamações e, em geral, qualquer entendimento 
entre a Fiscalização e a CONTRATADA serão feitos por escrito, nas ocasiões devidas, 
não sendo tomadas em consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens 
ou declarações verbais. 
9.4 – Da(s) decisão(ões) da Fiscalização poderá a CONTRATADA recorrer à 
CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem efeito suspensivo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA –  DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
10.1 – Os relatórios mensais de execução dos serviços pela CONTRATADA serão 
recebidos por servidor responsável pela coordenação e credenciado pela Secretaria 
Municipal de Infra-Estrutura por cada mês de serviços executados. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 
11.1 - As partes elegem o Foro de Alta Floresta-MT., como competente para dirimir 
quaisquer questões oriundas do presente contrato, com renúncia expressa de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
E, por assim estarem justos e combinados da melhor forma com todas as cláusulas e 
condições aqui previstas, mandaram datilografar o presente instrumento em 02 
(duas) vias, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e 
testemunhas  abaixo nomeadas. 
 
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE 
MATO GROSSO, aos .... (...........) dias do mês de .................... (....) do ano de 
dois mil e dezeseis (2016). 

 
________________________________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT 
Prefeito Municipal 

 
___________________________ 

Empresa 
Sócio Administrador 

            
TESTEMUNHAS: 
1- ___________________________  2- ___________________________ 
NOME:      NOME: 
RG/CIC:     RG/CIC: 
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ANEXO III - TERMO DE REFERÊNCIA 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA – MT NECESSITA REALIZAR 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM NO PERÍMETRO URBANO DE ALTA 

FLORESTA-MT 

2. OBJETIVO/JUSTIFICATIVA 

2.1. FAZ-SE NECESSÁRIA A LICITAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NESTE SERVIÇO EM 

RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE INFRAESTRUTURA PRÓPRIA PARA TAIS SERVIÇOS. 

3. PRODUTOS E/OU SERVIÇOS 

3.1  SEGUE PLANILHA EM ANEXO. 

4. FISCALIZAÇÃO 

4.1. A fiscalização da execução do contrato será exercida por servidor (es) credenciado(s) 

pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, independentemente de qualquer outra 

supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do objeto que venha a ser determinada 

pela CONTRATANTE, a seu exclusivo juízo. 

5. PRAZO 

5.1. O prazo do contrato será de 03 (três) meses com possíveis prorrogações conforme 

estabelecido por lei. 

6. VALOR 

6.1 Valor de Referência Global de no máximo: R$ 242.047,50 

7. METODOLOGIA 

7.1. Os serviços contratados serão solicitados de forma parcelada, e ainda se houver a 

necessidade, levando em consideração o período climático existente, bem como, a 

necessidade do município. 

8. QUALIFICAÇÕES DOS PROPONENTES 

8.1. Para a execução desses serviços, a empresa deverá através de documentos 

comprovarem a aptidão para a prestação dos serviços. 

8.2. A empresa a ser contratada, para a boa prestação dos serviços deverá dispor durante 

todo o período da contratação de equipamentos necessários, com no mínimo:  

– 01 caminhão basculante trucado com mínimo 190 HP. 

– 06 roçadeiras a gasolina manuais motorizadas. 

– 01 roçadeiras motorizadas a gasolina de 04 rodas. 

– 01 caminhão pipa tanque com no mínimo dez mil litros, com bomba de pressão para lavar 

pista e molhar canteiros centrais.  

– 01 veiculo para transporte coletivo  

– 01 carro de apoio tipo pick-up. 

– 02 motosserras 

– 02 motosserras de poda de arvores. 
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– 20 rastelos para limpeza de folha e detrito de grama. 

– 20 enxadas para limpeza 

– Vassourões suficientes para eficiência e eficácia dos serviços  

– Pás suficientes para eficiência e eficácia dos serviços 

– Demais itens que a empresa achar necessário para bom cumprimento do serviço. 

Obs: todas as ferramentas necessárias para o bom andamento dos trabalhos citadas acima é 
de inteira responsabilidade da contratada, bem como, eventuais substituições das mesmas. 
8.3 A contratada deverá dispor de material humano necessários para eficácia dos serviços, 
mantendo equipes para realização dos serviços contratados. 
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. Disponibilizar profissionais, equipamentos de uso profissional, ferramentas, materiais e 

utensílios necessários à perfeita execução dos serviços de limpeza e conservação das vias e 

áreas públicas; 

9.2. Todos os equipamentos, ferramentas e utensílios deverão ser disponibilizados em 

quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância das recomendações 

aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

9.3. Responsabilizar-se pelo transporte de todos os materiais, equipamentos e profissionais 

necessários à execução dos serviços; 

9.4. Utilizar produtos devidamente registrados nos Órgãos regulamentadores sempre 

seguindo as instruções aprovadas e constantes nas embalagens; 

9.5. Apresentar, juntamente com a nota fiscal relativa à prestação de serviços, relatório 

informando os serviços realizados e locais; 

9.6. Responsabilizar-se, arcando com as despesas para a restauração, substituição ou 

indenização, conforme o caso por: danos materiais que venham a ocorrer nos 

equipamentos, instalações, prédios e em razão da execução dos serviços; danos pessoais 

causados diretamente aos servidores, alunos ou a terceiros; 

9.7. Observar as normas de trânsito quando da atuação nas vias públicas zelando pela 

segurança dos usuários e trabalhadores. 

9.8. Os serviços poderão ser efetuados dentro ou fora do horário de expediente, finais de 

semana ou até mesmo feriados, porém sem ônus adicional para a contratante. 

9.9. Todos os serviços que possam depender de aquisição de materiais e EPIs, não 

relacionada ao fluxo rotineiro de serviços, para limpeza tanto de vias urbanas, como de 

áreas públicas, serão de inteira responsabilidade da contratada. 

9.10. Os funcionários deverão estar sempre portando os equipamentos de segurança 

conforme determinação legal, sendo que a aquisição de tais equipamentos, é de inteira 

responsabilidade da contratada. 

9.11. A forma de distribuição da carga horária bem como a execução dos serviços será 
definida pelo Contratante, respeitada a jornada de trabalho máxima determinada pela Lei.  
9.12 A Contratada deverá dispor uniformes aos empregados colocados à disposição do 
Contratante, sendo obrigatório o uso de uniforme para prestação de serviço. Os uniformes 
poderão ser confeccionados seguindo as normas e padrões do Contratado, desde de que 
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mantenham o respeito pelo ambiente de trabalho. 
9.13 A Contratada só poderá usar produtos químicos, indicados pela Contratante, aprovados 
pelo órgão governamental competente e, que não causem dano a pessoas ou animais 
domésticos. 
10. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

10.1. Propiciar todas as facilidades indispensáveis a boa execução dos serviços, inclusive 

permitir o livre acesso dos responsáveis da contratada às dependências da contratante, nas 

áreas a serem realizados os serviços, desde que devidamente identificados; 

10.2. Efetuar a fiscalização direta dos serviços; 

10.3. Exigir da contratada a imediata correção de serviços mal executados em desacordo 

com as obrigações assumidas pela contratada; 

PLANILHA DE SERVIÇOS   

COD. 
SINFRA 

DESCRIÇÃO UNID. 
VALOR 

UNITÁRIO  
QUANT/ 
MENSAL 

QUANT. 03 
MESES 

TOTAL MENSAL TOTAL GERAL 

3 S 08 
300 01 

VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUA, 
SARGETA, MEIO FIO E 
CALÇAMENTO (CALÇAMENTO EM 
PREDIOS E AREAS PÚBLICAS) 

M² 0,61 60.000 180.000 36.600,00 109.800,00 

3 S 08 
302 01 

LIMPEZA DE BUEIRO E 
DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS 
DO PERIMETRO URBANO DE 
ALTA FLORESTA  

M³ 20,03 250 750 5.007,50 15.022,50 

3 S 08 
901 01 

CORTE E LIMPEZA, PLANTIO DE 
MUDAS E ADUBAÇÃO DE AREAS 
GRAMADAS OU NÃO ( 
CANTEIROS CENTRAIS DA 
CIDADE, PRAÇAS PUBLICAS E DE 
TODOS OS PATIOS DE PREDIOS 
PUBLICOS MUNICIPAIS)  

M² 0,12 200.000 600.000 24.000,00 72.000,00 

3 S 09 
002 00 

TRANSPORTE LOCAL EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 5M³, 
COM CAPACIDADE MINIMA PARA 
7,5 TON., CARGA DE DETRITOS 
E ENTULHOS SECOS, EM, 
RODOVIA PAVIMENTADA 
DISTANCIA ATÉ 20 KM, SENDO 
PAGO R$ 0,53 POR 
TONELADA/KM RODADO. 

CARGAS 100,50 150 450 15.075,00 45.225,00 

TOTAL: 80.682,50 242.047,50 
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MAPA DA CIDADE DE ALTA FLORESTA – MT  
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ANEXO IV 

 
(Papel timbrado da empresa) 

 
MINUTA DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 
 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT 
REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA TOMADA DE PREÇO Nº _____/_______. 
   
 
 
 
   (Empresa) (Endereço Completo) CNPJ_________________ 
Inscrição Estadual _____________________, representada neste ato pelo seu sócio 
(nome) Indica o(a) Sr.(a) ___________________________________________, 
portador da cédula de identidade nº. ________________ e CPF nº 
__________________ como nosso representante legal na Licitação em referência, 
podendo rubricar a documentação de HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS, manifestar, 
prestar todos os esclarecimentos, interpor recursos, desistir de prazos e recursos, 
enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente Edital. 
 
 
   Atenciosamente, 

 
 
 

___________________________ 
(nome e função na empresa) 
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ANEXO V 
 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA FAZER CRC 
PESSOA JURÍDICA  

 
 Contrato social da empresa em vigor; 

 Telefone para contato; 

 RG e CPF dos sócios da empresa; 

 Alvará de funcionamento – ano atual; 

 Inscrição no CNPJ (cadastro nacional de pessoa jurídica) – situação ativa; 

 Inscrição estadual - dentro do prazo de validade; 

 Certidão negativa de tributos municipais e da divida ativa municipal; 

 Certidão negativa de débitos da receita federal e divida ativa federal (conjunta); 

 Certidão de regularidade do FGTS 

 Certidão de regularidade do INSS; 

 Atestado de capacidade técnica 

 Carta de apresentação da empresa (cópia do RG e CPF do administrador); 

 Conta bancária – pessoa jurídica (banco - agencia/cidade-conta corrente); 

 Declaração em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7°da Constituição federal; 

 Declaração de disponibilidade de entrega dos produtos ou realização de serviços de conforme 

licitação, sob a pena do art. 299 do código penal;  

 

 

Observação: Os documentos relativos à efetivação do CRC poderão ser encaminhados ao 

Departamento de Protocolo do Município de Alta Floresta – MT, em cópia simples ou autenticado. O 

Certificado de Registrado Cadastral somente terá validade enquanto todas as certidões nele 

constantes estiverem validas. Quanto a disponibilização do Certificado de Registrado Cadastral, o 

departamento de licitações realizara os procedimentos em conformidade com a Lei Federal nº 

8.666/1993. A análise dos documentos para possível confecção de CRC será efetuada no 

prazo de até 48 (quarenta e oito) horas a partir do protocolo. 
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ANEXO VI 
MODELO DE DECLARAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)  

 
NOME DA EMPRESA N° 

CNPJ 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO. ....................  
LICITAÇÃO N° ...............................  

DECLARAÇÃO 

NOME DA EMPRESA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ n° 
______________________________ e   inscrição   estadual   n°   ____________,    
estabelecida   a_________________________________,    bairro   __________,       
Município   de____________________, estado de _____ 
CEP____________________, atraves 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.  

 
Município / Estado, dia /mês/ano 

 
 
 

ASSINATURA RESPONSAVEL DA EMPRESA (Carimbo 
com CNPJ da empresa) 
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ANEXO VII 
MODELO DE DECLARAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)  

 
NOME DA EMPRESA N° 

CNPJ 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO. ....................  
LICITAÇÃO N° ...............................  

DECLARAÇÃO 

NOME DA EMPRESA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ n° 
______________________________ e   inscrição   estadual   n°   ____________,    
estabelecida   a_________________________________,    bairro   __________,       
Município   de____________________, estado de _____ 
CEP____________________ DECLARO, que recebi todos os documentos, tenho 
conhecimento de todas as informações e das condições estabelecidas no presente 
edital, bem como concordo com todos os itens estabelcidos no referido edital. 

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

Município/ Estado, dia /mês/ano 

ASSINATURA RESPONSAVEL DA EMPRESA (Carimbo 
com CNPJ da empresa) 
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ANEXO VIII 
MODELO DE DECLARAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)  

 
NOME DA EMPRESA N° 

CNPJ 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO. ....................  
LICITAÇÃO N° ...............................  

DECLARAÇÃO 

NOME DA EMPRESA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ n° 
______________________________ e   inscrição   estadual   n°   ____________,    
estabelecida   a_________________________________,    bairro   __________,       
Município   de____________________, estado de _____ 
CEP____________________, atraves de seu representante legal abaixo assinado, 
com cumprimento ao solicitado no edital de licitação DECLARA, sob as penas do 
art. 299 do Codigo Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha vencer o 
certame, realizará os serviços nos prazos e/ou condições previstas no edital e 
termo de referência.  

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

 
Município/ Estado, dia /mês/ano 

ASSINATURA RESPONSAVEL DA EMPRESA (Carimbo 
com CNPJ da empresa) 
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ANEXO IX 
DE DECLARAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)  

 
NOME DA EMPRESA N° 

CNPJ 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO. ....................  
LICITAÇÃO N° ...............................  

DECLARAÇÃO 
 
 
 
 
 
 

A (empresa) _______________________, inscrita no CNPJ nº. ________________ e 
Inscrição Estadual nº __________________ por intermédio de seu representante 
legal o(a) Sr.(a) _____________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº. 
_____________ SSP/______ e do CPF nº. ___________________, DECLARA, sob as 
penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua 
habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 
 
 

Local e data 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 
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