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PROCEDIMENTO LICITATÓRIO -  

EDITAL RETIFICADO. 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 025/2016 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. 
INTERESSADA: SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE ALTA 
FLORESTA-MT. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE 
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PSCIP)” E FORNECIMENTOS DE 
MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO. EM ALTA FLORESTA MT. 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT, com sede a Travessa 
Álvaro Teixeira Costa, nº 50, Centro, Alta Floresta/MT, pela sua PREGOEIRA, torna 
público para conhecimento de todos os interessados, que fará realizar licitação na 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR VALOR GLOBAL, 
conforme descrito neste edital e seus anexos, de conformidade com as Leis 
10.520/2002; 8.666/93 e alterações posteriores, com os Decretos Municipais n° 
2227/2006 e alterações posteriores, que regulamenta o Pregão Presencial no 
Município de Alta Floresta. 
Os envelopes contendo, a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação 
definidos no objeto deste edital e seus Anexos deverão ser entregues ao Pregoeiro 
até ÀS 08:00 HORAS (HORÁRIO OFICIAL DE MATO GROSSO), DO DIA 16 
DE MAIO DE 2016, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Alta Floresta, 
na Travessa Álvaro Teixeira Costa, nº 50, 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. 
 

1. DO OBJETO E DO FORNECIMENTO 

 
1.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE 
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PSCIP)” E FORNECIMENTOS DE 
MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO. EM ALTA FLORESTA MT. 
 
2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
2.1. As despesas relativas a este processo licitatório correrão por conta de recursos 
previstos em Orçamento Municipal. 
 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
PROJ/ATIV – 2.124 – ATIVIDADE ADM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.00.00.00  
COMP: 3.3.90.30.24.00.00.00 
COD RED: 793 
 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.00.00.00 
COMP: 3.3.90.39.05.00.00.00 
COD RED: 796 
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3. DA PARTICIPAÇÃO: 

 
3.1. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas em 
quaisquer das hipóteses a seguir elencadas: 
a) que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou 
liquidação; 
b) que em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, seja 
controlada, coligadas ou subsidiárias entre si. 
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 CRC (Certidão de Registro de Cadastro) do Município, conforme o caso, 
pelo órgão que o praticou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição; 
d) Estrangeiras que não funcionarem no País. 
 

4. DO CREDENCIAMENTO: 

 
4.1 No dia, hora e local designado para o recebimento dos envelopes, cada licitante 
deverão se apresentar junto ao Pregoeiro e à Equipe de Apoio. 
4.2. O credenciamento do representante junto ao Pregoeiro precederá ao ato de 
entrega, dos envelopes contendo a proposta de preços e documentação de 
habilitação. 
4.3 CREDENCIAMENTO PESSOA JURÍDICA: 
4.3.1. O representante legal da empresa licitante participante deverá apresentar em 
mãos, os seguintes documentos: 
a) Cópia do RG e CPF (apresentado em cópia autenticada ou simples desde que 
junto esteja o original); 
b) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial;  
c) Termo de Credenciamento ou procuração Assinado pelo Sócio Administrador da 
Empresa ou pelo procurador da mesma. (Modelo ANEXO V do Edital) via original. 
d)Declaração  de  que  atende  os  requisitos  de  habilitação  exigidos  neste  
edital(modelo anexo IX do edital). 
. 
 

5. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

 
5.1 A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de 
Preços e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida por um Pregoeiro, em 
conformidade com este edital e seus Anexos, no local e horário determinados no 
preâmbulo deste edital. 
 
5.2 Declarada aberta a sessão pela Pregoeira, o representante das licitantes 
entregará os envelopes contendo a proposta de preços e os documentos de 
habilitação, não sendo aceita, a partir desse momento, a admissão de novos 
licitantes. 
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5.3 O envelope da Proposta de Preço deverá ser apresentado fechado, contendo em 
seu exterior as seguintes informações: 
 
 

ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
PREGÃO n. º 025/2016 
RAZÃO SOCIAL E N.º DO CNPJ 

 
5.4 O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser apresentado fechado, 
contendo em seu exterior as seguintes informações: 
 

ENVELOPE 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
PREGÃO N.º 025/2016 
RAZÃO SOCIAL E N.º DO CNPJ  

 
5.5 As empresas licitantes através de seus representantes legais só poderão 
adentrar na sala onde será realizado o julgamento do certame, com os referidos 
envelopes de Proposta de Preços e Habilitação devidamente lacrados até o horário 
estabelecido para inicio da sessão.  
5.6 Não será aceito que representantes legais de empresas adentrem na sala de 
julgamento do certame com envelopes de proposta e habilitação abertos.  
5.7 Os envelopes de habilitação e proposta de preços devidamente lacrados, bem 
como, documentos de credenciamento serão entregues ao Pregoeiro ou a Equipe de 
Apoio ao adentrar-se na sala.  
 

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS: 

 
6.1 A Proposta de Preços deverá ser apresentada em única via datilografada ou 
impressa, redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões 
técnicas de uso corrente, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas 
devidamente datadas e assinadas na última folha e rubricadas nas demais pelo 
representante legal da empresa licitante. 
6.2 Na proposta de Preços deverão constar: 
6.2.1. Razão social da licitante, n.º do CNPJ/MF ou CPF, Inscrição Estadual 
(se houver), endereço completo, telefone, fax para contato, nº da conta 
corrente, agência e respectivo banco e, se possível endereço eletrônico (e-
mail); 
6.2.2. Prazo de validade da proposta; 
6.3 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 inexeqüível no julgamento das propostas, serão considerados 
como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou 
qualquer título, devendo os itens ser fornecidos sem ônus adicionais. 
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6.4 A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do 
licitante, das condições estabelecidas neste edital e seus anexos, e no pleno 
reconhecimento de que não se enquadra em nenhuma das situações impeditivas de 
participação a seguir enumeradas: 
6.4.1 Inadimplência com fornecimento de itens junto a Prefeitura Municipal de Alta 
Floresta, não configurando como tal as licitantes que solicitaram formalmente 
prorrogação de prazo e este foi devidamente acatado; 
6.5 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, 
seja com relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a 
modificação dos termos originais, ressalvadas apenas aqueles destinados a sanar 
evidentes erros materiais, alterações essas que serão avaliadas pela autoridade 
competente do Município de Alta Floresta. 
6.6 As propostas impressas deverão ser apresentadas conforme ordem e 
descrições estabelecidas conforme Anexo I do edital. 
6.7 Para melhorar a execução do procedimento licitatório, no dia do certame, 
utilizaremos software interno para realização da rodada de lances de forma 
eletrônica, para isso é necessário a colaboração da empresa participante da 
seguinte maneira: 
6.7.1.  O arquivo eletrônico das  propostas de preço poderão ser entregues em 
arquivo gerado pelo sistema Betha AutoCotacao, o download desse sistema pode 
ser feito através do link: .................................................  
6.7.2 Para lançar a proposta no sistema Betha Auto Cotação, é necessário abrir o 
arquivo com a relação dos itens, esse arquivo ficará disponível para download no 
link: ............................................................................  
6.7.3.  O arquivo “.COT’’ das propostas de preços deverão ser entregues através de 
um Pen Drive, CD, DVD ou Cartão de Memória. 
 

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

 
7.1 O julgamento da licitação será pelo MENOR VALOR GLOBAL. 
7.2 Será classificada pela Pregoeira, a licitante que apresentar a proposta de 
MENOR VALOR GLOBAL  e aquelas que tenham apresentado propostas em valores 
sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de MENOR 
VALOR GLOBAL. 
7.3 Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços 
nas condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores 
propostas subseqüentes, até o máximo de 03 (três), para que seus autores 
participem dos lances verbais quaisquer que sejam os valores oferecidos nas 
propostas escritas. 
7.4 Aos licitantes classificados será dada oportunidade para disputa, por meio de 
lances verbais e sucessivos de valores distintos e decrescentes, através dos seus 
representantes legais. 
7.5 A Pregoeira convidará individualmente os licitantes classificados, de forma 
seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada. 
7.6 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela pregoeira, 
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção da sua 
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última oferta, ou constante na sua proposta original ou do último lance oferecido, 
para efeito de ordenação das propostas. 
7.7 O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e os valores 
apresentados pela proposta classificada em primeiro lugar, decidindo motivadamente 
a respeito. 
7.8 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a 
licitante vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital e seus Anexos, pelo 
Pregoeiro. 
7.9 Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências 
habilitatórias, a Pregoeira examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação das 
licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo a respectiva licitante 
declarada vencedora e a ela adjudicada os itens definido no objeto deste edital e 
seus Anexos. 
7.10 Nas situações anteriormente previstas de ordenação de preços através de lance 
ou proposta, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que 
seja obtido menor preço. 
7.11 Caso ocorra à apresentação de duas ou mais propostas originais de valores 
iguais, observadas as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho 
e qualidade definidos no Edital, as classificadas se recusarem a dar lances e 
conseqüentemente persistindo a igualdade de valores será adotado de desempate 
por sorteio na forma do art. 45, parágrafo 2º, da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores, na própria sessão. 
7.12 Não se considerarão qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste 
Edital e seus Anexos. 
 

8. DA HABILITAÇÃO: 

 
8.1 Tendo sido aceitável a proposta de MENOR VALOR GLOBAL, será aberto o 
envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, 
para confirmação das suas condições habilitatórias deverá apresentar: 
8.2. Todos os Licitantes deverão apresentar dentro do Envelope nº 2, os 
documentos específicos para participação neste Pregão, devendo ser entregues 
seqüencialmente e na ordem a seguir, a fim de permitir celeridade na conferencia e 
exame correspondentes. 
 
I – HABILITAÇÃO JURIDICA; 
a) 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;  
 
b) Registro comercial, no caso de Empresa Individual ou; 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; Inscrição do ato constitutivo no caso de 
sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício ou; Decreto de 
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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. 
 
c) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da 
Constituição e na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999 (anexo VII do edital). 
 
d) Declaração, sob as pena do art. 299 do Código Penal, de que terá a 
disponibilidade, caso venha a vencer o certame, realizará a entrega dos itens nos 
prazos e/ou condições previstas em edital e termo de referência (anexo IX do edital). 
 
e) Declaração de Idoneidade (modelo anexo X do edital).  
 
f) Declaração de que atende os requisitos de habilitação exigidos neste edital 
(modelo anexo XI do edital).  
 
II – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA PESSOA JURIDICA; 
 
a) Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, datada de, no máximo, trinta dias antes da data da abertura dos 
envelopes, caso não apresente o seu prazo de validade; 
 
III – REGULARIDADE FISCAL PESSOA JURIDICA; 
 
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 Negativa 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-FGTS), fornecida pela Caixa Econômica 
Federal, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei. 
i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, fornecida pelo Poder Judiciário – Justiça 
do Trabalho.  
j) – Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial da Sede da Licitante em 
data não superior a 60 (sessenta) dias da data da abertura do certame. 



 
 
 

                                                      
 
             

Travessa Alvaro Teixeira, 050, Centro – Alta Floresta – MT – CEP: 78.580-000 Fone: (0**66) 3512-3112                  
 

j.1) – A empresa que apresentar a Certidão Simplificada da Junta 
Comercial no ato do Credenciamento (conforme item 4.3 do edital) fica 
desobrigada de apresentar a referida certidão no Envelope de Habilitação. 
 
IV – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PESSOA JURIDICA; 
a)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 (anexo VI do edital). 
 
b) Certificado de Registro do licitante junto ao Corpo de Bombeiros do Mato grosso 
expedido pelo Corpo de Bombeiros militar e do Estado de Mato Grosso. 
 
8.2 A empresa 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. 
8.3 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 pelo pregoeiro, sendo que estas não deverão estar no interior do 
envelope. 
8.3.1 As Certidões Negativas ou Positivas com efeito de Negativa cujo conteúdo não 
apresentar prazo da validade serão considerados o prazo de validade de 30 (trinta) 
dias contados a partir da data de expedição do referido documento.  
8.4 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente edital e seus anexos. 
8.5 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar 
qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, o pregoeiro considerará o 
proponente inabilitado. 
8.6 Aquele que ensejar declaração falsa, ou que dela tenha conhecimento, nos 
termos do artigo 299 do Código Penal, ficará sujeito às penas de reclusão, de 01(um) 
a 05 (cinco) anos, se o documento é público, e reclusão, de 01 (um) a 03 (três) 
anos, e multa, se o documento é particular, independente da penalidade 
estabelecida no artigo 7 da Lei Federal nº 10.520/2002. 
 

9. DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE 

 
9.1. Nos termos da Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006, as microempresas e 
empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição.  
9.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis 
por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
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certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  Eventual 
interposição de recurso contra a decisão que declara o vencedor do certame não 
suspenderá o prazo supracitado.  
9.2.  A não-regularização da documentação no prazo previsto no item acima, 
implicará da decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no art. 81 e Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração 
convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 
9.3.  Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação  para 
as microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas 
situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais 
bem classificada e desde que a melhor oferta inicial não seja de uma microempresa 
ou empresa de pequeno porte.  
9.4. Ocorrendo o empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma:  
9.4.1.  A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;  
9.4.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno 
porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que 
porventura se enquadrem na hipótese do item 9.3, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito; 
9.4.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 
9.3, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 
poderá apresentar melhor oferta.  
9.4.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.  
9.5. No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte, que nos termos da Lei 
Complementar 123/2006, possuir alguma restrição na documentação referente à 
regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada. 
9.6. A micro-empresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de 
que trata a LC 123/2006, deverá apresentar na forma da lei, juntamente com os 
documentos de habilitação, declaração de que não se encontra em nenhuma das 
situações do § 4º do Art. 3º da referida Lei. 
9.7. A Empresa Licitante que quiser gozar dos benefícios da LC 123/2006, deverá 
apresentar requerimento próprio para este fim. 
 

10. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 

 
10.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 
presente edital. 
10.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas. 
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10.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para 
realização do certame. 
10.4. A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando 
assim o retardamento de execução do certame, a autoridade competente poderá, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7 
da Lei nº 10.520/2002 e legislação vigente. 
10.5. Quem impedir perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa, a realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena 
detenção de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da 
lei 8.666/93. 
10.6. As impugnações deverão estar devidamente assinadas com a respectiva 
identificação do representante legal do licitante, bem como protocoladas no setor de 
protocolo da Prefeitura Municipal de Alta Floresta – MT.   
 

11. DOS RECURSOS: 

 
11.1 Declarado o vencedor e após a análise da documentação de habilitação, 
qualquer licitante, desde que presente na sessão, poderá manifestar imediata e 
motivadamente (a razão) a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo 
de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões por escrito do recurso, 
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em 
iguais números de dias, que começarão a correr do término do prazo de recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
11.2 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo  
11.3 O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo. 
11.4 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento. 
11.5 Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto 
da licitação ao licitante vencedor, submetendo o processo administrativo à 
autoridade competente para publicação do resultado da licitação. 
11.6. Os recursos deverão estar devidamente assinadas com a respectiva 
identificação do representante legal da empresa, bem como protocolados no setor de 
protocolo da Prefeitura Municipal de Alta Floresta – MT.   

 

12. DO CONTRATO                             
 

12.1 Como condição para a celebração do contrato o licitante vencedor deverá 
manter as mesmas condições de habilitação. 
12.2 Se o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato injustificadamente será 
aplicada à regra seguinte:  
12.2.1 Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da 
assinatura do contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de 
classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis. 
12.2.2 O prazo para assinatura do contrato pelo licitante vencedor será de até três 
dias úteis depois da notificação pela Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT, ou da 
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retirada do instrumento, durante a validade de sua proposta, sujeitando-se o infrator 
às sanções previstas no item 12.1.1. 
12.3 Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem 
convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos 
assumidos pela sua participação na licitação da qual trata este Edital, salvo se 
ratificadas as condições propostas até o vencimento desse prazo, por igual período. 
12.4 Como condição para emissão da Nota de Empenho, o licitante vencedor deverá 
estar com a documentação obrigatória válida, perante a Fazenda Federal, à 
Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
12.5 Se as certidões referidas no item anterior não comprovarem a situação regular 
do licitante, a sessão será retomada e os demais chamados, na ordem de 
classificação, para fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas, observado que 
a Pregoeira examinará a aceitabilidade quanto ao objeto e valor, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis. 
12.6 A adjudicatária se obriga, nos termos deste Edital, a: 
12.6.1 Apresentar a nota fiscal para recebimento dos serviços, anexada a planilhas 
demonstrativas financeiras fornecidas pela Direção Superior responsável pela 
fiscalização e coordenação da CONTRATANTE. 
12.6.2 Executar o objeto adjudicado conforme os prazos estipulados no Contrato. 
12.6.3 Aceitar, nas mesmas condições deste edital, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser 
resultantes de acordo entre as partes. 
12.7 Se a licitante vencedora não cumprir o prazo do item 11.6.2 ou recusar-se a 
realizar os serviços solicitados pelo contratante, sem justificativa formalmente aceita 
pela Senhora Prefeita Municipal de Alta Floresta, Ordenadora de Despesas do Órgão, 
decairá do direito de realizar o objeto adjudicado, sujeitando-se às penalidades 
dispostas na seção 12 deste Edital de Pregão. 
12.8 Se a licitante vencedora, injustificadamente, não apresentar situação regular no 
ato da feitura da assinatura do contrato, a sessão será retomada e os demais 
licitantes serão chamados, na ordem de classificação, para fazê-lo nas condições de 
suas respectivas ofertas, observado que a Pregoeira examinará a aceitabilidade, 
quanto ao objeto e valor, sujeitando-se o desistente às penalidades constantes da 
Seção 12 deste Edital. 
12.8.1 Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, a sessão do Pregão será 
retomada, conforme item 7.12 deste Edital. 
12.9 A Prefeitura Municipal de Alta Floresta-MT se obriga, nos termos previstos 
neste Edital a: 
12.9.1. Efetuar o pagamento conforme emissão da planilha de execução dos 
serviços emitida pela Secretaria de Direção Superior, mensalmente, após 05 (cinco) 
dias da apresentação da correspondente Nota Fiscal a entrega, por meio da 
Tesouraria, com a Fatura/Nota Fiscal devidamente atestada pelo setor Competente 
da Prefeitura Municipal de Alta Floresta – MT. 
 
13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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13.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste 
Edital, sujeita a contratada a multas, consoante o caput e § do art. 86 da Lei n º 
8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte: 
13.1.1 Quanto ao item 12.2.: 
a) atraso até 5 (cinco) dias, multa de 2 % (dois por cento); 
b) a partir do 6º (sexto) até o limite do 10º (décimo) dia, multa de 4 % (quatro por 
cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11º (décimo 
primeiro) dia de atraso. 
13.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, 
pela inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, o contratante poderá, 
garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por 
cento) sobre o valor adjudicado. 
13.3. Se a adjudicatária recusar-se a prestar o serviço injustificadamente ou se não 
apresentar situação regular no ato da prestação de serviços “transporte escolar”, 
garantida prévia e ampla defesa, sujeitar-se-á às seguintes penalidades: 
13.3.1 – As penalidades contratuais aplicáveis são: 
a) advertência verbal ou escrita. 
b) multas. 
c) declaração de inidoneidade e, 
d) suspensão do direito de licitar e contratar de acordo com o Capítulo IV, da Lei nº 
8.666/93, de 21/06/93 e alterações posteriores. 
13.3.2 – A advertência verbal ou escrita será aplicada independentemente de outras 
sanções cabíveis, quando houver descumprimento de condições contratuais ou 
condições técnicas estabelecidas. 
13.3.3 – 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 
prestação dos serviços; 
b) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a quaisquer 
das cláusulas do Contrato. 
c) 2% (dois 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. 
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. 
13.3.4 – De qualquer sanção imposta, a CONTRATADA poderá, no prazo máximo de 
cinco dias, contados da intimação do ato, oferecer recurso à CONTRATANTE, 
devidamente fundamentado. 
13.3.5 – As multas previstas no item anterior são independentes e serão aplicadas 
cumulativamente. 
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13.3.6 – A multa definida na alínea “a” do item 12.3.3, 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. 
13.3.7 – 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. 
13.4. A licitante adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de 
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla 
defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até cinco 
anos e, se for o caso, será descredenciada no Cadastro de Fornecedores por igual 
período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei. 
13.5. A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente 
descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por 
cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber desta Prefeitura 
Municipal de Alta Floresta – MT, ser-lhe-á concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. 
13.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos 
eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao Município 
de Alta Floresta – MT. 

 
14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
14.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à 
conta dos recursos específicos consignados no orçamento do exercício de 2012, 
seguinte: 
 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
PROJ/ATIV – 2.124 – ATIVIDADE ADM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.00.00.00  
COMP: 3.3.90.30.24.00.00.00 
COD RED: 793 
 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.00.00.00 
COMP: 3.3.90.39.05.00.00.00 
COD RED: 796 

 
15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
15.1. É facultado a Pregoeira 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 
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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. 
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 aberta no primeiro 
dia útil de funcionamento que se seguir, obedecendo o horário previamente 
estipulado. 
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 
Pregão. 
15.8. As normas que disciplinam este pregão 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, 
a Pregoeira, nas dependências do Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura no 
seguinte endereço: Travessa Álvaro Teixeira Costa, nº 50, Centro, Alta Floresta/MT, 
Edifício da Prefeitura Municipal, até dois dias úteis antes da data de abertura do 
Pregão. 
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 10.520/2002, 
da Lei 8.666/93 e do Decreto Municipal nº 2.227/2006. 
 

ALTA FLORESTA/MT, 19 de ABRIL de 2016. 
 

___________________________ 
VALDETI APARECIDA HEINZEN 

PREGOEIRA OFICIAL 
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ANEXO I 
 (Papel Timbrado da Empresa) 

PROPOSTA DE PREÇO 
 
Licitação: Nº 025/2016 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL. Tipo: MENOR VALOR GLOBAL  
Consumidor: Prefeitura Municipal de Alta Floresta – MT . 
Licitante:_______________________________ CNPJ.: __________________ Tel Fax: 
(__)__________ E-mail: _________________ Tel Celular: (_____)____________ 
Endereço:_________________________ 
Conta Corrente: ____________ Agência:________ Banco: ________________________ 
 

Contratação de empresa para execução do projeto de segurança contra incêndio e 
pânico (pscip)” e fornecimentos de materiais para a execução, definidos da seguinte 
forma: 
 
Item SERVIÇO V. MENSAL TOTAL 
01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DOS 

PREVENTIVOS DE INCÊNDIO NA FEIRA MUNICIPAL, 
CONFORME PLANILHA COMPOSIÇÃO ANEXO. 

  

2 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DOS 
PREVENTIVOS DE INCÊNDIO NA FEIRA MUNICIPAL, 
CONFORME PLANILHA COMPOSIÇÃO ANEXA 

  

 
Valor Total da Proposta R$ ................. (........................................) 
 
Validade da Proposta: Conforme Edital 
Condições de Pagamento: Conforme Edital 
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ANEXO III - TERMO DE REFERÊNCIA 

1. INTRODUÇÃO 
1.1 A Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento solicita que 
seja feito abertura de procedimento licitatório para execução do “Projeto de 
Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP)” para as dependências da 
Feira do Produtor. (Feira Municipal)  

2. OBJETIVO/JUSTIFICATIVA 
2.1 CONSIDERANDO QUE HÁ ANOS EXISTE A FEIRA E NÃO POSSUI UMA 
REGULARIZAÇÃO INERENTE À SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. DESTA 
FORMA, SEM A EXECUÇÃO DESTE PROJETO A FEIRA DE ALTA FLORESTA NÃ 
REÚNE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA POSSUIR SEU ALVARÁ DE SEGURANÇA 
CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (APCIP) EM CONFORMIDADE COM A LEI ESTADUAL 
8.399/2005 E EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS. 

3. PRODUTOS E/OU SERVIÇOS 
3.1. 
 VALOR DE REFEÊNCIA GLOBAL DE NO MÁXIMO: R$ 102.626,44 
 

4. VALOR DE REFERÊNCIA E DA FORMA DE PAGAMENTO 

4.1. VALOR DE REFEÊNCIA GLOBAL DE NO MÁXIMO: R$ 102.626,44 
 

      5. PRAZO 
      5.1 OS ITENS DEVERÃO SER REALIZADOS PRAZO DE 24 HORAS APÓS 
SOLICITAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O REFERIDO PROJETO 
REGULAMENTADO PELO CORPO DE BOMBEIROS. 
     6. METODOLIGIA 

6.1 MENOR VALOR GLOBAL. 
7. QUALIFICAÇÕES DOS PROPONENTES 

7.1 OS PROPONENTES CONCORRENTES DEVERÃO APRESENTAR TODOS OS 
DOCUMENTOS PARA O SEU FUNCIONAMENTO REGULAR. 
      8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. O PROPONENTE CONTRATADO DEVERÁ ENTREGAR OS ITENS E 
QUANTIDADES CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. É 
DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA FORNECEDORA A ENTREGA DOS 
PRODUTOS E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME ESPECIFICADOS. 
 
8.2. A FISCALIZAÇÃO, A EXECUÇÃO E A OBSERVAÇÃO DE PRAZOS CONTRATUAIS 
SERÃO REALIZADAS PELA CONTRATANTE. 
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RELAÇÃO DE ITENS 
Item SERVIÇO VALOR  TOTAL 

01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DOS 
PREVENTIVOS DE INCÊNDIO NA FEIRA MUNICIPAL, 
CONFORME PLANILHA COMPOSIÇÃO ANEXO. 

 54.405,84  

2 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DOS 
PREVENTIVOS DE INCÊNDIO NA FEIRA MUNICIPAL, 
CONFORME PLANILHA COMPOSIÇÃO ANEXA 

48220,60 
 
 

 

 
 

 MATERIAIS E SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO 

 ITEM QUANI.  MEDIDA MARCA VALOR 
UNT. 

V. TOTAL 

1 1 25 LUVA DE AÇO GALVANIZADO 2. 
1/2'' - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UNIDA  59,33 R$     
1.483,25 

2 30 TUBO DE AÇO GALVANIZADO 
COM COSTURA 6'' (150MM), 

INCLUSIVE CONEXÕES 
INSTALAÇÃO 

UNIDA  326,36 R$     
9.790,80 

3 3 TE DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2'' - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UNIDA  111,04 R$        
333,12 

4 2 UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 2. 
1/2'' - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UNIDA  137,3 R$        
274,60 

5 15 NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 2. 
1/2'' - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UNIDA  51,03 R$        
765,45 

6 1 REGISTRO/VALVULA GLOBO 
ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO 
PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO 

PREDIAL DN 2.1/2'' - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UNIDA  220,51 R$        
220,51 

7 100 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 
ROSCAVEL DN 20MM (3/4') INCL 
CONEXÕES, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UNIDA  14,69 R$     
1.469,00 

8 2 VÁLVULA DE RETENÇÃO 
HORIZONTAL DE 2.1/2'' 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UNIDA  229,63 R$        
459,26 

9 1 BOMBA RECALQUE D'ÁGUA 
TRIFASICA 0,5 HP 

UNIDA  879,84 R$        
879,84 

10 3 ABRIGO PARA HIDRANTE, 
90X60X17CM, COM REGISTRO 
GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2'', 
ADAPTADOR STORZ 2.1/2'', 

MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, 
REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2'' E 

ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2'' - 

UNIDA  1255,62 R$     
3.766,86 
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FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

11 6 CONJUNTO DE MANGUEIRA 
PARA COMBATE A INCENDIO EM 
FIBRA DE POLIESTER COM./IND. 

TIPO 2 1.1/2'' X 

UNIDA  645,82 R$     
3.874,92 

12 1 CHAVE GUARDA MOTOR 
TRIFASICO SCV/220V COM 

CHAVE MAGNÉTICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UNIDA  862,23 R$        
862,23 

13 30 CONDULETE PVC TIPO TB 3/4 
SEM TAMPA, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UNIDA  29,27 R$        
878,10 

14 5 EXTINTOR DE CO2 6KG - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UNIDA  592,75 R$     
2.963,75 

15 7 EXTINTOR INCENDIO TP PO 
QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO 

UNIDA  212,41 R$     
1.486,87 

16 7 EXTINTOR INCENDIO AGUA-
PRESSURIZADA 10L INCL 

SUPORTE PAREDE CARGA 
COMPLETA FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO 

UNIDA  188,19 R$     
1.317,33 

17 19 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM 
TINTA RETRORREFLETIVA A 

BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO 

UNIDA  20,92 R$        
397,48 

18 20 JOELHO GALVANIZADO F/F 2.1/2 UNIDA  51,41 R$     
1.028,20 

19 1 TAMPA DE FERRO FUNDIDO 60 X 
40 

UNIDA  281,58 R$        
281,58 

20 1 ADAPTADOR 2 1/2 X 2. 1/2 UNIDA  83,31 R$          
83,31 

21 3 TAMPÃO COM CORRENTE 1 . 1/2 UNIDA  63,16 R$        
189,48 

22 1 TAMPÃO COM CORRENTE 2 1/2 UNIDA  89,9 R$          
89,90 

23 3 ADAPTADOR 2. 1/2X1.1/2ER UNIDA  70,14 R$        
210,42 

24 3 ESGUICHO JATO SOLIDO 1 
1/2X16MM 

UNIDA  60,97 R$        
182,91 

25 1 CHAVE DE PARTIDA PARA 
BOMBA DE INCENDIO 5CV 

UNIDA  383,62 R$        
383,62 

26 7 CABO DE COMUNICAÇÃO 
INCENDIO PRETO (ROLO 100) 

UNIDA  126,58 R$        
886,06 

27 7 CABO DE COMUNICAÇÃO 
INCENDIO PRETO (ROLO 100) 

UNIDA  126,58 R$        
886,06 

28 100 LUVA VERMELHA PVC S/R 3/4 UNIDA  2,12 R$        
212,00 
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29 200 ABRAÇADEIRA PVC VERMELHA 
S/R 3/4 

UNIDA  0,97 R$        
194,00 

30 100 ADAPTADOR CONDULETE PVC 
VERMELHO S/R 3/4 

UNIDA  1,54 R$        
154,00 

31 30 TAMPA SECA VERMELHA UNIDA  3,37 R$        
101,10 

32 50 CURVA LONGA PVC S/R 
VERMELHA 

UNIDA  2,96 R$        
148,00 

33 300 BUCHA FIXAÇÃO RENDA 08 MM UNIDA  0,15 R$          
45,00 

34 300 PARAFUSO FIXAÇÃO FENDA 
4.8X45 MM 

UNIDA  0,32 R$          
96,00 

35 2 TINTA IMRON E SIT. VERMELHA 
MASSEY 3600 L 

UNIDA  121,41 R$        
242,82 

36 11 ACIONADOR DE ALARME DE 
INCENDIO 

UNIDA  81,37 R$        
895,07 

37 4 SIRENE AUDIOVISUAL VERM. 
CONV. 24V 

UNIDA  133,04 R$        
532,16 

38 1 CENTRAL DE ALARME DE 
INCENDIO 12 LAÇOS 24V 

UNIDA  592,53 R$        
592,53 

39 2 BATERIA 12V 5,5 AMP UNIDA  118,96 R$        
237,92 

40 3 ACIONADOR MANUAL BOMNBA 
DE INCENDIO 

UNIDA  82,02 R$        
246,06 

41 7 BLOCO AUTONOMO DE 
ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA 

UNIDA  513,52 R$     
3.594,64 

42 7 BATERIA 12V 45 AMP PARA 
BLOCO AUTONOMO 

UNIDA  305,47 R$     
2.138,29 

43 12 LUMINÁRIA DE EMERGENCIA 
EMPALUX 30 LEDS 

UNIDA  50,63 R$        
607,56 

44 30 PLACAS DE SINALIZAÇÃO E 
ADVERTENCIA 

UNIDA  18,08 R$        
542,40 

45 30 PLACA DE SAÍDA DE 
EMERGENCIA FOTOLUM. 20X40 

UNIDA  49,08 R$     
1.472,40 

46 3 FITA DUPLA FACE 12 MM X2M UNIDA  15,89 R$          
47,67 

47 19 SETA INDICATIVA EXTINTOR 
FOTOLUMINESCENTE 

UNIDA  14,21 R$        
269,99 

48 8 BRASCOVED UNIDA  50,76 R$        
406,08 

 VALOR TOTAL DO ITEM R$   
48.220,60 

 1 1 SERVIÇOS DE TORNO, 
HIRAULICA, ELETRICISTA E 

PEDREIRO PARA INSTALAÇÃO 
DOS EQUIPAMENTOS NO LOCAL 

DA FEIRA MUNICIPAL 

UNIDA  54.405,84 R$   
54.405,84 
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 VALOR GLOBAL R$       
102.626,44 

 
 
 
 
 

ANEXO III  
 

(papel timbrado da empresa) 
  
  
PREGÃO Nº _____/________  
 
 
  

TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 

   
           Através do presente, credenciamos o (a) 
Sr.(a)........................................., portador(a) do RG n.º..........................e do CPF 
n.º.............................., a participar da licitação instaurada pelo Município de Alta 
Floresta – Estado de Mato Grosso, na modalidade Pregão n.º ___/_____, na 
qualidade de representante  legal,  outorgando-lhe  poderes  para  pronunciar-se  
em  nome  da empresa........................................,  bem  como  formular  
propostas,  ofertar  lances  verbais, renunciar direitos, desistir de recursos e praticar 
todos os demais atos inerentes ao certame.  
  

................., ......... de ...................   de 2016. 
  
  
 
 

_______________________________ 
Diretor ou Representante Legal 

 
  
  
 
 
 

(Este documento deverá ser entregue fora do envelope) 
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ANEXO V 
 

MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 
 

(Timbre/logomarca da Pessoa Jurídica Emitente) 
 
 
 

    A (empresa emitente) 
__________________________________ localizada à ____________________, com 
Inscrição Estadual sob nº ____________ e CNPJ sob nº ______________atesta para 
os devidos fins que a Empresa ________________________________________ com 
Inscrição Estadual sob nº ____________ e CNPJ sob nº ______________, com sede 
na _______________________, fornece/forneceu os produtos/serviços relacionados 
neste procedimento licitatório, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na 
contratação, não havendo contra a mesma nenhum registro que a desabone. 
 
 
 
 

Local e Data 
 
 
 
 

_________________________________________________________ 
(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica 

emitente deste atestado e sua assinatura) 
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ANEXO VI 
MODELO DE DECLARAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)  

 
NOME DA EMPRESA N° 

CNPJ 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT 
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 

 
 
 



 
 
 

                                                      
 
             

Travessa Alvaro Teixeira, 050, Centro – Alta Floresta – MT – CEP: 78.580-000 Fone: (0**66) 3512-3112                  
 

ASSINATURA RESPONSAVEL DA EMPRESA (Carimbo 
com CNPJ da empresa) 

 
 
 
 
 

ANEXO VII 
MODELO DE DECLARAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)  

 
 

NOME DA EMPRESA N° 
CNPJ 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT 
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 a entrega dos itens 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 VIII 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE (PESSOA JURÍDICA)  

 
 

NOME DA EMPRESA N° 
CNPJ 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO. ....................  
LICITAÇÃO N° ...............................  

 
 

DECLARAÇÃO 
  
  

A Signatária__________________________, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CPNJ 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: 
 

Está apta a tomar parte do processo licitatório, tendo em vista 
inexistir contra a mesma Declaração de Inidoneidade emitida por 
órgão de Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou 
do Distrito Federal.  

  
  

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

Município/ Estado, Dia /Mês/Ano 
 
 
 

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

 
NOME DA EMPRESA N° 

CNPJ 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO. ....................  
LICITAÇÃO N° ...............................  

 
 

DECLARAÇÃO 
  
  

A Signatária__________________________, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CPNJ 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: 
 

Atende todos os requisitos de habilitação contidos no referido 
procedimento licitatório.  

  
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 X 
 

MINUTA DE CONTRATO Nº........./2016 
 

“TERMO DE CONTRATO ‘’CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO 
PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA 
INCÊNDIO E PÂNICO (PSCIP)” E 
FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA A 
EXECUÇÃO. EM ALTA FLORESTA MT ”. 

 
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE MATO GROSSO, inscrita no 
CGC/MF sob o n.º 15.023.906/0001-07, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal, o 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 
_____, ___, Bairro ______, representada neste ato por seu Diretor 
___________________, brasileiro, ______, _____, portador do RG nº 
___________________ e do CPF nº ___.___.___-__, residente à Rua ______, nº 
___, em ______, doravante denominada de CONTRATADA, resolvem celebrar o 
presente Contrato nos termos do Edital de Pregão Presencial nº 025/2016, mediante 
as cláusulas e condições a seguir estabelecidas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE 

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PSCIP)” E 
FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO. 

1.2 O proponente contratado deverá entregar os itens e quantidades conforme 
solicitação da Secretaria de Agricultura. É de responsabilidade da empresa 
fornecedora a entrega dos produtos e execução dos serviços conforme 
especificado. 

1.1.1 A execução do objeto contrato deverá sempre ter como amparo legal as Leis 
Federais 8.666/1993; 10.520/2002; 123/2006, Constituição Federal e Decretos 
Municipais. 

 
 



 
 
 

                                                      
 
             

Travessa Alvaro Teixeira, 050, Centro – Alta Floresta – MT – CEP: 78.580-000 Fone: (0**66) 3512-3112                  
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 
2.1 – O regime de execução dos serviços é o de empreitada por preço global, nos 
termos do artigo 6º, VIII, “a” da Lei nº 8.666/93. 

  
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E 
REAJUSTE 

 

3.1 - O preço do serviço de contratado é de R$ ................ (..............................) 

mensais, perfazendo um total de R$ ............................. 

(...........................................), pelo período contratado.  

3.2 - O contratante pagará os valores ajustados mediante ordem de pagamento ao, 

até o 10º. dia do mês seguinte ao da prestação dos serviços; 

3.3 - Ocorrendo atraso, superior a 30 (trinta) dias, no pagamento dos valores 

devidos, incidirão multa de 2% (dois por cento) sobre a parcela devida, mais juros 

de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pela variação do IGPM, 

calculada “pro rata die” a partir do 6º (sexto) dia útil do mês seguinte ao vencido. 

  

3.4 - Os valores contratados, deverão ser revistos se comprovado pelos contratantes, 

a ocorrência do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato na forma prevista no 

art. 65, II, “d”, da Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS 
 
4.1 - O presente contrato terá vigência de .................. (...........) meses, a contar 

da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado pelas partes por períodos 

sucessivos até atingir o prazo máximo de vigência 60 (sessenta) meses nos termos 

do art. 57, inc. II, da Lei Federal 8.666/93. 

  

4.2 - A parte contratante que não pretender a prorrogação, deverá manifestar a sua 

intenção, no prazo de 30 (trinta) dias, antes do término de cada exercício. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA 
         
5.1 – As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da Dotação 
Orçamentária: 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
PROJ/ATIV – 2.124 – ATIVIDADE ADM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.00.00.00  
COMP: 3.3.90.30.24.00.00.00 
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COD RED: 793 
VALOR: 47.820,33 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.00.00.00 
COMP: 3.3.90.39.05.00.00.00 
COD RED: 796 
VALOR: 30.000,00 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

 
6.1 – São direitos e responsabilidades da CONTRATADA: 

 
a) cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que, no prazo 

estabelecido, os serviços sejam realizados inteiramente; 
 
b) observar, no desenvolvimento dos trabalhos, as leis, os 

regulamentos, as posturas, inclusive de segurança pública e as melhores normas 
técnicas específicas; 

 
c) arcar com o pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, 

encargos sociais e trabalhistas e quaisquer despesas referentes a prestação de 
serviços; 

d) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem no objeto do presente instrumento até 25% (vinte cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do presente Contrato, observado o art. 65 da 
Lei nº 8.666/93. 

 
f) apresentar no prazo estabelecido neste instrumento as Notas 

Fiscais, acompanhadas das respectivas planilhas financeiras devidamente assinadas 
pela responsável da CONTRATANTE. 

 
g) receber dentro do prazo estipulado, os pagamentos 

correspondentes aos produtos já fornecidos. 
h) não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente 

contrato. 
i)  selecionar rigorosamente os empregados que prestarão os 

serviços contratados, encaminhando elementos de boa conduta e demais referências 
e tendo suas funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de 
trabalho. 
                     j) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela 
fiscalização da CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga a atender prontamente. 

 
 

6.2 – São direitos e responsabilidades da CONTRATANTE os seguintes: 
 
a) aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de 

inadimplemento das obrigações da CONTRATADA; 
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b) intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos 
em lei; 

c) homologar reajustes e proceder à revisão dos valores propostas 
na forma da Lei e do presente Contrato; 

d) cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço 
e as cláusulas contratuais deste instrumento; 

e) fiscalizar a forma de realização da prestação de serviços por 
intermédio do servidor responsável; 

                 f) cumprir e fazer cumprir os termos da Lei nº 8.666, de 21/06/93 e 
do presente instrumento, inclusive no que diz respeito ao equilíbrio econômico-
financeiro durante a execução do Contrato; 

g) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA no prazo 
estipulado no Contrato depois do recebimento das Notas Fiscais e respectivas 
planilhas financeiras fornecidas pela Secretaria municipal de Agricultura de cada 
período, já devidamente atestadas pela mesma que será responsável pela 
fiscalização; 

h) aplicar e cobrar as multas pela inexecução total ou parcial do 
objeto ou pela inobservância de quaisquer das cláusulas deste Contrato; 

i) efetuar a restituição da garantia oferecida para a plena execução 
do Contrato, após a sua conclusão e entrega final. 

j) efetuar a retenção dos impostos e encargos legais sobre as Notas 
Fiscais de cada parcela, quando for o caso; 

  k) modificar o Contrato, unilateralmente, para melhor adequação às 
finalidades de interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA; 

  l) rescindir unilateralmente o Contrato, nos casos especificados no 
inciso I do artigo 79 da referida Lei. 
                     m) permitir o livre acesso dos empregados da empresa CONTRATADA 
a fim de que possam executar suas tarefas; 
                         n) velar pelo bom andamento do presente contrato, dirimindo 
dúvidas porventura existentes, através da Secretaria Municipal de Administração; 
                     o) prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente 
solicitados pela CONTRATADA e pertinente ao objeto do presente pacto; 
 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DOS VALORES 

DAS MULTAS 
 7.1 – As penalidades contratuais aplicáveis são: 

a) advertência verbal ou escrita. 
b) multas. 
c) declaração de inidoneidade e, 

d) suspensão do direito de licitar e contratar de acordo com o Capítulo IV, da Lei 
nº 8.666/93, de 21/06/93 e alterações posteriores. 

 
7.2 – A advertência verbal ou escrita será aplicada independentemente de outras 
sanções cabíveis, quando houver descumprimento de condições contratuais ou 
condições técnicas estabelecidas. 
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7.3 – 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 prestação dos serviços; 
b) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por 

infração a quaisquer das cláusulas do Contrato. 
c) 2% (dois 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. 

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. 

 
f) perda da garantia contratual, quando for o caso. 
 

7.4 – De qualquer sanção imposta, a CONTRATADA poderá, no prazo máximo de 
cinco dias, contados da intimação do ato, oferecer recurso à CONTRATANTE, 
devidamente fundamentado. 

 
7.5 – As multas previstas no item anterior são independentes e serão aplicadas 
cumulativamente. 
7.6 – A multa definida na alínea “a” do item 7.3, 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. 

 
7.7 – 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 OITAVA – DOS CASOS DE RESCISÃO 

 
8.1 – 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 do prazo na 
"ORDEM DE FORNECIMENTO" ou interrompê-los sem justificativa prévia aceita pela 
CONTRATANTE. 

b) a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, ceder 
o presente Contrato, no todo ou em parte. 

d) a CONTRATADA não atender as exigências da CONTRATANTE 
relativamente à forma de prestação de serviços prestados nos prazos de horário e 
dias. 
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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. 
 

8.2 – A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93. 

 
8.3 – 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 conseqüências: 

 
a) execução da garantia contratual, para ressarcimento da 

Administração, e dos valores das multas e indenizações a ela devidas. 
b) retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos 

prejuízos causados à Administração. 
 

8.4. A rescisão contratual poderá ainda ocorrer nos casos e formas previstos nos 
artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA NONA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DA LICITAÇÃO 
 
9.1 – O presente Contrato está vinculado em todos os seus termos, ao Edital de 
Pregão Presencial nº 025/2016 e respectivos anexos, bem como à proposta de 
preços vencedora. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CONTRATO E AOS 
CASOS OMISSOS 

 
10.1 – Aplica-se a Lei nº 8.666/93 e o Código Civil Brasileiro ao presente Contrato e 
em especial aos seus casos omissos. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE 
HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 

 
11.1 – A CONTRATADA deverá manter durante a execução do Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS 

 



 
 
 

                                                      
 
             

Travessa Alvaro Teixeira, 050, Centro – Alta Floresta – MT – CEP: 78.580-000 Fone: (0**66) 3512-3112                  
 

12.1 – A fiscalização da execução do Contrato será exercida por servidor credenciado 
pela Direção Superior, independentemente de qualquer outra supervisão, 
assessoramento e/ou acompanhamento do objeto que venha a ser determinada pela 
CONTRATANTE, a seu exclusivo juízo. 

 
12.2 – 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. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS 
SERVIÇOS 

 
13.1 – Os relatórios mensais de execução dos serviços fornecidos pela contratada 
serão recebidos por servidor responsável pela coordenação e credenciado pela 
Direção Superior por cada mês de serviços executados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
14.1 – A CONTRATANTE só admitirá quaisquer alterações de quantidades ou 
especificações dos serviços se houve motivo justificado e fundamentado com a 
necessária antecedência. 

 
14.2 – A CONTRATADA somente poderá subcontratar a execução dos serviços com a 
prévia concordância da CONTRATANTE, ficando, neste caso, solidariamente 
responsável, perante a CONTRATANTE, pelos serviços prestados ela subcontratada e, 
ainda, pelas conseqüências dos fatos e atos a ela imputáveis. 

 
14.3 – As prorrogações de prazo de execução de etapas de execução dos serviços 
serão processadas nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93. 
 
14.4 – As alterações contratuais obedecerão aos dispositivos constantes do artigo 65 
da Lei acima referida. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 
 

15.1 – Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Alta Floresta - MT, com recusa 
expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 
15.2 – E por estarem justos e contratados, CONTRATANTE e CONTRATADA, 
mutuamente assinam o presente instrumento contratual, em três vias de igual valor 
e teor e para todos os efeitos legais, na presença de duas testemunhas idôneas e 
civilmente capazes. 
 

Alta Floresta – MT, ---- de -------- de 2016.          
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 
EMPRESA: 
Nome: 
Sócio Diretor (proprietário) 
CONTRATADA 

 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
Assinatura:                   Assinatura: 
Nome:                    Nome: 
R.G. nº                    R.G. nº 
C.P.F. nº           C.P.F. nº 

 
 

 
 
 


