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PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 051/2016 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
INTERESSADA: PREFEITURA DE ALTA FLORESTA/MT. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PROFISSIONAIS, LEVANTAMENTO PATRIMONIAL, CATALOGAÇÃO, ELABORAÇÃO DE 
RELATÓRIOS, E INVENTÁRIO INCLUSIVE DOS INSERVÍVEIS, DE TODOS OS BENS MÓVEIS 
E IMÓVEIS (PRAÇAS, TERRENOS, EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS, MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, MÓVEIS, E UTENSÍLIOS E 
DEMAIS ITENS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO) DEVIDAMENTE ACRESCIDOS DE SUAS 
RESPECTIVAS DEPRECIAÇÕES E AVALIAÇÕES ATUALIZADAS BEM COMO DAR SUPORTE 
NA ORGANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A LEGISLAÇÃO, COM ESTRITA OBSERVÂNCIA DAS 
NORMAS LEGAIS. 
 
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 PREÇO 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 n° 3.723/2010 e alterações 
posteriores, que regulamenta respectivamente o Pregão Presencial e o Registro de Preços 
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 19 DE SETEMBRO 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 ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PROFISSIONAIS, LEVANTAMENTO PATRIMONIAL, CATALOGAÇÃO, ELABORAÇÃO DE 
RELATÓRIOS, E INVENTÁRIO INCLUSIVE DOS INSERVÍVEIS, DE TODOS OS BENS MÓVEIS 
E IMÓVEIS (PRAÇAS, TERRENOS, EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS, MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, MÓVEIS, E UTENSÍLIOS E 
DEMAIS ITENS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO) DEVIDAMENTE ACRESCIDOS DE SUAS 
RESPECTIVAS DEPRECIAÇÕES E AVALIAÇÕES ATUALIZADAS BEM COMO DAR SUPORTE 
NA ORGANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A LEGISLAÇÃO, COM ESTRITA OBSERVÂNCIA DAS 
NORMAS LEGAIS.  
 
2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
2.1. As despesas relativas a este processo licitatório correrão por conta de recursos 
previstos em Orçamento Municipal.  
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ORGÃO:03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
UNIDADE:01 – GERENCIA ADMINISTRATIVA 
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO 
SUBFUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL 
PROGRAMA:09 -  GESTÃO ADMINISTRATIVA 
ELEMENTO:3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
PROJ/ATV:2.013 – ATIVIDADE ADM. DA SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO 
 

3. DA PARTICIPAÇÃO: 

3.1. Somente será admitida a participação neste certame de licitantes que devidamente 
atendam as exigências do edital e seus anexos.  
3.2. Ao participar deste certame, fica-se entendido que o participante aceita  todas as 
informações e das condições estabelecidas no presente edital, bem como concorda com 
todos os itens estabelcidos no referido edital. 
3.3. 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: 

5.1 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: 
5.3.1. 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 IV 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 
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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. 
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 051/2016 
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 051/2016 
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, conforme modelo (anexo I) 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 
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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 o(s) item(ns) ser fornecido(s) sem ônus adicionais. 
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 item(ns) 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 de acordo com 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 Gextec Proposta, o download desse sistema pode ser feito através 
do link: (https://cdn.municipioweb.com.br/GextecProposta.zip)  
6.7.2 Para lançar a proposta no sistema Gextec Proposta, é necessário abrir o arquivo 
com a relação dos itens, esse arquivo ficará disponível para download no link: 
............................................................................................ 
6.7.3.  O arquivo “.xml’’ das propostas de preços deverão ser entregues através de um 
Pen Drive, CD, DVD. 
 

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

7.1 O julgamento da licitação será pelo MENOR PREÇO GLOBAL. 
7.2 Será classificada pela Pregoeira, a licitante que apresentar a proposta de MENOR 
PREÇO GLOBAL e aquelas que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e 
superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de MENOR PREÇO 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 última oferta, 
ou constante na sua proposta original ou do último lance oferecido, para efeito de 
ordenação das propostas. 

http://www.altafloresta.mt.gov.br/fotos_downloads/1559.rar
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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: 

Tendo sido aceitável a proposta de MENOR PREÇO GLOBAL será aberto o envelope 
contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para 
confirmação das suas condições habilitatórias deverá apresentar: 
8.1. 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) 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 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. 
 
b) 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; 
 
c) – Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial da Sede da Licitante em data não 
superior a 60 (sessenta) dias da data da abertura do certame. 
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c.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. 
 
d) 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 VI do edital). 
 
e)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 VIII do edital). 

 
f)Declaração de Idoneidade (modelo anexo VII 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 funcionamento 
ou alvará sanitário de Licença para Funcionamento (empresas ou autônomos que direta ou 
indiretamente, pelo tipo de atividade que desenvolve, possa constituir algum tipo de risco à 
saúde relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto licitado; 
 
d) – Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Nacional, as certidões que fazem prova da 
regularidade fiscal de todos os Tributos Federais, inclusive Contribuições Previdenciárias, 
tanto no âmbito da Receita Federal quando no âmbito da Procuradoria da Fazenda 
Nacional, estão unificadas em um único documento; 
 
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. 
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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.  
IV – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PESSOA JURIDICA; 
1 - Certidão de Pessoa Jurídica expedida pelo CRA, comprovando que a empresa e seus 
responsáveis técnicos não se encontram em débito com a entidade. 
2 - Atestado de Capacidade Técnica, que comprovem que a empresa realizou atividades 
junto a Administração Pública, referentes a serviços executados em nome da empresa, 
fornecido por pessoa jurídica de direito público comprovando aptidão para desempenho das 
atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação. 
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. 

09. DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

09.1. 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.  
09.1.1. 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 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.  
09.2.  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 
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sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou 
revogar a licitação. 
09.3.  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.  
09.4. Ocorrendo o empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma:  
09.4.1.  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;  
09.4.2. 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 10.3, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 
direito; 
09.4.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 09.3, 
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta.  
09.4.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.  
09.5. 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. 
09.6. 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. 
09.7. 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. 
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. 
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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 pregoeiro ao vencedor. 
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. DA VIGÊNCIA, DOS PRAZOS E FORMA DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO: 

12.1. Os itens registrados neste edital deverão ser fornecidos de conforme plano 
estabelecido no Termo de Referencia deste edital (anexo I). 
12.2. O contrato terá sua vigência por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada, de 
acorde com a Lei Federal 8.666/1993. 
12.3. Os serviços descritos no ITEM 3.1 do Termo de Referencia anexo, Tratamento 
Técnico, serão prestados na sede da Prefeitura Municipal de Alta Floresta MT. A contratada 
terá que disponibiliar a equipe técnica e materiais para execução dos trabalhos; 
12.4. Os serviços serão realizados em local definido pela empresa vencedora em Alta 
floresta – MT. Os serviços deverão ser realizados em Alta Floresta MT. 
12.5.  As exigências dos serviços, as quantidades, os prazos, bem como as demais 
condições constam no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. 

13. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

13.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a partir da emissão da nota fiscal 
e entrega dos itens.  
13.2. A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em 
total conformidade com as especificações exigidas pelo MUNICÍPIO. 
13.3. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas 
simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à 
aplicação da penalidade. 
13.4. As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país. 
13.5. O CNPJ da detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da 
documentação apresentada no procedimento licitatório. 
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13.6. Nenhum pagamento será efetuado a detentora da Ata enquanto pendente de 
liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de 
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de 
preços ou correção monetária. 

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

14.1. A recusa injustificada em entregar o(s) licitado(s) da empresa com proposta 
classificada na licitação conforme instruções deste edital ensejará a aplicação das 
penalidades enunciadas no art. 87 da Lei Federal 8.666/93 com as alterações posteriores. 
14.2. O atraso injustificado na entrega do(s) item(ns) licitados após o prazo 
preestabelecido no Edital, sujeitará o contratado a multa, na forma estabelecida a seguir: 
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até o máximo de 15 (quinze) dias; 
b) 2% (dois por cento) a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o 30º (trigésimo) dia de 
atraso, configurando-se após esse prazo a inexecução do contrato, descontadas dos 
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobradas 
judicialmente. 
14.3. Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste (objeto de contrato ou nota de 
empenho), a Contratante poderá aplicar às empresas, as seguintes penalidades, sem 
prejuízo das demais sanções legalmente estabelecidas: 
a) advertência; 
b) multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na 
entrega do(s) item(ns); 
c) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a 
quaisquer das cláusulas do contrato e itens deste Edital e pela recusa da assinatura do 
contrato; 
d) multa de 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; 
e) suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Alta Floresta - MT, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com as Administrações Públicas 
Federal, Estaduais ou Municipais, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação do infrator, perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade; 
14.4. De qualquer sanção imposta, a contratada poderá, no prazo máximo de 5 (cinco) 
dias úteis, contado da intimação do ato, oferecer recurso à Prefeitura Municipal de Alta 
Floresta - MT, devidamente fundamentado. 
14.5. A segunda adjudicatária, em ocorrendo à hipótese do item precedente, ficará sujeita 
às mesmas condições estabelecidas neste Edital. 
 

15. DO CONTRATO  

15.1 Como condição para a celebração do contrato o licitante vencedor deverá manter as 
mesmas condições de habilitação. 
15.2 Se o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato injustificadamente será 
aplicada à regra seguinte:  
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15.2.1 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. 
15.2.2 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 retirada do 
instrumento, durante a validade de sua proposta, sujeitando-se o infrator às sanções 
previstas no item 12.1.1. 
15.3 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. 
15.4 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). 
15.5 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. 
15.6 A adjudicatária se obriga, nos termos deste Edital, a: 
15.6.1 Apresentar a nota fiscal para recebimento dos serviços, anexada a planilhas 
demonstrativas financeiras fornecidas pela Direção Superior responsável pela fiscalização e 
coordenação da CONTRATANTE. 
15.6.2 Executar o objeto adjudicado conforme os prazos estipulados no Contrato. 
15.6.3 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. 
15.7 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. 
15.8 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. 
15.8.1 Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, a sessão do Pregão será retomada, 
conforme item 7.12 deste Edital. 
15.9 A Prefeitura Municipal de Alta Floresta-MT se obriga, nos termos previstos neste 
Edital a: 
15.9.1. 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 
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Fatura/Nota Fiscal devidamente atestada pelo setor Competente da Prefeitura Municipal de 
Alta Floresta – MT. 
 

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

16.1. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos de acordo com as disposições 
da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações posteriores e dos demais diplomas legais 
aplicáveis, desde que não colidentes com a legislação supracitada. Subsidiariamente, serão 
aplicados os princípios gerais do Direito. 
16.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o licitante que não o fizer até 
o segundo dia útil, que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, hipótese em 
que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
16.3. A impugnação feita tempestivamente dará ao licitante o direito de participar da 
licitação até o trânsito em julgado, na esfera administrativa, da decisão relativa à matéria 
impugnada. 
16.4. Aos licitantes que apresentarem questionamentos, quer sob a forma de impugnação, 
aos termos do edital quer em caráter de recurso em sua fase cabível, para obter o 
retardamento do certame licitatório, aplicar-se-ão as penalidades previstas da legislação 
vigente. 
16.5. Na contagem dos prazos recursais deste edital será excluído o dia de início e incluído 
o dia de vencimento, considerando-se o expediente normal. 
16.6. Maiores esclarecimentos ou quaisquer outras informações suplementares com 
relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente edital, poderão ser obtidos junto 
à Comissão Permanente de Licitação, no horário de 7:00 às 13:00 horas. 
 

ALTA FLORESTA – MT, 31 de agosto de 2016. 
 

___________________________ 
VALDETI APARECIDA HEINZEM 

PREGOEIRA OFICIAL  
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ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

ANEXO I  
 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 

PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA – MT  
REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº ......./2016 
 
Licitante:____________________________________________________________ 
CNPJ.: _____________ Inscrição Estadual ________Tel Fax: (__) ______________ 
E-mail:_______________________________Tel./fax/Celular:(_____)____________ 
Endereço: __________________________________________________________ 
Conta Corrente:______________Agência:________________ 
Banco: ___________________________ 

 

Nº  ITEM  VALOR R$ 
01 Prestação de serviços profissionais, levantamento patrimonial, 

catalogação, elaboração de relatórios, e inventário inclusive dos 
inservíveis, de todos os bens móveis e imóveis (praças, terrenos, 
edificações e benfeitorias, máquinas e equipamentos, veículos, 
computadores e periféricos, móveis, e utensílios e demais itens 
pertencentes ao município) devidamente acrescidos de suas 
respectivas depreciações e avaliações atualizadas bem como dar 
suporte na organização e adequação a legislação, com estrita 
observância das Normas Legais.  

 

 
VALOR GLOBAL POR EXTENSO:............................................................... 
PRAZO DE EXECUÇÃO: ........................................................................... 
FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS  
 

LOCAL E DATA  
 

__________________________________ 
ASSINATURA (ADMINISTRADOR DA EMPRESA) 

CARIMBO COM CNPJ  
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ANEXO II – MINUTA CONTRATO PESSOA JURÍDICA 
 

MINUTA DE CONTRATO Nº ___/2016 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
INVENTÁRIO PATRIMONIAL DE TODA A CARGA MOBILIARIA E 
IMOBILIÁRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA, 
ESTADO DE MATO GROSSO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL E A EMPRESA ....................................................... 

 
Pelo presente instrumento particular, nesta cidade de Alta Floresta, Estado 
de Mato Grosso, na sede da Prefeitura Municipal de Alta Floresta, de um 
lado o 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 “MUNICÍPIO, e a Empresa 
............................................................................ devidamente inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº .................................. e Inscrição Estadual sob o n° 
....................................., estabelecida à Rua ..............., ............, cidade de 
CEP: ...................... Estado de ............................., representado neste ato pelo 
seu ....................................................., ................, ................... ..............., 
residente à Rua.............., Setor......................, CEP: ................... – na cidade 
de ......................, portador da Cédula de Identidade nº ........................ e CPF 
Nº ........................, chamado simplesmente de CONTRATADA, resolvem 
celebrar o presente contrato nos termos do processo licitatório na modalidade de 
Pregão Presencial nº ......../2016, mediante as cláusulas e condições a seguir 
estabelecidas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1. Este contrato tem por objeto a prestação de serviços de: 

 
1.2 Prestação de serviços profissionais, levantamento patrimonial, catalogação, elaboração de 
relatórios, e inventário inclusive dos inservíveis, de todos os bens móveis e imóveis (praças, 
terrenos, edificações e benfeitorias, máquinas e equipamentos, veículos, computadores e 
periféricos, móveis, e utensílios e demais itens pertencentes ao município) devidamente 
acrescidos de suas respectivas depreciações e avaliações atualizadas bem como dar suporte na 
organização e adequação a legislação, com estrita observância das Normas Legais.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO, METODOLOGIA E PRODUTOS. 
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2.1 O regime de execução dos serviços é o de empreitada por preço global, nos termos do 
artigo 6º, inciso VIII, alínea “a” da Lei nº 8.666/93. 
 

 
2.2 METODOLOGIA DOS SERVIÇOS E RESULTADOS: 
2.2.1 Levantamento patrimonial de móveis e imóveis de propriedade desta Prefeitura Municipal, 
tais como catalogação, elaboração de relatórios inclusive dos inservíveis, de todos os bens móveis e 
imóveis de domínio publico, incluindo terrenos, benfeitorias, maquinas, equipamentos eletrônicos, 
eletrodomésticos, veículos, equipamentos de informática, móveis, utensílios e demais itens 
pertencentes ao patrimônio do município, devidamente acrescidos de suas respectivas depreciações 
e avaliações atualizadas, com emissão dos laudos os quais constarão os requisitos básicos para 
efetuar a depreciação, amortização e exaustão, de acordo com as normas brasileiras de 
contabilidade aplicada ao setor público, emissão dos laudos de avaliação, para imóveis, terrenos, 
prédio ou construção; 
2.2.2 O serviço contratado deverá incorporar modificações, podendo aumentar ou ate diminuir a 
quantidade de bens citados a cima; 
2.2.3 Conferir, catalogar e digitar todos os bens após sua conferencia nos departamentos em que 
estão locados, bem como lançar no sistema de software atual da Prefeitura; 
2.2.4 Conferir todos os bens existentes e relacionar os bens inservíveis para serem baixados do 
patrimônio; 
2.2.5 Propor junto à comissão nomeada pelo Prefeito Municipal, reavaliação e depreciação 
daqueles bens móveis/ imóveis que mereçam esta providência pelo seu estado, valorização e 
desvalorização de acordo com o mercado atual e condições de uso, ajustando assim os valores no 
balanço patrimonial; 
2.2.6 O levantamento físico deve ser realizado por técnicos da empresa contratada, sempre 
acompanhado de um funcionário devidamente designado pela Administração, com a finalidade de 
mostrar os locais onde estão localizados os bens do município; 
2.2.7 Os serviços devem ser realizados em um período de 90 dias a contar a assinatura do 
contrato; 
2.2.8 Conferência dos itens cadastrados e verificação daqueles que não estão cadastrados 
propondo sua avaliação e incorporação no patrimônio do município; 
2.2.09 As vistorias deverão ser realizadas por profissionais capacitados, com experiência no ramo, 
para descrição e caracterização individual de cada item, e definição instantânea de depreciação 
física. 
2.2.10 Os bens deverão ser classificados em uma relação separada de bens servíveis e inservíveis; 
2.2.11 No decorrer do levantamento deverão ser emitidos laudos de conferencia dos registros dos 
bens moveis de cada unidade administrativa responsável; 
2.2.12 Entende-se como bens do município: móveis, imóveis de domínio público incluindo, praças, 
terrenos, edificações e suas benfeitorias, máquinas, e equipamentos, automóveis em geral, 
equipamentos de informática, mobiliários e eletrônicos em geral, etc; 
2.2.13 Descrição dos itens de forma completa e detalhada, evitando abreviaturas, com informações 
passíveis de serem identificadas em campo, tais como: nº de patrimônio, fabricante, incorporações, 
marca, modelo, nº de serie, capacidade, dimensão data de fabricação, documento fiscal, e quando 
possível outras características que se fizerem necessárias; 
2.2.14 Relatório Final do Inventário Patrimonial – A contratada deverá entregar após a conclusão 
do inventário os relatórios abaixo: 
a) Relatório Técnico, discriminando as atividades desenvolvidas e metodologias utilizadas no 
projeto; 
b) Relatório dos bens em uso com a descrição dos itens de forma completa; 
c) Relatório dos bens inservíveis com a descrição dos itens de forma completa; 
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d) Os relatórios deverão ser disponibilizados impressos com pareceres assinados pelo profissional 
responsável da empresa contratada. 
2.2.15 Os lançamentos das avaliações, cadastro dos bens inventariados, conciliação das 
informações para ajustes contábeis deverão ser realizados de forma a demonstrar a atual situação 
patrimonial do município. È obrigatório os lançamentos e relatórios atenderem aos padrões exigidos 
pelo Tribunal de Contas. 

 
2.3 UNIDADES QUE SERÃO INVENTARIADAS: 

Carga geral da prefeitura incluindo área rural e área urbana, como escolas, postos de 
saúde, secretarias e outros entes que mantém termos de cessão com a prefeitura ou 
vice versa. 

2.4 PRODUTOS: 
Apresentação de relatórios de baixas, Termo de Responsabilidade; 
Relatório de bens; 
Fornecimento de toda carga patrimonial da prefeitura perfeitamente cadastrada em 
banco de dados e devidamente conciliada com a contabilidade; 
Consolidação das diversas modalidades de baixas; 
Elaboração do processo de alienação caso haja necessidade; 
Resultado da conciliação contábil/gerencial; 
Cadastro mobiliário atualizado; 
Resultado técnico de depreciação e flutuação; 
Resultado dos valores histórico dos bens; 
Elaboração da Norma Patrimonial; 
Relatório de possíveis extravios de bens. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DE 
REAJUSTAMENTO 
3.1 O valor global para a execução do presente Contrato é de R$....................... 
(...........................), com pagamentos programados da seguinte forma: 
Primeira parcela igual a 50% (cinquenta por cento), R$................... (............................) no 
término do levantamento físico; 
Segunda parcela igual a 30% (trinta por cento), R$.............. (.........................), após a 
emissão dos termos de responsabilidade; 
Terceira parcela igual a 20% (vinte por cento), R$............... (............................) na conclusão 
da conciliação gerencial /contábil e, entrega do relatório de inventário, e modelo de Norma 
Patrimonial. 
 
3.2 Os pagamentos deverão ser efetuados de acordo com a programação estabelecida, com a 
apresentação da Nota Fiscal e da atestação da realização dos serviços pela área competente. 
 
3.3 Os pagamentos serão realizados por ordem bancária por meio do Banco ......, agência 
.........., conta corrente nº. ..........., ou cheque nominal à Contratada, vedada qualquer 
antecipação de pagamento sem a correspondente prestação dos serviços. 
 
3.4 Será considerado como inadimplemento de cada parcela o atraso superior de 30 (trinta) 
dias. 
 
3.5 No caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, a Contratante fica obrigada a efetuar o 
pagamento com a atualização monetária de 0,10% (dez centésimos por cento) ao dia entre 
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data do adimplemento, observado o disposto no item 3.5, até a data do efetivo pagamento, 
limitados estes acréscimos a 10% (dez por cento). 
 
3.6 Como medida de redução de despesas e, baseado no princípio da economicidade, a 
contratante arcará com as despesas de locomoção, estadia, alimentação dos técnicos quando 
em viagem para o Município. 
 
3.7 Os valores fixados neste contrato serão reajustados no ato do aditamento no caso de haver 
aumento do objeto estabelecido. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 
4.1 O prazo de início da execução dos serviços será a partir da autorização expressa da 
Contratante. 
 
4.2 O prazo de conclusão da prestação dos serviços é de 90 (noventa) dias contados da data 
da emissão da ordem de serviços. 
 
4.3 As observações sobre o recebimento dos serviços deverão ser efetuadas até 15 (quinze) 
dias da sua entrega. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÃO AS DESPESAS 
5.1 As despesas decorrentes da execução dos serviços de inventário patrimonial objeto do 
presente Contrato correrão por conta de recursos próprios consignados no Orçamento Anual da 
Prefeitura Municipal, na seguinte dotação orçamentária:  
 
CÓDIGO GERAL: 03.01.2.013-3390.39.00 
 

ORGÃO:03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
UNIDADE:01 – GERENCIA ADMINISTRATIVA 
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO 
SUBFUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL 
PROGRAMA:09 -  GESTÃO ADMINISTRATIVA 
ELEMENTO:3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
PROJ/ATV:2.013 – ATIVIDADE ADM. DA SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
6.1     DA CONTRATANTE 
6.1.1 Ter reservado o direito de não mais utilizar os serviços da Contratada caso a mesma não 

cumpra o estabelecido no presente Contrato, aplicando ao infrator as penalidades 
previstas na Lei nº 8.666/93; 

 
6.1.2 A Contratante por meio de seus prepostos deverá acompanhar o andamento dos serviços 

e expedir instruções verbais ou escritas sobre a sua execução, podendo impugnar os 
serviços que estejam mal executados, os quais deverão ser feitos, correndo as despesas 
oriundas destes serviços por conta da Contratada; 

 
6.1.3 Intervir na prestação dos serviços ou interromper a sua execução nos casos e condições 

previstos na Lei nº 8.666/93; 
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6.1.4 Efetuar os pagamentos devidos à Contratada pelos serviços executados de acordo com 
as disposições do presente Contrato; 

 
6.1.5 Enviar à Contratada o documento comprovante de arrecadação competente toda vez em 

que ocorrer a retenção de impostos sobre a Nota Fiscal de Prestação de Serviços; 
6.1.6 Denunciar as infrações cometidas pela Contratada e aplicar-lhe as penalidades cabíveis 

nos termos da Lei nº 8.666/93; 
 
6.1.7 Modificar ou rescindir unilateralmente o Contrato nos casos previstos na Lei nº 

8.666/93; 
 
6.1.8 Oferecer todas as condições, bem como os recursos humanos e materiais necessários ao 

bom desempenho dos trabalhos prestados pela Contratada; 
 
6.1.9 Permitir a subcontratação de partes dos serviços desde que seja solicitada pela 

Contratada e que haja conveniência para a Contratante; 
6.1.10 Fornecer as plaquetas patrimoniais em código de barras, leitora ótica para futuros 

inventários; 
 
6.1.11 Instituir a Comissão de Inventário; 
 
6.1.12 Fornecer todas as informações e documentações solicitadas; 
 
6.1.13 Providenciar as respectivas assinaturas nos Termos de Responsabilidades; 
 
6.2    DA CONTRATADA 
6.2.1 À Contratada assiste o direito de suspender, eventual ou definitivamente, os serviços 

contratados no caso de descumprimento do pagamento das parcelas deste Contrato, 
quando a inadimplência ultrapassar a 30 (trinta) dias. 

 
6.2.2 Executar todos os serviços objetos deste Contrato de acordo com a sua proposta de 

preço, independentemente de sua transcrição, sob as penas da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. 

 
6.2.3 Receber todo o apoio logístico, tais como recursos humanos e materiais, objetivando um 

desenvolvimento mais racional e mais ágil das atividades objeto deste Contrato. 
 

6.2.4 Exigir da Contratante o cumprimento da legislação, bem como das orientações emanadas 
por esta visando o sucesso da Administração da Prefeitura Municipal; 

 
6.2.5 Ministrar o treinamento aos servidores da Contratante na área referida no objeto do 

presente Contrato; 
 
6.2.6 Executar todos os serviços objeto deste Contrato dentro do prazo estipulado ou solicitado 

pela Contratante, sob as penas da Lei nº 8.666/93; 
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6.2.7 Assumir em caráter exclusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza civil, 
trabalhista ou previdenciária e respectivos ônus, tanto em relação a si, quanto ao pessoal 
eventualmente contratado para a execução dos serviços do objeto do presente Contrato; 

 
6.2.8 Atender a todas as exigências deste Contrato e executar todos os serviços contratados 

assumindo os ônus da prestação inadequada dos trabalhos, exceto se for ocasionado por 
informações incorretas prestada pela Contratante; 

 
6.2.9 Tratar como confidenciais todas as informações e dados técnicos, administrativos e 

financeiros contidos nos documentos da Contratante, guardando sigilo perante terceiros; 
 
6.2.10 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários nos serviços objeto do presente instrumento até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do Contrato, observada as disposições do art. 65 da Lei nº 8.666/93; 
 
6.2.10 Emitir a Nota Fiscal da prestação dos serviços fazendo discriminar no seu corpo a 
dedução dos impostos exigidos pela Contratante. 
 
6.2.11 Arcar com as despesas de locomoção, viagens, estadias e alimentação do pessoal 
envolvido na prestação dos serviços. 
 
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 Artigo 87, III e IV, da Lei nº 

8.666, 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. 
 
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 entrega dos 
serviços solicitados; 

b) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a quaisquer das 
cláusulas do Contrato; 

c) 10% (dez por cento) sobre valor contratual restante, 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 as perdas e 
danos que der causa; 

d) Suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar com o 
Município 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.  
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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 nos itens anteriores são independentes e poderão ser aplicadas 
cumulativamente; 
 
7.6 A multa definida na alínea “a” do item 7.3, poderá ser descontada de imediato sobre o 
pagamento das parcelas devidas e a multa prevista na alínea “b” do mesmo item será 
descontada por ocasião do último pagamento; 
 
7.7 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 rescisão do presente Contrato devendo a parte que desejar rescindi-lo comunicar a outra 
com antecedência de 30 (trinta) dias, poderá ocorrer de forma: 

a) Amigável – por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo de 
licitação, desde que haja conveniência técnica ou administrativa para a 
Contratante. 

b) Administrativa – por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos 
incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei nº 8.666/93; 

c) Judicial – nos termos da legislação processual; 
 
8.2 A Contratada reconhece os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa 
prevista no Artigo 77 da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
9.1 O presente Contrato poderá ser alterado de acordo com o art. 65 da Lei nº 8.666/93, com 
as devidas justificativas conforme a seguir: 
 
9.1.1 Unilateralmente pela Administração nos seguintes casos: 

a) Quando houver modificação do objeto ou das suas especificações, para melhor 
adequação técnica aos seus objetivos; 

b) Quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 

 
9.1.2 Por acordo das partes: 

a) Quando necessária à modificação da forma de pagamento, por imposição de 
circunstâncias superveniente mantido o valor inicial atualizado, vedada à antecipação do 
pagamento com relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contra 
prestação dos serviços; 

 
9.2 Outros casos previstos na Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DA LICITAÇÃO 
10.1 O presente contrato está vinculado em todos os seus termos ao processo licitatório 

realizado na modalidade de Convite, e seus respectivos anexos, bem como à proposta de 
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preços vencedora, que faz parte integrante deste contrato independentemente de sua 
transcrição. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CONTRATO E AOS 
CASOS OMISSOS 
11.1 Aplica-se a Lei nº 8.666, de 21/06/1993 com suas alterações posteriores e o Código Civil 
Brasileiro ao presente Contrato e em especial aos seus casos omissos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE 
HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 
12.1 A Contratada deverá manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação ou na assinatura do presente instrumento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 
13.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Alta Floresta – MT, com recusa expressa de qualquer 
outro por mais privilegiado que seja para dirimir as dúvidas oriundas deste contrato. 
 

Por estarem justos e contratados, mutuamente assinam o presente instrumento 
contratual, em 03 (três) vias de igual teor e para todos os efeitos legais, na presença de 02 
(duas) testemunhas idôneas e civilmente capazes. 

 
ALTA FLORESTA – MT, ....... de ......... de 2016.  

 
 

Prefeitura Municipal de Alta Floresta 
Prefeito Municipal 

Contratante 
 

Contratada 
 
TESTEMUNHAS: 

NOME 

CPF Nº 
ASSINATURA:.............................. 

 
 
NOME 
CPF Nº 
ASSINATURA:................................ 
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                                         ANEXO III 

TERMO DE REFERENCIA 

1. INTRODUÇÃO  
A Secretaria Municipal de Administração necessita adquirir a prestação de serviço de levantamento 
Patrimonial e Inventário. 

2. OBJETIVO/JUSTIFICATIVA 
Atualização patrimonial preconizada pela nova contabilidade publica, onde se institui um cronograma de 
execução das atividades a serem implementadas para atendimento integral dos dispositivos constantes no 
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), no qual se inclui o conhecimento e a 
mensuração e a evidenciação dos bens moveis e imóveis e intangíveis. 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de serviços de levantamento patrimonial compreendendo 
os serviços de avaliação de bens, inventário, e outros serviços correlatos e necessários a plena organização 
do patrimônio de bens do município de Alta Floresta em atendimento as normas legais e demais 
especificações constantes neste termo.   

3. PRODUTOS E/OU SERVIÇOS 
3.1- Prestação de serviços profissionais, levantamento patrimonial, catalogação, elaboração de 
relatórios, e inventário inclusive dos inservíveis, de todos os bens móveis e imóveis (praças, terrenos, 
edificações e benfeitorias, máquinas e equipamentos, veículos, computadores e periféricos, móveis, e 
utensílios e demais itens pertencentes ao município) devidamente acrescidos de suas respectivas 
depreciações e avaliações atualizadas bem como dar suporte na organização e adequação a legislação.  
 

4. VALOR DE REFERÊNCIA 
4.1. Valor de Referência Global: 132.500,00 (Cento e trinta e dosi mil e quinhentos reais). 

5. PRAZO. 
5.1 O prazo para execução dos trabalhos terá vigência de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da 
assinatura do contrato. 

6. METODOLOGIA 
6.1. Menor preço por item.  

7. QUALIFICAÇÕES DOS PROPONENTES 
7.1 Os proponentes concorrentes devem apresentar os documentos necessários para demonstrar que a 
empresa está apta para o seu funcionamento regular.   

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1 Levantamento patrimonial de móveis e imóveis de propriedade desta Prefeitura Municipal, tais como 
catalogação, elaboração de relatórios inclusive dos inservíveis, de todos os bens móveis e imóveis de 
domínio publico, incluindo terrenos, benfeitorias, maquinas, equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos, 
veículos, equipamentos de informática, móveis, utensílios e demais itens pertencentes ao patrimônio do 
município, devidamente acrescidos de suas respectivas depreciações e avaliações atualizadas, com emissão 
dos laudos os quais constarão os requisitos básicos para efetuar a depreciação, amortização e exaustão, de 
acordo com as normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público, emissão dos laudos de 
avaliação, para imóveis, terrenos, prédio ou construção; 
8.2 O serviço contratado deverá incorporar modificações, podendo aumentar ou ate diminuir a quantidade de 
bens citados a cima; 
8.3 Conferir, catalogar e digitar todos os bens após sua conferencia nos departamentos em que estão 
locados, bem como lançar no sistema de software atual da Prefeitura; 
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8.4 Conferir todos os bens existentes e relacionar os bens inservíveis para serem baixados do patrimônio; 
8.5 Propor junto à comissão nomeada pelo Prefeito Municipal, reavaliação e depreciação daqueles bens 
móveis/ imóveis que mereçam esta providência pelo seu estado, valorização e desvalorização de acordo com 
o mercado atual e condições de uso, ajustando assim os valores no balanço patrimonial; 
8.6 O levantamento físico deve ser realizado por técnicos da empresa contratada, sempre acompanhado de 
um funcionário devidamente designado pela Administração, com a finalidade de mostrar os locais onde 
estão localizados os bens do município; 
8.7 Os serviços devem ser realizados em um período de 90 dias a contar a assinatura do contrato; 
8.8 Conferência dos itens cadastrados e verificação daqueles que não estão cadastrados propondo sua 
avaliação e incorporação no patrimônio do município; 
8.09 As vistorias deverão ser realizadas por profissionais capacitados, com experiência no ramo, para 
descrição e caracterização individual de cada item, e definição instantânea de depreciação física. 
8.10 Os bens deverão ser classificados em uma relação separada de bens servíveis e inservíveis; 
8.11 No decorrer do levantamento deverão ser emitidos laudos de conferencia dos registros dos bens moveis 
de cada unidade administrativa responsável; 
8.12 Entende-se como bens do município: móveis, imóveis de domínio público incluindo, praças, terrenos, 
edificações e suas benfeitorias, máquinas, e equipamentos, automóveis em geral, equipamentos de 
informática, mobiliários e eletrônicos em geral, etc; 
8.13 Descrição dos itens de forma completa e detalhada, evitando abreviaturas, com informações passíveis 
de serem identificadas em campo, tais como: nº de patrimônio, fabricante, incorporações, marca, modelo, nº 
de serie, capacidade, dimensão data de fabricação, documento fiscal, e quando possível outras características 
que se fizerem necessárias; 
8.14 Relatório Final do Inventário Patrimonial – A contratada deverá entregar após a conclusão do 
inventário os relatórios abaixo: 
a) Relatório Técnico, discriminando as atividades desenvolvidas e metodologias utilizadas no projeto; 
b) Relatório dos bens em uso com a descrição dos itens de forma completa; 
c) Relatório dos bens inservíveis com a descrição dos itens de forma completa; 
d) Os relatórios deverão ser disponibilizados impressos com pareceres assinados pelo profissional 
responsável da empresa contratada. 
8.15 Os lançamentos das avaliações, cadastro dos bens inventariados, conciliação das informações para 
ajustes contábeis deverão ser realizados de forma a demonstrar a atual situação patrimonial do município. È 
obrigatório os lançamentos e relatórios atenderem aos padrões exigidos pelo Tribunal de Contas. 
 

9. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
9.1. A fiscalização, a execução e a observação de prazos contratuais serão realizadas pela Prefeitura de Alta 
Floresta, através da Secretaria de Administração. 
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ANEXO IV  

 
(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 abaixo, 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 

 
 
 

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/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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