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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL- SRP Nº 059/2016 
 

Data/Horário: 
 

Dia 22/12/2016 as 08h00min (Horário de Mato Grosso) 
 

Local: 

Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Alta 
Floresta/MT, Travessa Álvaro Teixeira da Costa, 050 – 
Centro. 
 

Endereço para retirada 
do Edital: 

 
O Edital poderá ser retirado nos sites 
www.altafloresta.mt.gov.br, opção “Licitações”, bem como 
estará disponível no Departamento de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, 
localizada na Travessa Álvaro Teixeira da Costa, 050, Bairro 
Centro, desde a data da publicação, nos seguintes horários: 
das 07h00min às 13h00min  (Horário de Mato Grosso). Os 
esclarecimentos de dúvidas a respeito de condições do edital 
e de outros assuntos relacionados à presente licitação serão 
divulgados mediante publicação de notas nas páginas acima 
citadas, ficando as empresas interessadas obrigadas a 
acessá-las para a obtenção das informações prestadas pelo 
Pregoeiro. 
 

Recebimento do 
Credenciamento, 
envelope de Propostas 
e envelope de 
Habilitação: 

 
Data: 22/12/2016, Horário: das 08h00min (Horário de Mato 
Grosso). 

 

Abertura dos 
envelopes: 

 
Data: 22/12/2016, Horário: 08h00min (Horário de Mato Grosso) 
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PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 059/2016 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL  
INTERESSADA: GABINETE DO PREFEITO 
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestar serviços de natureza 
intelectual, advocatícia e técnico-jurídica, sem exclusividade e sem vínculo 
empregatício, na elaboração, interposição e acompanhamento de defesa 
administrativa junto aos Tribunais de Contas e assessoramento consultivo voltado ao 
Gabinete do Prefeito e Secretários,conforme especificações constantes no Anexo I, 
Termo de Referência, parte integrante deste Edital. 
 

1. PREÂMBULO 

1.1. A Prefeitura Municipal de Alta Floresta,Estado de Mato Grosso, inscrita no CNPJ sob o 

nº 15.023.906/0001-07, com sede a Travessa Álvaro Teixeira da Costa, nº 50, Centro, Alta 

Floresta/MT,CEP 78.580-000, pela sua PREGOEIRA, nomeada pela Portaria nº. 001 de 04 

de janeiro de 2016, torna público o Processo Licitatório,na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL para REGISTRO DE PREÇOS, do Tipo MENOR PREÇO GLOBALàs 

08h00min (horário de Mato Grosso) do dia 22 dedezembro de 2016, para contratação de 

pessoa jurídica para prestar serviços de natureza intelectual, advocatícia e técnico-jurídica, 

sem exclusividade e sem vínculo empregatício, na elaboração, interposição e 

acompanhamento de defesa administrativa junto aos Tribunais de Contas e assessoramento 

consultivo voltado ao Gabinete do Prefeito e Secretários,conformedescrito no Anexo I – 

Termo de Referencia, deste Edital. 

1.2. O procedimento licitatório obedecerá integralmente à legislação que se aplica a 

modalidade Pregão, sob a égide da Lei Federal nº 10.520/02, 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/MT e, 

subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações 

posteriores, bem como as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 

2. ÓRGÃO REQUISITANTE 

2.1 Gabinete do Prefeito 
 

3. OBJETO 

3.1 Constitui objeto do presente edital acontratação de pessoa jurídica para prestar serviços 

de natureza intelectual, advocatícia e técnico-jurídica, sem exclusividade e sem vínculo 

empregatício, na elaboração, interposição e acompanhamento de defesa administrativa 

junto aos Tribunais de Contas e assessoramento consultivo voltado ao Gabinete do Prefeito 

e Secretários,conforme especificações constantes no Anexo I, Termo de Referência, parte 
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integrante deste Edital. 

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1. A sessão deste Pregão será pública e realizada em conformidade com este Edital na data, 

horário e local indicado no Preâmbulo. 

4.2. Poderão participar deste Pregão, as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto 

licitado, que atendam todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos, correndo por 

sua conta todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas, não 

sendo devida nenhuma indenização às licitantes pela realização de tais atosàs condições de 

habilitação estabelecidas no Título IX deste instrumento convocatório. 

4.3. Participarão da Sessão Pública do Pregão Presencial os representantes efetivamente 

credenciados. 

4.4. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas enquadradas em 

quaisquer das hipóteses a seguir elencadas: 

4.4.1. Estejam inadimplentes com a OAB/MT; 

4.4.2. Suspensa ou impedida de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Alta 

Floresta/MT, ou declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, desde 

que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial ou registrado no Cadastro de Fornecedores 

do Estado, conforme o caso, pelo órgão que o praticou, enquanto perdurarem os motivos da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade; 

4.4.3. Consórcio de sociedade de advogados, qualquer que seja sua forma de constituição em 

consórcio; 

4.4.4. Pessoa Jurídica cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste 

Pregão; 

4.4.5. Com falência, insolvência, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 

4.4.6. Sociedades Cooperativas; 

4.4.7. Que tenha funcionário ou membro da Administração da Prefeitura Municipal de Alta 

Floresta/MT, Estado de Mato Grosso, mesmo subcontratado, como dirigente, acionista 

detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, controlador ou 

responsável técnico; 

4.4.8. Sociedade de Advogados inadimplente com a Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT 

ou cujo(s) sócio(s) ou diretor(es) tenha(m) participado de outra empresa que, também, se tornou 

inadimplente com a Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT; 

4.4.9. Sociedade de Advogados que comprovadamente por sua culpa não tenha cumprido 

integralmente contrato com a Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT, independentemente do 

objeto contratado. 

4.4.10. Presente quaisquer dos impedimentos estabelecidos no art. 9º da Lei Federal 8.666/93; 

4.4.11. Tenham renunciado, anteriormente, a execução de Contrato para a prestação de 
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serviços advocatícios à Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT, antes de expirado o prazo pré-

estabelecido; 

4.4.12. Advogado(s) que tenha(m) prejudicado a Prefeitura Municipal de Alta Floresta, na 

qualidade de seu(s) representante(s) legal(is), por negligência, preclusão, revelia ou inércia 

processual; 

4.4.13. Tenha(m) o(s) advogado(s) sofrido sanção(ções) disciplinar(es) previsto no artigo 35 da 

Lei nº 8.906/94 ( Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil), consistente em censura, 

exclusão, suspensão ou multa, nos últimos 3 (três) anos. 

4.5. A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, 

pelo descumprimento, sujeita-se  às penalidades cabíveis. 

4.6. Sob pena de desclassificação, os interessados em participar do presente pregão deverão 

trazer, juntamente com a documentação original, as fotocópias da mesma. Caso estas não 

estejam autenticadas, a mesma poderá ser feita pelo pregoeiro, mediante comparação com as 

originais. 

4.7. Sob pena de inabilitação ou desclassificação, todos os documentos apresentados deverão 

referir-se ao mesmo CNPJ/CPF constante na proposta de preços. 

4.8. A Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT poderá revogar esta licitação, no todo ou em 

parte, por razões de interesse  público e/ou por fatos supervenientes, devidamente 

comprovados, que justifiquem a medida, devendo, igualmente anulá-la, de ofício ou por 

provocação de terceiros, mediante decisão devidamente fundamentada, caso constatada alguma 

irregularidade e/ou ilegalidade. 

5. DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO EDITAL 

5.1. As pessoas jurídicas interessadas em participar do certame licitatório em epígrafe, 

deverão estar atentas às informações que a Pregoeira poderá colocar no site da Prefeitura 

www.altafloresta.mt.gov.br a qualquer momento, em virtude de esclarecimentos, erratas ou 

outras informações relevantes acerca do processo licitatório em curso. 

6. CREDENCIAMENTO 

6.1. Para o credenciamento, deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

a) Se proprietário, sócioou assemelhado da sociedade de advogados: estatuto social, 

contrato social ou outro instrumento de registro, registrado norespectivo Órgão de 

Registro Profissional, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 

assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

b) Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, 

neste último caso, com firma reconhecida em cartório, da qual constem poderes 

específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua 

interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhada do 
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correspondente documento de identificação, dentre os indicados na alínea "a" supra, 

que comprove os poderes do mandante para a outorga, ou; 

c) Documento equivalente (Carta de Credenciamento – Modelo/Anexo III) da 

licitante,com poderes para que a pessoa credenciada possa manifestar-se em seu 

nome em qualquer fase deste Pregão, notadamente para formular proposta, lances 

verbais, declarar a intenção de recorrer ou renunciar ao direito de interpor recursos, 

com firma reconhecida. 

6.1.1. Observações: 

a) Se o reconhecimento de firma estiver em nome da pessoa física, o instrumento 

deve estar acompanhado do ato constitutivo da sociedade de advogados 

(Estatuto/Contrato Social), que comprove a legitimidade do outorgante; 

b) Se o reconhecimento de firma estiver em nome da pessoa jurídica (empresa 

licitante), fica dispensada a apresentação do ato constitutivo, vez que o cartório já o 

terá examinado e verificado a legitimidade do signatário. 

6.2. O representante legal ou o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial 

que contenha foto. 

6.3. A ausência do representante em qualquer momento da sessão importará a imediata 

exclusão da respectiva credenciada, salvo autorização expressa do Pregoeiro. A falta ou 

incorreção dos documentos mencionados para o credenciamento não implicará a exclusão 

da empresa em participar do certame, mas impedirá o representante de manifestar-se na 

apresentação de lances verbais e demais fases do procedimento licitatório, enquanto não 

suprida a falta ou sanada a incorreção. 

6.4. A licitante que não apresentar o documento de credenciamento ficará impedida de 

manifestar-se durante a sessão, mas se a sua proposta escrita estiver em conformidade 

com as condições estabelecidas neste edital, ela será recebida. 

6.5. No momento do seu credenciamento, a Licitante deverá apresentar declaração dando 

ciência de que cumpre plenamente os requisitos da habilitação, conforme modelo Anexo IV 

deste Edital. 

6.6. Apresentar declaração de Requisitos Legais, atestando que a empresa não possui em 

seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo Municipal exercendo funções 

técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º 

da Lei 8666/). (Anexo V).  

6.7. Das Situações Especiais no Ato do Credenciamento: 

6.7.1. Na hipótese dos documentos que comprovam a regularidade da outorga de 

credenciamento (estatuto, contrato social, etc.), assim como a declaração de que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação ou quaisquer outros documentos referentes à fase 
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de credenciamento que, por equívoco, estejam dentro do envelope de Habilitação, poderão 

ser retirados dos respectivos envelopes, pelo próprio representante, que procederá o novo 

lacre dos mesmos. 

6.7.2. Na fase de credenciamento será permitido ao representante da licitante tirar as 

cópias de documentos necessários, porventura retirados dos envelopes de habilitação. 

6.7.3.  O Pregoeiro ou a Equipe de Apoio poderá conferir os documentos referentes ao 

credenciamento antes da abertura da sessão e lançar o respectivo carimbo de “confere com 

o original”. 

6.7.4. Não precisam de termo de credenciamento e/ou de procuração: o sócio-gerente, o 

administrador eleito, o proprietário ou assemelhado, devendo estes apresentar os 

documentos previstos na alínea “a” do item “6.1” – “6” deste Edital. 

6.7.5. Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues 

separadamente dos envelopes de números 01 e 02. 

6.7.6.  Serão admitidos envelopes enviados por remessa postal, desde que devidamente 

identificados dentro das normas estipuladas no presente Edital, lembrando que a ausência 

de representante implica a decadência dos direitos às etapas de lances, negociação e 

recursos. 

 

7. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

7.1. 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. 

7.2. Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, o(s) representante(s) da(s) licitante(s) 

apresentará(ão):  

a) Credenciamento, contendo CARTA DE CREDENCIAMENTO (Anexo III) ou 

PROCURAÇÃO e DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO (Anexo IV) e demais documentos 

exigidos no item 6 e subitens deste edital (fase de credenciamento);  

b) O envelope contendo a Proposta de Preços; 

c) O envelope contendo os Documentos de Habilitação. 

 

7.3. Enquanto durar a fase de credenciamento, junto ao sistema, será permitida a inclusão 

de novos licitantes. A partir do momento que o Pregoeiro declarar encerrada a fase de 

credenciamento, não serão mais admitidos novos licitantes.  
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ENVELOPE N.º 1 - PROPOSTA DE PREÇO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2016 
LICITANTE:__________________________________ 
CNPJ/MF: ________________________________________ 
Endereço: ________________________________________ 
OBJETO: ________________________________________.. 
 

ENVELOPE N.º 2 - DOCUMENTOS HABILITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2016 
LICITANTE:____________________________________. 
CNPJ/MF: ________________________________________. 
Endereço: ________________________________________ 
OBJETO: ________________________________________.. 

7.4. Inicialmente, será aberto o Envelope das Propostas de Preços e, após, o Envelope 

dos Documentos de Habilitação. 
 

8. PROPOSTA COMERCIAL 

8.1.  O envelope “Proposta de Preço” deverá conter a proposta de preço da licitante, que 

deverá atender aos seguintes requisitos: 

8.2. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em única, impressa em papel timbrado 

da licitante, conforme especificações contidas no Formulário Padrão de Proposta (Anexo 

II) subsidiada pelo Termo de Referencia - Anexo I, redigida com clareza em língua 

portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, sem alternativas, sem 

emendas, sem rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e assinada na última folha e 

rubricada nas demais pelo representante legal da licitante. 
 
8.2.1. Apresentar preços completos, expresso em reais, em algarismo nos itens e, em 

algarismo e por extenso, no valor total,computados todos os custos necessários para o 

atendimento do objeto da licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, 

garantias e quaisquer outros ônus que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado e 

constante da proposta; 

8.2.2. Constar preço unitário e total de cada item, bem com o valor total ofertado, sendo 

que o preço unitário deverá ser composto apenas de 02 (duas) casas decimais após a 

vírgula. Em caso de divergência entre os valores unitário e total, serão considerados os 

primeiros e, entre os expressos em algarismos e por extenso, serão considerados estes 

últimos; 

8.2.3. 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 inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como 

inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer 

título, devendo os materiais serem fornecidos sem ônus adicionais; 
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8.2.4. O prazo para realização dos serviços deverá ser de acordo com o estabelecido no 

Anexo I – Termo de Referência do Edital; 

8.2.5. Somente será aceito um preço para cada item; 

8.2.6. Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias, 

a contar da data de apresentação da proposta. Não havendo indicação expressa, esse 

prazo será considerado como tal; 

8.2.7. Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ da 

sociedade advocatícia que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, endereço 

completo, telefone, fac-símilese houver e endereço eletrônico (e-mail) para contato, número 

da conta corrente bancária e agência respectiva. Os dados referentes à conta bancária 

poderão ser informados na fase da contratação; 

8.2.8. Número deste Pregão. 

8.3. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na 

proposta específica, prevalecerão às da proposta. Ocorrendo divergência entre o valor 

unitário e total para os itens do objeto do edital, será considerado o primeiro. 

8.4. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe 

assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou 

qualquer outro pretexto. 

8.5. A Proposta de Preços será considerada completa, abrangendo todos os custos com a 

entrega do objeto licitado. 

8.6. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas 

quaisquer alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital. 

8.7. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao 

preço, condições de pagamento, prazos ou outra condição que importe em modificação dos 

termos originais ofertados. 

8.8. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as especificações e 

exigências do presente Edital e de seus anexos e que apresentem omissões, irregularidades 

ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.  

8.9. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas 

implica em submissão a todas as condições estipuladas neste edital e seus anexos, sem 

prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação federal mencionada no 

preâmbulo deste edital. 

8.10. O Pregoeiro considerará como formal: erros de somatórios e outros aspectos que 

beneficiem a Administração Pública e não implique em nulidade do procedimento. 

8.11. Não será admitida proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor 

zero, incompatíveis com os preços de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda 
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que o ato convocatório não tenha estabelecido limites mínimos. 

8.12. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas: 

8.12.1. que não atenderem as especificações e exigências do presente Edital e seus Anexos 

ou da Legislação aplicável; 

8.12.2. omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos 

capazes de dificultar o julgamento; 

8.12.3. que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições 

estabelecidas neste Edital. 

9. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

9.1. Será considerada habilitada a proponente que apresentar os documentos relacionados 

nos subitens abaixo, desde que atendidos os requisitos especificados nas observações 

deste item. 

9.2. A licitante que declarar que cumpre os requisitos de habilitação e não os cumprir será 

inabilitada e sujeita às penalidades legais; 

9.3. Constituem motivos para inabilitação da licitante, ressalvada a hipótese de saneamento 

da documentação, prevista no subitem 9.1.3.4: 

9.3.1. a não apresentação da documentação exigida para habilitação; 

9.3.2. a substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de 

requerimento; 

9.3.3. a apresentação de documentação de habilitação que contrariar qualquer dispositivo 

contido em Lei vigente e deste Edital ou um de seus Anexos; 

9.3.4. Os documentos necessários à Habilitação que puderem ser extraídos via internet 

comprovando sua validade, serão impressos, excepcionalmente, pelo Pregoeiro ou um dos 

membros da equipe de apoio, apenas para efeitos de comprovação de autenticidade 

daqueles apresentados; 

9.3.5. O envelope referente aos documentos de habilitação deverá conter os documentos 

em originais atualizados, ou cópia de cada documento individualmente autenticada, ou 

ainda, cópias simples que poderão ser autenticadas pelo Pregoeiro ou sua Equipe de Apoio 

no ato de abertura da documentação de habilitação, devendo estar acompanhadas dos 

respectivos originais, não se aplicando aos documentos que puderem ser extraídos via 

internet. 

9.4. Habilitação Jurídica 

9.4.1. Ato constitutivo e alterações subsequentes, ou contrato consolidado, devidamente 

registrado na Entidade de Classe e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores, ou; 

9.4.2. Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso de 
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sociedades civis, acompanhada dos nomes e endereços dos diretores em exercício; 

9.4.3. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

9.4.4. Inscrição no órgão regulador da profissão–comprovando a inscrição e 

regularidade da sociedade de advogados e de seus sócios, na Ordem dos Advogados do 

Brasil–OAB, Seção do Estado de Mato Grosso; 

9.4.5. Comprovação de existência de no mínimo 02 (um) advogados integrantes do 

escritório, com sólida experiência comprovada  (Cursos de Pós – Graduação strictu ou lato 

sensu, Cursos de Educação Continuada, etc.) na área do Direito Público, compreendendo 

os que compõem a sociedade e/ou aqueles a ela associados formalmente. 

9.5. Regularidade Fiscal e Trabalhista 

9.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

9.5.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual; 

9.5.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei; 

9.5.4. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 

sociais instituídos por lei; 

9.5.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida em data não 

superior a 180 dias da data de abertura do certame; 

9.5.6. Certidão Negativa de Débito de competência da Procuradoria Geral do Estado do 

respectivo domicílio tributário. 

9.6. Qualificação Econômico-Financeira 

9.6.1. Certidão negativa de Recuperação Judicial ou de Falência, expedida pelo distribuidor 

da sede da pessoa jurídica, em data não superior a 90 (noventa) dias da data da abertura do 

certame, se outro prazo não constar do documento. 

9.7. Qualificação Técnica 

9.7.1. A documentação relativa à Qualificação Técnica, consistirá na apresentação de 01 

(um) atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, que comprovem desempenhos anteriores ou atuais de forma satisfatória, 

compatíveis em característica, quantidade e prazos com o objeto desta licitação, em nome 

da SOCIEDADE DE ADVOGADOS ou DOS ADVOGADOS INTEGRANTES DA 
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SOCIEDADE.  

9.7.2. Atestado de VISITA TÉCNICA, fornecido pela Secretaria Municipal de 

Administração, que comprove que a licitante tomou conhecimento da estrutura 

administrativa, da demanda e todas as informações e das condições locais para o 

cumprimento das obrigações objeto deste Edital, conforme modelo constante do (Anexo VII) 

deste Edital. 

9.7.2.1. A visita deverá ser procedida por profissional indicado pela sociedade de 

advogados, e será efetuada até o último dia que antecede o certame, devendo ser marcada 

com antecedência na Secretaria Municipal de Administração, situada na Travessa Álvaro 

Teixeira da Costa, nº 050, por intermédio do fone (66) 3512-3100, das 11h00min às 

13h00min. 

9.8. Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo e de Situação Regular perante o 

Ministério do Trabalho (Anexo VI). 

9.8.1. As proponentes deverão exibir declaração em papel da sociedade de advogados, 

firmada pelo responsável legal, com indicação do nome, cargo e RG, atestando, sob as 

penalidades cabíveis, a inexistência de fato impeditivo à sua habilitação, bem como a 

situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do 

disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, conforme modelo sugerido no 

Anexo – VI– Modelo de Declaração. 

Observações: 

1. O objeto constante do ato constitutivo da sociedade de advogados deve ser compatível 

com o objeto licitado. 

2. Não serão aceitas certidões positivas de débito, exceto quando constar da própria 

certidão ressalva que autorize a sua aceitação. 

3. A documentação exigida no Título IX deverá ser compatível com as respectivas 

inscrições nas esferas Federal, Estadual e Municipal. 

4. A aceitação dos documentos obtidos via Internet ficará condicionada à confirmação de 

sua validade, também por esse meio, se dúvida houver quanto à sua autenticidade, pelo 

Pregoeiro.  

5. Para efeito da validade das certidões de regularidade de situação perante a 

Administração Pública, se outro prazo não constar da lei ou do próprio documento, será 

considerado o lapso de 90 (noventa) dias entre a data de sua expedição e a da abertura do 

certame. 

6. Os documentos poderão ser apresentados no original (vide item 6.1 e 6.6) ou por 

qualquer processo de cópia reprográfica autenticada por tabelião na forma da lei, ou 

ainda,por publicação em órgão da imprensa na forma da lei, exceto a proposta, para a qual 
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se observará o disposto no Título VIII. 

6.1 As autenticações poderão ser feitas pela Equipe de Apoio ao Pregoeiro mediante cotejo 

da cópia com o original. 

6.2 Na hipótese da apresentação de documentos originais, estes serão anexados ao 

processo licitatório. 

6.3 Só serão aceitos cópias legíveis. 

6.4 Não serão aceitos documentos com rasuras, especialmente nas datas. 

6.5 O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre 

que tiver dúvida e julgar necessário. 

6.6 Os documentos em cópias simples, quando solicitado, poderão ser autenticados pelo 

pregoeiro ou membros da equipe de apoio durante o procedimento licitatório da audiência 

pública de entrega dos envelopes e disputa de lances, desde que acompanhados dos 

originais. 

7. Os documentos exigidos para habilitação, consoante o estabelecido no Título IX deste 

edital, não poderão, em hipótese alguma, ser substituídos por protocolos que configurem o 

seu requerimento, ou apresentados por meio de fitas, discos magnéticos e filmes. 

8.  A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em 

desacordo com o previsto no Título IX inabilitaráo licitante, sendo aplicado o disposto no 

subitem 11.1.12. 

9. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se 

original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada. 

10. PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO 

10.1 Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das 

empresas licitantes, o Pregoeiro declarará aberta a sessão do Pregão, oportunidade em que 

não mais se aceitará novos licitantes, dando-se início ao recebimento dos envelopes 

contendo a Proposta Comercial e os Documentos deHabilitação, exclusivamente dos 

participantes devidamente credenciados. 

10.2 Classificação das Propostas Comerciais 

a) Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas 

verificando o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste 

Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem 

em desacordo.  

b) O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aquelas que 

tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de 

menor preço, para participarem dos lances verbais. 

c) Se não houver no mínimo 3 (três) propostas comerciais nas condições definidas 
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no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, 

até o máximo de 3 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, 

quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas. 

10.3 Lances Verbais 

a) Aos licitantes classificados será dada a oportunidade de nova disputa, por meio 

de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor 

da proposta classificada de maior preço e os demais.  

b) Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem 

empatadas, será realizado sorteio na sessão de Pregão, para definir a ordem de 

apresentação dos lances. 

c) A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 

implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do 

último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das 

propostas. 

11 DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

11.1  No julgamento e classificação, após o encerramento do credenciamento e 

identificação dos representantes das empresas, será adotado o critério de julgamento será o 

de MENOR PREÇO GLOBAL, observados os prazos máximos para fornecimento das 

especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos 

neste edital. 

a) Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, o autor da oferta de 

valor mais baixo e os das ofertas com preços de 10% (dez por cento) superiores poderão 

fazer novos lances verbais e sucessivos até a proclamação do vencedor. 

b) Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente, devidamente justificado e aceito pelo Pregoeiro. 

c) Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas neste edital, poderão 

os autores das melhores  propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos lances verbais 

e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos. 

d) O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, 

a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os 

demais, em ordem decrescente de valor. 

11.1.d.1 Será vedado, portanto, a oferta de lance com vista ao empate. 

e) A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará 

a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço 

apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

f) Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 
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desistente às penalidades constantes neste Edital. 

g) Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro 

examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo 

motivadamente a respeito. 

h) Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta 

escrita de menor preço e o valor estimado da contratação. 

11.1.h.1 Ocorrendo a hipótese acima e havendo empate na proposta escrita, a 

classificação será efetuada por sorteio, na mesma sessão. 

i) Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que 

seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita. 

j) Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 

documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas 

condições habilitatórias. 

k) Constatado o atendimento pleno às exigências, será declarado o licitante vencedor, 

sendo-lhe adjudicado o objeto proposto, caso não haja interposição de recursos. 

l) Se a proposta não for aceitável ou o licitante não atender às exigências habilitatórias, o 

Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a 

verificação das condições de habilitação do licitante, na ordem de classificação e, assim, 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital, sendo o 

respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste edital. 

m) Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro deverá negociar para que 

seja obtido melhor preço. 

11.2 Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento aos requisitos estabelecidos 

neste Edital e seus Anexos, a licitante será declarada desclassificada pela Pregoeiro. 

11.3 Da reunião lavrar-se-á Ata Circunstanciada da Sessão, na qual serão registrados 

todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada 

pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes. 

11.4 Da suspensão da sessão pública de realização do pregão será lavrada ata 

circunstanciada com todos os vícios apontados de todas as licitantes, assinada pelos 

representantes presentes, pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio. 

11.5 Decididos os recursos ou transcorrido in albis o prazo para sua interposição, o 

Pregoeiro devolverá aos licitantes julgados desclassificados os envelopes 

“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”. 

a) Os documentos de que trata o subitem anterior, ficarão à disposição dos interessados 

pelo período de 30 (trinta) dias, contados a partir da celebração do contrato, findo qual, não 

procurados, serão destruídos.  
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12 ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

12.1 Decairá do direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste Edital 

aquele que não o fizer até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura dos 

envelopes, apontando de forma clara e objetiva as falhas ou irregularidades que entende 

viciarem o mesmo. As petições deverão ser protocoladas, devidamente instruídas 

(assinatura, endereço, razão social e telefone para contato), junto ao Serviço de Protocolo 

ou diretamente o Pregoeiro Oficial, que tem o prazo de 24 (vinte e quatro) horas úteis para 

respondê-las.  

12.2 Se a impugnação ao edital for reconhecida e julgada procedente, serão corrigidos os 

vícios e, caso a formulação da proposta seja afetada, nova data será designada para a 

realização do certame.  

12.3 Ocorrendo impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o 

retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº 10.520/02 

e legislação vigente. 

12.4 Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a 

realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção, de 2 

(dois) a 3 (três) anos, e multa, nos termos do artigo 93, da Lei 8.666/93:  

 

13 IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 

13.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediatae motivadamente 

a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 

(três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, 

desde logo, intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que 

começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos, na sala da Comissão Permanente de Licitação. 

13.2 O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do Pregão, as 

quais serão reduzidas a termo na respectiva Ata, ficando todos os demais licitantes desde 

logo intimados para apresentar contrarazões no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da 

lavratura da Ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

13.3 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 

direito de recurso. 

13.4 Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

13.5 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 
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13.6 O resultado do recurso será divulgado mediante comunicado a todos os licitantes via 

fac-símile ou correio eletrônico. 

13.7 O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo quanto à disputa. 

13.8 Ocorrendo manifestação ou interposição de recurso de caráter meramente 

protelatório, ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade 

competente poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena 

estabelecida no artigo 7º da Lei nº 10.520/02 e legislação vigente. 

 

14 ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

14.1 Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante 

vencedor, competindo à autoridade superior homologar o procedimento licitatório. 

14.2 Decididos os recursos porventura interposto e, constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e 

homologará o procedimento licitatório. 

14.3 No caso do adjudicatário, se convocado, não assinar a Ata da sessão pública e o 

contrato, vindo a decair do direito a execução do objeto dessa licitação, o Município de Alta 

Floresta, Estado Mato Grosso poderá revogá-la, ou convocar os licitantes remanescentes, 

na ordem em que foram classificados, para contratar em igual prazo e nas mesmas 

condições em que a primeira classificada teria sido contratada. 

 

15 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

15.1. As obrigações decorrentes deste PREGÃO consubstanciar-se-ão em Ata de Registro 

de Preço, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT e a licitante 

adjudicatária,regido pela Lei 8666/93, pelas condições deste Edital e demais normas 

pertinentes, cuja minuta consta do Anexo IX; 

15.2. A Ata de Registro terá sua vigência por 12 (doze) meses, contados a partir de sua 

publicação no Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso; 

15.3. O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preço será de 10 (dez) dias úteis, 

contados da convocação formal da adjudicatária; 

15.3.1. O mesmo prazo será aplicado quando da convocação para assinatura de eventual 

Contrato que venha a ser firmado. 

15.4. A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada pelo representante legal da 

adjudicatária, mediante apresentação do contrato social ou documento que comprove os 

poderes para tal investidura e cédula de identidade do representante, caso esses 

documentos não constem dos autos do processo licitatório, e uma vez atendidas as 

exigências do subitem anterior; 
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15.5.A critério da administração, o prazo para assinatura da ARP poderá ser prorrogado, 

desde que ocorra motivo justificado, mediante solicitação formal da adjudicatária e aceito 

por este Tribunal; 

15.6. Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro de Preços as situações 

referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, bem como as 

previstas no item 20 deste Edital. 

16 DA UTILIZAÇÃO DA ARP POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES 

16.1. Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preços órgãos ou entidades da 

Administração que não tenham participado do registro de preços, mediante prévia consulta 

ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no 

que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93, 10.520/02 e 

nos Decretos Estadual nº 7.217/2010 e Federal nº 7.892/2013. 

16.2. Caberá ao fornecedor detentor do registro na Ata de Registro de Preço, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que não 

seja prejudicial às obrigações anteriormente assumidas e as futuras decorrentes de 

utilização por parte do Gerenciador. 

16.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se referem este item não poderão 

exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do 

instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e órgãos participantes. 

16.4. Os quantitativos decorrentes das adesões à ata de registro de preços efetuadas por 

Órgãos não participantes, não poderão exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo 

de cada item registrado na Ata de Registro de Preço decorrente deste certame, constantes 

no Termo de Referencia nº 329/2016, Anexo I deste Edital, independente do número de 

órgãos não participantes que aderirem. 

 

17 DOS ACRÉSCIMOS E ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

17.1.A contratada ficará obrigada a 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. 

17.2A vigência dos contratosdecorrentes do Sistema de Registro de Preços e sua 

prorrogação obedecerão ao disposto no inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93. 

17.3. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, 

observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

17.4. O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no prazo 
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de validade da ata de registro de preços. 

 

18 DO CONTRATO 

18.1 Poderá ser formalizado com a empresa vencedora da licitação um contrato 

administrativo, conforme minuta constante do Anexo X deste edital, o qual se regerá pelas 

suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os 

princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

18.2 Se a licitante não assinar o contrato no prazo estabelecido, é facultado à 

Administração convidar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo 

em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive 

quanto ao preço, ou revogar a licitação. 

18.3 Manter, durante a execução do contrato, as mesmas características e condições de 

habilitação apresentadas durante o processo licitatório. Essa regularidade é indispensável 

para a emissão das Notas de Empenho e assinatura do contrato. 

18.4 A contratada ficará obrigada a 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. 

18.5 A vigência do contrato e sua prorrogação obedecerão ao disposto no inciso II do art. 

57 da Lei nº 8.666/93. 

19 DOS PRAZOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

19.1 Para assinar o Contrato: 

a) O licitante vencedor será notificada pela Administração, à comparecer à sede da 

mesma, para assinar o contrato e retirar o respectivo Instrumento dentro do prazo de 10 

(dez) dias consecutivos contados da notificação feita pela Departamento de Licitação. 

19.2 Para Início: 

a) O prazo para inicio será de 10 (dez) dia após a assinatura do contrato. 

19.3 Vigência: 

a) O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data 

da assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado de acordo com o inciso II do artigo 57 da 

Lei nº 8.666, de 21/06/93. 

19.4 Prorrogação: 

a) O prazo de vigência do contrato poderá ser prorrogado, na forma prevista no inciso II 

do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 21/06/93. 
19.5 As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação correrão a 

cargo da Direção Superior,cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas 

constarão nas respectivas Notas de Empenho, Contrato ou documento equivalente, 
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observada as condições estabelecidas neste Edital e ao que dispõe o artigo 62 da Lei 

8.666/93 e alterações. 

20 DA RESCISÃO DO CONTRATO 

20.1 São motivos para a rescisão do contrato os enumerados nos artigos 77 e 78 da Lei 

8.666/93. 

20.2 No caso de rescisão do contrato, será obedecido o que estabelecem os artigos 79 e 

80 da Lei 8.666/93.  

20.3 O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições 

de habilitação pelo contratado dará ensejoà rescisão contratual, sem prejuízo das demais 

sanções previstas neste edital. 

21  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

21.1 A CONTRATADA fica obrigada a: 
a) Executar os serviços conforme Termo de Referencia (Anexo I).  

b)Fornecer a mão de obra qualificada para o trabalho proposto, dentro das técnicas em 

trabalhos deste gênero, nos termos da proposta. 

c)Responder por todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias referentes à prestação 

dos serviços, objeto deste edital;  

d)Manter, durante a validade doContrato as mesmas condições de habilitação; 

e)Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários no quantitativo do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

contratado; 

f) Fornecer os serviços, no preço, prazo e forma estipulada na proposta. 

 

22 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

22.1 A CONTRATANTE fica obrigada a: 

a)Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora possa 

executar o objeto adjudicado dentro das especificações; 

b) Atestar nas Notas Fiscais e/ou faturas a efetiva entrega dosserviços desta 

Ata/Contrato, conforme ajuste representado pela Nota de Empenho. 

c)Aplicar à detentora docontrato as penalidades, quando for o caso. 

d)Efetuar o pagamento à detentora do contrato no prazo avençado, após a entrega da 

Nota Fiscal, devidamente atestada, no setor competente. 

e)Notificar, por escrito, à detentora do contrato da aplicação de qualquer sanção. 

f) Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização do objeto deste 

Instrumento; 
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g)Fiscalizar livremente os serviços, não eximindo a licitante vencedora de total 

responsabilidade quanto à execução dos mesmos; 

h) Acompanhar os serviços, podendo intervir durante a sua execução, para fins de 

ajuste ou suspensão da entrega; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, os 

serviços executados fora das especificações deste Edital; 

23 DO PAGAMENTO 

23.1 Os pagamentos serão realizados após apresentação da respectiva Nota Fiscal, 

devidamente atestada pelo fiscal do contrato, até o quinto dia útil do mês subseqüente ao 

mês de referência, mediante depósito na conta bancária da licitante. 

23.2  A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em 

total conformidade com as especificações exigidas pelo MUNICÍPIO. 

23.3 Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas 

simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à 

aplicação da penalidade. 

23.4 As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país em 01 (uma) via. 

23.5 O CNPJ da detentora da Ata constante da Nota Fiscal e/ou fatura deverá ser o mesmo 

da documentação apresentada no procedimento licitatório. 

23.6 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. 

23.7 Realizado o fornecimento a licitante vencedora deverá apresentar, a(s) nota(s) 

fiscal(is)/fatura(s), emitida(s) para fins de liquidação e pagamento, acompanhada(s) dos 

seguintes documentos: 

a) Certidão Negativa de Débitos – CND, referente às contribuições previdenciárias e às de 

terceiros; 

b) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF; 

c) Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas Federal e Estadual, do domicílio 

sede da licitante vencedora; 

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – TRT. 

23.8 O Município de Alta Floresta não efetuará pagamento de título descontado, ou por 

meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por 

intermédio da operação de factoring; 

23.9 As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças 

serão de responsabilidade do Contratado. 
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24 DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS  

24.1 Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis. 

24.2 O Contrato poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 

da Lei n° 8.666/93. 

 

25 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

25.1 O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, 

fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal garantido o direito prévio da citação e da 

ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura de Municipal de Alta 

Floresta, pelo prazo de até 2 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

pena. 

25.2 A penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial do Estado e, no caso 

de suspensão de licitar, o Licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem 

prejuízo dasdemais cominações. 

25.3 No caso de inadimplemento, a CONTRATADA estará sujeita às seguintes 

penalidades: 

a) Advertência; 

b) Multa de 0,3 % (três décimos por cento) sobre o saldo do Contrato, no caso de atraso 

superior a 10 (dez) dias na execução do objeto; 

c) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor do Contrato, no caso da 

EMPRESA, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como 

nos demais casos de inadimplemento contratual; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por período não superior a 2 (dois) anos e;  

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

25.4 A aplicação da sanção prevista no item 23.3.1., não prejudica a incidência cumulativa 

das penalidades dos itens 23.3.2., 23.3.3., 23.3.4., 23.3.5., principalmente sem prejuízo de 

outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso 

haja cumulação de inadimplemento, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis. 

25.5 As sanções previstas nos itens 25.3.1., 25.3.5., 25.3.6., poderão ser aplicadas 

conjuntamente com os itens 25.3.2., 25.3.3., 25.3.4., facultada a defesa previa do 

interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

25.6 Ocorrendo à inexecução do contrato, reserva-se ao órgão contratante o direito de 
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optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de 

classificação. 

25.7 A segunda adjudicatária, ocorrendo à hipótese do item anterior, ficará sujeita às 

mesmas condições estabelecidas neste Edital. 

26 DISPOSIÇÕES GERAIS 

26.1 Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: 

Anexo I – Termo de Referência - Especificação do Objeto; 

Anexo II – Modelo de Proposta; 

Anexo III – Modelo de Carta de Credenciamento; 

Anexo IV - Modelo de Declaração Atendimento aos Requisitos de Habilitação (art. 4º, inciso 

VII, da Lei Federal nº 10.520); 

Anexo V – Modelo de Declaração de Cumprimento de Requisitos Legais; 

Anexo VI– Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos; 

Anexo VII –Atestado de Visita Técnica; 

Anexo VIII –Atestado de Capacidade Técnica; 

Anexo IX – Minuta da Ata de Registro de Preços; 

Anexo X - Minuta do Contrato. 

26.2 O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 

dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer 

documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata 

desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das 

sanções administrativas, civis e penais cabíveis.  

26.3 A apresentação da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e atendimento 

às exigências de habilitação previstas no Edital. O licitante, ainda, será responsável por 

todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Pregão Presencial, assumindo 

como firme e verdadeira sua proposta e lances.  

26.4 Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se 

original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada. 

26.5 Na análise da documentação e no julgamento das propostas de preço, o Pregoeiro 

poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais 

especializados. 

26.6 Toda a documentação apresentada neste ato convocatório e seus anexos são 

complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um 

documento e se omita em outro será considerado especificado e válido. 

26.7 O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente 

formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação 
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vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligências 

junto aos licitantes, destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 

conforme disposto no § 3° do art. 43 da Lei Federal 8.666/93. 

a) Se houver solicitação de documentos, estes deverão ser apresentados em original ou 

em cópia autenticada por cartório, sendo possível, ainda, a autenticação dos mesmos pelo 

Pregoeiro ou Equipe de Apoio; 

b) O não cumprimento da diligência poderá ensejar a inabilitação do licitante ou a 

desclassificação da proposta.  

26.8 As decisões do Pregoeiro serão publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato 

Grosso, quando for o caso, podendo ser aplicado o disposto no § 1º do art. 109 da Lei n.º 

8.666/93 e divulgadas na Internet. 

26.9 A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos 

e condições inseridas neste instrumento convocatório, bem como das demais normas legais 

que disciplinam a matéria. 

26.10 A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo a 

Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT revogá-la, a qualquer tempo, no todo ou em parte, 

por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la 

por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, 

disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação.  

26.11 A Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT poderá prorrogar, a qualquer tempo, os 

prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura. 

26.12 Para atender a seus interesses, a Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT, reserva-

se o direito de alterar quantitativo, sem que isto implique alteração dos preços unitários 

ofertados, obedecidos aos limites estabelecidos no § 1º do art. 65 da Lei Federal n.o 

8.666/93.  

26.13 As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

26.14 As empresas e/ou representantes que adquirirem o instrumento convocatório se 

obrigam a acompanhar as publicações referentes ao processo no site www.alta 

floresta.mt.gov.br.com.br e as publicações no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, 

quando for o caso, com vista a possíveis alterações e avisos. 

26.15 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 da Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT. 

26.16 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 10.520/02, Lei nº 

8.666/93, Decreto nº 3.555/00 e Decreto nº 7892/13 no que não colidir com a primeira e as 
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demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito. 

26.17 Fica eleito o foro da Comarca de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, para 

solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação. 

Alta Floresta/MT, 05 de dezembro2016. 

 

 

 
VALDETI APARECIDA HEINZEN 

Pregoeiro – Portaria 001/2016 
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ANEXO I 

PREGÃO PRESENCIAL – SRP  n.º 059/2016 

TERMO DE REFERÊNCIA  

1 – Objeto: 
Prestação de serviços natureza intelectual, advocatícia e técnico-jurídica, sem 
exclusividade e sem vínculo empregatício, na elaboração, interposição e 
acompanhamento de defesa administrativa junto aos Tribunais de Contas e 
assessoramento consultivo voltado ao Gabinete do Prefeito e Secretários. 

2 – Justificativa(s) Técnica: 
Complementado pela justificativa já apresentada aos autos, quando do momento da 
autuação pelo Gabinete do Prefeito, eis que, repita-se, a atuação do Tribunal de Contas, nos 
limites de sua competência institucional, é sobremaneira abrangente.  
 
E, a consequência natural dessa gama de atuação do Tribunal de Contas, é o 
enfrentamento, por parte da prefeitura, com questões que envolvam uma temática 
multidisciplinare que exige conhecimentos jurídicos, contábeis, sociais, econômicos e 
financeiros ou de administração pública. 

 
É fato incontroverso que na Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT existem servidores 
efetivos ou comissionados competentes para a prática de atos administrativos voltados para 
bom funcionamento da gestão pública, de maneira totalmente divorciada da ilegalidade. 
Contudo, a experiência obtida ao longo dos anos, nos faz perceber que muitos atos 
administrativos e judiciais tendem a entrar nas rotinas de erros de condução, em virtude do 
alto número de procedimentos realizados em cada exercício, de modo que os fatos 
cotidianos são levados a uma rotina tão estressante, que não se permite dedicar tempo e/ou 
condições técnicas suficientes a elidir quaisquer achados de auditorias apontados como 
ilegais – mesmo que flagrantemente não tenham sido praticados. 

 
Por esta razão, por deliberação do Prefeito Municipal, trona-se necessário contratar serviços 
jurídicos complementares, que produzam a segurança de que os procedimentos 
administrativos e jurídicos desta municipalidade estejam sendo praticados com base nos 
princípios gerais do direito administrativo, leis e jurisprudência, uma vez que, divorciada da 
conturbada rotina diária a que estão inseridos os servidores, restará pragmática e eficiente a 
leitura e interpretação dos achados de auditoria, objetivando, ao final, a correção dos 
mesmos e evitando reincidências. 

 
Neste diapasão, a própria Constituição Federal, no inciso III do art. 73, erigiu o requisito para 
nomeação de Ministros do TCU (conselheiros do TCE, por simetria) relativo a: “III - notórios 
conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração 
pública.” Até por que, os julgadores (e técnicos) têm formação multidisciplinar, favorecendo 
a argumentação, também multidisciplinar. 

 
No caso de patrocínio de causas junto ao Tribunal de Contas, não há como negar, que há 
peculiaridades (singularidades)inerentes aos processos que tramitam no TCE/MT. A 
começar pelas espécies, ou seja, processos de contas e de fiscalização, somente 
encontrados nos órgãos de controle. Além disso, comparando-se com o processo judicial, 
observam-se várias diferenças nas regras processuais. 

 



 
 
 

 
 
 
 

 
 

26 
 

O aspecto fático se sobressai, exigindo muitas vezes elevado aprofundamento técnico 
multifacetado (jurídico, contábil, financeiro, etc.) nas matérias em discussão. Para isso, o 
TCE/MT e o TCU possuem em suas estruturas assessorias e secretarias especializadas 
(assessoria técnica, contábil e Secretaria de Diretoria Geral), o que propicia bastante 
conhecimento das matérias submetidas ao exame dos auditores e dos conselheiros. 

 
Ainda, quando se leva em conta o espectro de atuação da Corte Especializada (que julga, 
aprecia, avalia, comunica, audita, susta, emite parecer, expede), chega-se à conclusão de 
que a contratação de serviços especializados não se encerra numa “causa” administrativa. 
Com efeito, o tratamento das questões que envolvam a atuação do Tribunal de Contas e, 
consequentemente, a contratação de serviços com especializaçãopara lidar com temática 
multidisciplinar (tal como preconizado pela Constituição Federal para os Ministros do TCU), 
não ocorre “depois do fato”, mas sim, “no mesmo passo”, porque as funções de controle 
externo das Cortes de Contas evoluíram significativamente ao ponto de se exigir um 
acompanhamento técnico especializado (concomitante: preventivo e corretivo). 

 
O Tribunal de Contas, já há algum tempo, tem realizado mudanças significativas em suas 
atividades de fiscalização de controle externo. As medidas fiscalizatórias como ações 
concomitantes, acompanhamento de contas, integração de agentes, programas de 
fiscalização continuada, entre outras importantes atividades, têm sido um ponto de destaque 
na produção de conhecimento para tornar a fiscalização de controle externo mais técnica e 
eficiente. 

 
Como se vê, essa evolução significativa das ações de controle dos Tribunais de Contas, a 
par de contribuir sobremaneira na gestão dos recursos, no aprimoramento das ações de 
governo, na efetividade das políticas públicas (sob todos os aspectos), encerra também a 
necessidade de aprimoramento técnico na relação “prefeitura – tribunal”. Essa necessidade 
está intimamente ligada na noção de interesse público, principalmente diante dos interesses 
tutelados pela Poder Público (exegese da auditoria de resultados). 

 
O que se afirma é que, mesmo com o perfil qualificado da procuradoria pública, não será 
possível enfrentar a totalidade dos problemas jurídicos normais do município somados à 
expertise das auditorias dos Órgãos Controladores. Até mesmo porque esses profissionais, 
por força da disciplina fiscal rigorosa que se impõe ao Município, estão em número limitado 
e, seguramente, alocados em categorias de atuação prioritárias da atividade fim, sendo, 
sem dúvida, o maior contingente voltado às demandas judiciais do Estado e à burocracia 
rotineira do Ente Municipal. 

 
Ou seja, é evidente que nem sempre há uma sintonia entre órgão fiscalizador e órgão 
jurisdicionado, em termos de aprimoramento técnico. Isso ocorre por vários fatores: (v.g. 
econômicos, culturais, políticos e sociais). Apenas para registro, vale lembrar alguns deles: 
 

(i) a estrutura organizacional da prefeitura possui imensa demanda (social, 
bucrocrática, logística). Os profissionais do direito estão comprometidos 
com um sem número de tarefas cotidianas que acabam por “engessar” 
a “tecnicidade” e a “especialidade” no trato com as Cortes de Contas. 
 

(ii) a jurisdicionalização das demandas que envolvem as políticas públicas 
está em linha crescente (com toda razão, ad argumentandum). O 
crescimento de demandas, não assoberba somente o Judiciário, mas o 
Executivo (a quem são voltadas); 
 

(iii) a chancela concursal acaba por abarcar o profissional de toda a gama 
desses serviços ordinários afetos à uma procuradoria (execução fiscal, 



 
 
 

 
 
 
 

 
 

27 
 

audiências, atendimento ao público, contencioso cível, administrativo 
em geral, protocolos, cartórios de fórum, prazos processuais, 
contestação, apelação, agravos, recolhimento de guias, etc.). 

 
Noutras palavras, observando o quadro de advogados/assessores jurídicos da Prefeitura, é 
salutar a execução do objeto pretendido, uma vez que se trata de serviço de complexa 
especificidade, que foge das atividades jurídicas de rotina, corriqueiras e/ou usuais da 
procuradoria em exercício nesta Prefeitura. 

 
Por esta razão é que se justifica a contratação de serviços advocatícios complementares. 
Desta feita, cabe ao Gestor subsidiar-se com a contratação de pessoas capacitadas para 
ocupação dos cargos públicos comissionados, treinar os servidores de carreira e, no 
presente caso, também contratar um serviço complementar jurídico específico, que permita 
dar a segurança de que a condução administrativa/legal/política está sendo praticada com 
base nos princípios gerais do direito administrativo, leis e jurisprudências. 

3 – Resultados Esperados:  
Efetivada a contratação, esta Administração poderá melhorar o controle dos processos do 
município, melhorar a organização dos setores envolvidos, controlar melhor o andamento 
dos processos que o município figura como parte, aprimoramento técnico na relação 
“prefeitura – tribunal”, dentre outras, uma vez que, divorciada da conturbada rotina diária a 
que estão inseridos os servidores, restará pragmática e eficiente a leitura e interpretação 
dos achados de auditoria, objetivando, ao final, a correta apresentação de argumentos, 
atendimento dos prazos e normas processuais interna da legislação específica e, ainda, 
correção dos achados de auditoria, evitando reincidências. 

4– Prazos: 

4.1. De Vigência: 12 meses contados da data de sua assinatura – podendo ser prorrogado, 
conforme legislação. 

5 – Condições de Pagamento: 

O pagamento será realizado, em média, até o 05º (quinto) dia após a apresentação da nota 
fiscal devidamente atestada pelo setor competente. 

6 – Do valor estimado para a contratação: 
Conforme cotações anexas, o valor global estimado é de R$ 227.200,00 (duzentos e vinte 
e sete mil e duzentos reais), sendo que está compatível com o praticado no mercado, 
correspondendo à 12 (doze) parcelas iguais de R$ 18.933,33 (dezoito mil novecentos e 
trinta e três reais e trinta e três centavos). 

07 – Gestor (a) do Contrato 

Será designado através de portaria, um servidor, para exercer a fiscalização e o 
acompanhamento do objeto. 

08 – Condições de entrega 

Os serviços deverão ser prestados nas dependências da Contratada ou da Contratante, 
bem como em qualquer local que permita o bom atendimento das necessidades do 
município. 

12 – Observações Gerais 

A presente contratação, será realizada mediante licitação na modalidade de Pregão 
Presencial – no Sistema de Registro de Preços, e não poderá limitar somente à 
sociedade de advogados, devendo possibilitar a contratação do profissional autônomo, sob 
pena de estar limitando o universo de participantes, o que é vedado pelo art. 3º, §1º, I , da 
Lei Federal 8.666/93. 
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Os escritórios, sociedades ou profissionais interessados na licitação, deveram comparecer 
anteriormente à realização do certame, para que procedam com VISTORIA TÉCNICA, a fim 
de tomarem conhecimento da estrutura administrativa e da demanda que os espera, 
evitando, com isso, o “desconhecimento” do licitante para a formulação de sua proposta. 
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ANEXO II 

 
Para execução do procedimento licitatório, no dia do certame,  
utilizaremos software interno para realização da rodada de lances de forma 
eletrônica, para isso é necessário que a empresa participante faça da seguinte  
maneira:  

 
•Baixe sistema Gextec proposta  
•Baixe arquivo de proposta  
•Instale o gextec proposta e importe o arquivo de proposta  
•Preencha as propostas salve e faça impressão  
•Copie arquivo para pendriver ou midia 

 
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)  
 
Para lançar a proposta no sistema Gextec Proposta, é necessário abrir o arquivo  
de proposta com a relação dos itens, esse arquivo ficará disponível para download  
abaixo do edital no site www.altafloresta.mt.gov.br na guia de pregoes presenciais 
* Após lançamento dos valores da proposta o usuario deverá clicar em atualizar e 
gravar e imprimir. (Deverá constar carimbo da empresa constando razão e CNPJ, e 
estar assinado). 
 
*Logo após fechar o programa gextec proposta, copiar o arquivo que se encontra em 
C:\GextecProposta\gravadospara o pendriver ou mídia,  
 
•Não há opção de exportar no programa.  
 
O arquivo “.xml’’ das propostas de preços deverão ser entregues através de um Pen 
Drive, CD, DVD.  
 
Há um manual mais amplo do procedimento com sistema gextec proposta junto  
ao edital nele e abordado procedimento de instalação.  
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 (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

ANEXO II 

PREGÃO PRESENCIAL – SRP  n.º 059/2016 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

Razão Social: 

Nome de Fantasia: 

CNPJ: Optante pelo SIMPLES? (Sim/Não) 

Endereço: 

Bairro: Cidade: 

CEP: E-MAIL: 

Telefone: Fax: 

Banco:  Conta Bancária: 

Nome e n.º da Agência: 

LOTE ÚNICO 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT. 
R$ UNIT. 

(mês) 
R$ TOTAL 

(ano) 

01 

Prestação de serviços natureza intelectual, 
advocatícia e técnico-jurídica, sem 
exclusividade e sem vínculo empregatício, 
na elaboração, interposição e 
acompanhamento de defesa administrativa 
junto aos Tribunais de Contas e 
assessoramento consultivo voltado ao 
Gabinete do Prefeito e Secretários. 

MÊS 12   

Valor Global/Total (12 meses/ano) R$  

VALOR GLOBAL: R$ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
VALOR MENSAL: . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições 

contidas no Edital deste Pregão, bem como verificamos todas as especificações nele 

contidas, não havendo qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos 

que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer 

forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa relativa à realização integral de 

seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, erros ou omissões 

existentes nesta proposta. 

 Declaramos, ainda, que estão incluídos nos preços propostos todas as despesas 

relacionadas com o objeto da licitação, como impostos, fretes, seguros, taxas, encargos 

trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, gastos com transportes, prêmios de 

seguros e outras despesas decorrentes de exigência legal. 

 Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 
Local/Data, ___ de ______________ de 2016. 

 
(Assinatura do Representante Legal pela Empresa) 

(Nome/Cargo e Carimbo CNPJ) 
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 

ANEXO III 
 

PREGÃO PRESENCIAL – SRP  n.º 59/2016 
MODELO CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT. 
REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO – SRP nº 059/2016. 
TIPO: MENOR PREÇO 
 
 

(Razão Social da Licitante) ____________________, inscrita no CNPJ/MF sob o 
n.º __________, sediada à _____________________________________________, declara 
como representante legal da empresa o(a) Sr(a)__________________________, o(a) Sr(a) 
_______________________________________, portador(a) da carteira de identidade n.º 
___________, expedida por ____________________, CPF nº ________________, no 
processo licitatório relativo ao Pregão Presencial nº 059/2016, podendo rubricar a 
documentação de habilitação e as propostas, manifestar, formular lances verbais em 
complemento à proposta escrita apresentada, quando convocado(a), prestar todos os 
esclarecimentos à nossa proposta, interpor recursos, desistir de prazos e recursos, assinar 
atas, enfim, praticar todos os atos inerentes ao certame para fiel cumprimento do presente 
Credenciamento. (No caso de indicar representante). ENTREGAR FORA DO ENVELOPE. 

 
Por ser verdade, assino a presente. 
 
 
Local/Data, ___ de ______________ de 2016. 

 
 

 
(Assinatura do Representante Legal pela Empresa) 

(Nome/Cargo e Carimbo CNPJ) 
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PREGÃO PRESENCIAL – SRP  n.º 59/2016(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 

ANEXO IV 

 
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 
 
 
OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro/Equipe de Apoio, no 
momento do credenciamento das empresas fora dos envelopes n.º 01 e 02. 
 
 

(Razão Social da Licitante) ____________________, inscrita no CNPJ/MF sob o 
n.º __________, declara que, os produtos/serviços ofertados, serão entregues de acordo 
com as exigências estabelecidas neste Instrumento Convocatório, bem como nos termos do 
Inciso VII do artigo 4º da Lei n.º 10.520/2002, cumprir plenamente os requisitos de 
habilitação, quanto às condições de qualificação jurídica, fiscal, técnica e econômico-
financeira, bem como de que está ciente e concorda com o disposto e estabelecido no 
referido Edital. (Exigências para todos participantes). ENTREGAR FORA DO ENVELOPE. 

 
Por ser verdade, assino a presente. 
 
 
 
Local/Data, ___ de ______________ de 2016. 

 
 
 
 

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa) 
(Nome/Cargo e Carimbo CNPJ) 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
 

33 
 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 

ANEXO V 

PREGÃO PRESENCIAL – SRP  n.º 59/2016 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS 

 
 
 

(Razão Social da Licitante)_____________________, inscrita no CNPJ 
n.º________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) 
Sr.(a.)__________________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º________________ e 
do CPF n.º______________ declara, para fins do disposto no Edital, do Pregão Presencial 
n.º 059/2016, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta 
empresa, na presente data: 

 Não possui em seu quadro de pessoal empregados(s) 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 8666/1993, com redação determinada pela Lei 

nº 9.854/1999. 

 Não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo 

Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração 

ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei 8666/93). 
 

Por ser verdade, assino a presente. 
 

Local/Data, ___ de ______________ de 2016. 
 
 

 
(Assinatura do Representante Legal pela Empresa) 

(Nome/Cargo e Carimbo CNPJ) 
 
 

( ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz*. 
 

OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a abertura da 
Sessão, antes e separadamente dos invólucros (Proposta de Preço e Documentos de 
Habilitação) exigidos nesta licitação. 
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 

ANEXO VI 

PREGÃO PRESENCIAL – SRP  n.º 59/2016 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 
 
 

(Razão Social da Licitante)_____________________, inscrita no CNPJ 

n.º________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) 

Sr.(a.)__________________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º________________ e 

do CPF n.º______________ declara, para fins do disposto no Edital, do Pregão Presencial 

n.º 059/2016, e compromete-se nos termos da legislação reguladora da matéria, a informar 

a qualquer tempo, sob pena das penalidades cabíveis, a inexistência de fatos 

supervenientes impeditivos a habilitação para este certame, na forma determinada no §2º, 

do artigo 32, da Lei nº 8666/93 e alterações, bem como declara a situação regular perante o 

Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 

7º da Constituição Federal, devidamente assinada pelo representante legal da empresa 

participante. 

 
Por ser verdade, assino a presente. 

 
Local/Data, ___ de ______________ de 2016. 
 
 

 
(Assinatura do Representante Legal pela Empresa) 

(Nome/Cargo e Carimbo CNPJ) 
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 
ANEXO VII 

PREGÃO PRESENCIAL – SRP  n.º 059/2016 
ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 
 
Ref.: Pregão Presencial - SRP nº __/2016  
 
 
Atestamos que o(a) Sr(ª). . . . . . . . . . . . . . . . , na qualidade de profissional indicado 

pela sociedade de advogados . . . . . . . . . . .  .. . . . . . . . ., inscrita no CNPJ/MF sob o nº. . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , telefone (. . . . .) . . . . . . . . . . . . . . , compareceu na Secretaria 
Municipal de Administração, e, acompanhado de representante deste órgão, efetuou a visita 
a que se refere o subitem 9.7.2 do Edital supramencionado. 

 
Alta Floresta/MT, _____ de dezembro de 2016. 

 
 
 
 
 

___________________________________________ 
assinatura do secretario 

 
 
 
 
 

___________________________________________ 

(assinatura do profissional indicado pela empresa) 
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ANEXO VIII 

PREGÃO PRESENCIAL – SRP n.º 059/2016 
 
 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 
 
 

 01 (um) atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, que comprovem desempenhos anteriores ou atuais de forma 

satisfatória, compatíveis em característica, quantidade e prazos com o objeto desta 

licitação, de acordo com o modelo utilizado pela própria entidade emissora. 
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ANEXO IX 

PREGÃO PRESENCIAL – SRP  n.º 059/2016 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 059/2016  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/2016 
 
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, inscrito 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 do outro lado a sociedade de 
advogados .............., inscrita no CNPJ sob o n.º ................... , Estabelecida a ........... , 
n.º ...... , bairro ................. , cidade de ............... , neste ato Representada pelo Sr. 
............. , portador da Cédula de Identidade RG n.º ............ SSP/PR e inscrito no 
Cadastro de Pessoa Física sob o n.º ............doravante denominada “PROMITENTE 
FORNECEDORA”, nos termos do artigo 15 da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 
1993 e alterações posteriores,Lei Federal nº 10.520/2002, e das demais normas legais 
aplicáveis e, considerando o resultado do PREGÃO PRESENCIAL nº 059/2016, para 
REGISTRO DE PREÇOS, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as 
disposições da Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições 
seguintes:  
 

1. OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
1.1. Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para prestar 
serviços de natureza intelectual, advocatícia e técnico-jurídica, sem exclusividade e sem 
vínculo empregatício, na elaboração, interposição e acompanhamento de defesa 
administrativa junto aos Tribunais de Contas e assessoramento consultivo voltado ao 
Gabinete do Prefeito e Secretários,conforme especificações constantes no Anexo I, Termo 
de Referência, parte integrante deste Edital. 
 

2. DA LICITAÇÃO 
 
2.1. Para registrar os preços do objeto desta Ata foi realizado procedimento licitatório na 
modalidade Pregão Presencial n. 059/2016, com fundamento nas Leis n. 10.520/02, n. 
8.666/93 e alterações posteriores, conforme autorização da Autoridade Competente, Prefeito 
Asiel Bezerra De Araújo, disposta neste processo. 
 

3. DA FORMA DE EXECUÇÃO 
 

3.1. A sociedade de advogados detentora do registro deverá realizar a prestação dos 
serviços, em estrita observância dos termos constantes no Termo de Referência. 
 
3.2. O objeto deste registro de preços deverá ser executado em estrita observância ao Edital 
de Licitação Pregão Presencial n. 059/2016 e seus anexos. 
 

4. DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS VENCEDORA E DETENTORA DOS PREÇOS 
REGISTRADOS 
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4.1. Empresa Vencedora: 

Razão Social: 

Nome de Fantasia: 

CNPJ: Optante pelo SIMPLES? (Sim/Não) 

Endereço: 

Bairro: Cidade: 

CEP: E-MAIL: 

Telefone: Fax: 

Representante Legal: 

RG:  CPF:  OAB/.....: 
 

4.2. Descrição, Quantidade e Preços Registrados: 

LOTE ÚNICO 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT. 
R$ UNIT. 

(mês) 
R$ TOTAL 

(ano) 

1 

Prestação de serviços natureza 
intelectual, advocatícia e técnico-
jurídica, sem exclusividade e sem 
vínculo empregatício, na elaboração, 
interposição e acompanhamento de 
defesa administrativa junto aos 
Tribunais de Contas e assessoramento 
consultivo voltado ao Gabinete do 
Prefeito e Secretários. 

MÊS 12   

ValorGlobal/Total (12 meses/ano) R$  

 
4.3. Para efeitos gerais, o valor global do presente Instrumento é de R$ (valor por extenso). 

 
5. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA 

 
5.1. Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização do Município, por escrito, em 
duas vias e entregues mediante recibo; 
 
5.2. Executar os serviços do objeto deste certame nos termos estabelecidos no Edital de 
Licitação e seus anexos, especialmente os previstos no Termo de Referência; 
 
5.3. Não realizar subcontratação total ou parcial dos serviços, sem anuência do Município 
Contratante. No caso de subcontratação autorizada pelo Gerenciador, a Detentora 
continuará a responder direta e exclusivamente pelos serviços e pelas responsabilidades 
legais e contratuais assumidas; 
 
5.4.Fornecer a mão de obra qualificada para o trabalho proposto, dentro das técnicas 
em trabalhos deste gênero, nos termos da proposta; 
 
5.5. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações, em caso de acidentes de 
trabalho com seus empregados, em virtude da execução da presente contratação ou em 
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conexão com ele, ainda que ocorridos em dependências do Município; 
 
5.6. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, a critério da 
Administração, referentes à execução do serviço, nos termos da Lei vigente; 
 
5.7.Responder por todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias referentes à 
prestação dos serviços, objeto deste edital; 
 
5.8. A empresa contratada deverá manter as mesmas condições de habilitação e 
qualificação durante toda execução dos serviços. 
 
5.9. Cumprir os prazos de entrega, sob pena de aplicação de sanções administrativas; 
 

6. DAS OBRIGAÇÕES DO GERENCIADOR 
 
6.1. Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora possa 
executar o objeto adjudicado dentro das especificações; 
 
6.2. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados; 
 
6.3. Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização do objeto deste 
Instrumento; 
 
6.4. Notificar, por escrito, à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no 
curso de execução dos serviços, fixando prazo para sua correção; 
 
6.5. Fiscalizar livremente os serviços, não eximindo a licitante vencedora de total 
responsabilidade quanto à execução dos mesmos; 
 
6.6. Acompanhar os serviços, podendo intervir durante a sua execução, para fins de ajuste 
ou suspensão da entrega; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, os serviços executados 
fora das especificações do Edital; 
 
6.7. Atestar nas Notas Fiscais e/ou faturas a efetiva entrega dosserviços desta Ata/Contrato, 
conforme ajuste representado pela Nota de Empenho 
 

7. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
7.1. O registro de preços constante desta Ata de Registro de Preço terá validade pelo prazo 
de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no Diário Oficial de Contas. 
 
7.2. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na 
integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo 
descumprimento de qualquer de suas normas. 
 

8. DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
8.1. A gerência da Ata de Registro ficará a cargo do Secretario Municipal de Administração 
da prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT. 
 

9. DO PAGAMENTO 
 
9.1. O pagamento será efetuado após a efetiva prestação mensal dos serviços, mediante 
apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo fiscal do contrato, até o quinto dia 
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útil do mês subseqüente ao mês de referência, mediante depósito na conta bancária da 
licitante. 
 
9.1.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão 
devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que 
motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas 
fiscais/faturas. 
9.1.2. Nenhum pagamento isentará o contratado das suas responsabilidades e obrigações, 
nem implicará aceitação definitiva dos serviços executados. 

 
9.3.O Município de Alta Floresta não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio 
de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio 
da operação de factoring 
 
9.4.As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças 
serão de responsabilidade do Contratado 
 
9.5. A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s), emitida(s) para fins de liquidação e pagamento, deverão 
vir acompanhada(s) dos seguintes documentos: 

a) Certidão Negativa de Débitos – CND, referente às contribuições 

previdenciárias e às de terceiros; 

b) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF; 

c) Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas Federal e Estadual, do 

domicílio sede da licitante vencedora; 

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – TRT. 

9.6. No caso de cobrança indevida, a (Detentora) será notificada, devendo proceder à 
correção e reapresentação da nota fiscal/fatura, reiniciando-se a contagem do prazo para 
pagamento a partir da reapresentação da nota fiscal/fatura corrigida. 
 
9.7.Não haverá em nenhuma hipótese pagamento antecipado. 
 

10. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
10.1. O proponente terá o seu registro de preços cancelado, por intermédio de processo 
administrativo específico, a pedido, sem prejuízo da aplicação das penalidades legais 
previstas, caso as razões do pedido não sejam saneadas, após protocolado em até 15 
(quinze) dias úteis, contados a partir da constatação das hipóteses a seguir explicitadas: 

 
10.1.1. Ocorrer fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual 
decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados. 
 
10.2. Por iniciativa do Município de Alta Floresta/MT, o registro será cancelado: 
 
10.2.1. Quando o proponente: 

 
10.2.1.1. Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no 
processo licitatório; 
10.2.1.2. Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
10.2.1.2. Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, a Ordem de 
Serviço/Contrato decorrente da Ata de Registro de Preços; 
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10.2.2. O Município de Alta Floresta/MT poderá cancelar o registro de preços, ainda, por 
razões de interesse público, devidamente motivado e justificado. 
 

11. DAS PENALIDADES 
 
11.1. A execução dos serviços fora das normas pactuadas neste instrumento sujeitará a 
empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,2% (zero vírgula dois por cento) 
por dia de atraso, até o limite de 1,0% (um por cento), sobre o valor contratado, conforme 
determina o artigo 86, da Lei nº 8666/93; 
 
11.1.1. A multa prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada possuir 
com o Município de Alta Floresta e poderá cumular com as demais sanções administrativas. 
 
11.2. Ocorrendo a inexecução total ou parcial dos serviços acordados, a Administração 
poderá aplicar à contratada, as seguintes sanções administrativas previstas no artigo 87 da 
Lei n. 8.666/93: 
11.2.1. Advertência por escrito; 
11.2.2. Multa de 0,3 % (três décimos por cento) sobre o saldo do Contrato, no caso de 
atraso superior a 10 (dez) dias na execução do objeto; 
11.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
o Município de Alta Floresta/MT, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em 
caso de inexecução total, sem justificativa aceita, será aplicado o limite máximo temporal 
previsto para a penalidade de 02 (dois) anos; 
11.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do artigo 
87 da Lei n. 8.666/93, c/c artigo 7º da Lei n. 10.520/2002; 

 
11.3. Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis contados da intimação por parte do Município, o respectivo valor será descontado dos 
créditos que a contratada possuir e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será 
encaminhado para execução pela Procuradoria da Fazenda; 
 
11.3.1. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse 
prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do 
mesmo prazo; 
 
11.4. Serão publicadas no Diário Oficial as sanções administrativas previstas no edital, 
inclusive a reabilitação perante a Administração Pública. 
 

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
12.1. As despesas decorrentes da futura e eventual contratação, objeto deste instrumento, 
correrão pela seguinte dotação orçamentária: 
 
Unidade Gestora: 02 – Direção superior  
Fonte 00 – Recursos Ordinários 
Projeto/Atividade: 2.005- Atividade  Administrativa do Gabinete do Prefeito 
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica 
 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
13.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
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I. todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de 
lavratura de termo aditivo ou apostilamento ao presente contrato. 
II. Vinculam-se a este contrato, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o 
Edital de Pregão Presencial n. 059/2016, seus anexos e as propostas da contratada. 

III. é vedado caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação 
financeira, sem prévia e expressa autorização do Município de Alta Floresta/MT. 
 

14. DA PUBLICAÇÃO 
 
14.1. Para eficácia do presente instrumento, o Município de Alta Floresta providenciará a 
publicação do seu extrato no Diário Oficial, conforme Lei n. 10.520/02. 
 

15. DO FORO 
 
15.1. As partes contratantes elegem o foro de Alta Floresta/MT como competente para 
dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento, inclusive os casos omissos, 
que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 
 
E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 03 (vias) vias de igual 
teor e forma para um só efeito legal. 
 
 

Alta Floresta - MT, _____ de ____________________ de 2016. 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT 
ASIEL BEZERRA DE ARAÚJO 

 
 
 
 
 

DETENTOR 
SOCIEDADE DE ADVOGADOS 
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ANEXO X 

PREGÃO PRESENCIAL – SRP  n.º 059/2016 
MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 
CONTRATO Nº ____/2016 

 
Termo de contrato que entre si celebram 
oMunicípio de Alta Floresta/MT e a sociedade 
de advogados _________________, referente 
àcontratação de pessoa jurídica para prestar 
serviços de natureza intelectual, advocatícia e 
técnico-jurídica, sem exclusividade e sem vínculo 
empregatício, na elaboração, interposição e 
acompanhamento de defesa administrativa junto 
aos Tribunais de Contas e assessoramento 
consultivo voltado ao Gabinete do Prefeito e 
Secretários. 

 
PREÂMBULO 

DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES 
DA FINALIDADE E FUNDAMENTO LEGAL 

 
(1) DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES – MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, 
ESTADO DE MATO GROSSO, inscrito 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 “CONTRATANTE”e, do outro lado a sociedade de advogados .............., 
inscrita no CNPJ sob o n.º ................... , Estabelecida a ........... , n.º ...... , bairro 
................. , cidade de ..............., doravante simplesmente denominada 
“CONTRATADA”,neste ato Representada pelo Sr. ............. , portador da Cédula de 
Identidade RG n.º ............ SSP/PR e inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o n.º 
............e OAB/....nº............. 
 
(2) DA FINALIDADE – O presente Contrato tem por finalidade formalizar e disciplinar o 
relacionamento contratual com vistas à execução dos trabalhos definidos e especificados na 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO sendo que sua lavratura foi regularmente autorizada em 
despacho datado de..../..../........do Prefeito Municipal. 
 
(3) DO FUNDAMENTO LEGAL – O presente contrato decorre de licitação sob modalidade 
de Pregão Presencial nº 059/2016 nos termos e condições do Termo de Referencia do 
EDITAL, cujo resultado foi homologado em data de ...../....../2016 pelo Sr. Prefeito Municipal, 
conforme consta do Processo Administrativo acima mencionado, submetendo-se as partes 
às disposições constantes da Lei nº 8.666, de 21.06.93, às cláusulas e condições aqui 
estabelecidas e às Normas vigentes. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO – Constitui objeto deste Contrato, a execução pela 
CONTRATADA, dos trabalhos descritos no Termo de Referência – Anexo I do Edital, bem 
como na proposta vencedora, os quais ficam fazendo parte integrante e inseparável deste 
instrumento, como se aqui integralmente reproduzidos, e assim resumidos quanto a seus 
elementos característicos: 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – Nenhuma alteração, modificação, acréscimo ou decréscimo, 
variação, aumento ou diminuição de quantidade ou de valores, ou das especificações e 
disposições contratuais poderá ocorrer, inclusive quanto à habilitação e qualificação do 
CONTRATADO no certame licitatório, salvo quando e segundo a forma e as condições 
previstas na Lei nº. 8.666 de 21.06.93. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Antes da assinatura do contrato e de qualquer alteração ou 
termo aditivo, será observada a comprovação por parte da Contratada da regularidade fiscal 
(FGTS,INSS, CNDT e CERTIDÕES NEGATIVAS FEDERAL E ESTADUAL) (Art.55, inciso 
XIII da Lei 8.666/93). 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - As consultas a que se refere o item anterior deverão ser 
repetidas antes de cada pagamento das medições, ocorridas no decorrer da contratação. 
Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da Contratada, 
esta será formalmente comunicada de sua situação irregular, para que apresente 
justificativa e comprovação de regularidade. Caso não se verifique que a empresa 
regularizou sua situação, estará sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 78, da Lei nº. 
8666/93. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO – Os serviços contratados serão 
executados sob o regime de PREÇO MENSAL, atendidas as especificações fornecidas pela 
Contratante, devendo a contratada alocar todos os equipamentos, pessoal e materiais 
necessários e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade 
adequado. Será observado o disposto nas cláusulas a seguir. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS MENSAIS E GLOBAIS – Os preços 
correspondentes a execução dos serviços são os constantes da proposta da 
CONTRATADA, aceita na licitação acima referida. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO – DO REAJUSTAMENTO – A Contratante 
pagará mensalmente à Contratada, pelos serviços contratados e executados, os preços 
integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e a ocorrência 
de imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os preços incluam todos os custos 
diretos e indiretos para a execução do(s) serviço(s), de acordo com as condições previstas 
nas Especificações e nas Normas contidas no Edital, Ata de Registro de Preços e demais 
documentos da licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos 
contratados e executados. 
 

11 A contratante pagará à contratada, o valor mensal de R$ 000, (xxxxxxxx), perfazendo, ao 

final de 12 (doze) meses, o valor Global/Total de R$ .................... 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – OContratado deverá apresentar mensalmente ao Fiscal do 
Contrato a nota fiscal correspondente aos serviços executados, o qual emitirá o atestado de 
conformidade e encaminhá-la-á para pagamento. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os pagamentos serão realizados até o quinto dia útil do mês 
subsequente ao mês de referência, mediante depósito na conta bancária da licitante. 
 
PARAGRAFO TERCEIRA – O pagamento será liberado mediante comprovação, pela 
contratada, da Regularidade Fiscal.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO E DOTAÇÃO 
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(1) DO VALOR - O valor mensal do presente Contrato é de R$............  (..............),  
perfazendo, ao final de 12 (doze) meses, o valor Global/Total de R$ .................... 
(2)  - DO EMPENHO E DOTAÇÃO:  
Unidade Gestora: 02 – Direção superior  
Fonte 00 – Recursos Ordinários 
Projeto/Atividade: 2.005- Atividade  Administrativa do Gabinete do Prefeito 
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica 
PARÁGRAFO ÚNICO – Nos exercícios seguintes, durante a vigência do contrato, as 
despesas respectivas serão empenhadas, em relação a parte a ser executada, indicando-se 
os créditos e empenhos para a sua cobertura em termos aditivos a  serem  então  lavrados  
pela Contratante. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS PRAZOS E SUAS PRORROGAÇÕES – O prazo de vigência 
dos serviços definidos na CLÁUSULA PRIMEIRA será de 12 (doze) meses. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os prazos aqui referidos poderão ser prorrogados em 
conformidade com o disposto no Art. 57, da Lei nº 8.666 de 21.06.93 e suas posteriores 
alterações. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Durante a execução dos trabalhos não serão admitidas 
paralisações dos serviços por prazo, parcelado ou único, salvo motivo de força maior, aceito 
por ambas as partes contratantes, excluídas quaisquer indenizações. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Os trabalhos executados serão recebidos peloFiscal do 
Contrato, em conformidade com as disposições constantes da Lei nº. 8.666 de 21.06.93 e 
suas posteriores alterações e normas. 
  
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E PRERROGATIVAS DA PMS – Constituem 
direitos e prerrogativas da PMS, além dos previstos em outras leis, os constantes dos 
artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei nº 8.666 de 21.06.93, que a CONTRATADA aceita e a eles 
se submete. 
 
CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA – A CONTRATADA se 
obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação e demais exigências do Edital. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES – DISPOSIÇÕES GERAIS – A sociedade de 
advogados vencedora do certame responderá administrativamente pela qualidade e 
eficiência dos serviços por ela executado.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A verificação, durante a realização dos serviços, de quaisquer 
falhas naexecução que importem em prejuízo à Administração ou terceiros, serão 
consideradas como inexecução parcial do contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Será a sociedade de advogados responsabilizada 
administrativamente por falhas ou erros na execução que vierem a acarretar prejuízos, sem 
exclusão da responsabilidade criminal e civil por danos morais ou físicos a terceiros, nos 
termos da Lei. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93 e 
neste Edital, a CONTRATADA ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim 
considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem 
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prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às 
seguintes penalidades: 
 

e) Advertência; 

f) Multa de 0,3 % (três décimos por cento) sobre o saldo do Contrato, no caso 

de atraso superior a 10 (dez) dias na execução do objeto; 

g) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor do Contrato, no caso 

da EMPRESA, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, 

bem como nos demais casos de inadimplemento contratual; 

h) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração por período não superior a 2 (dois) anos e;  

i) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública. 

PARÁGRAFO QUARTO – As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA 
juntamente com a de advertência, suspensão temporária do direito de participar de licitação 
com a Administração e impedimento de licitar e contratar; e poderão ser descontadas do 
pagamento a ser efetuado. 
 
PARÁGRAFO QUINTO – Nos casos de fraude na execução do contrato cabe a declaração 
de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
Os casos de inexecução total ou parcial, erro de execução, execução imperfeita, atraso 
injustificado e inadimplemento de cada ajuste representado pela nota de empenho, sujeitará 
a detentora da Ata às penalidades previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, das 
quais destacam-se: 
 

a) Advertência; 

b) Multa de 0,3 % (três décimos por cento) sobre o saldo do Contrato, no caso 

de atraso superior a 10 (dez) dias na execução do objeto; 

c) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor do Contrato, no caso 

da EMPRESA, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, 

bem como nos demais casos de inadimplemento contratual; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração por período não superior a 2 (dois) anos e;  

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública. 

I - Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados 
dos pagamentos devidos pela Administração.  
 
II - Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a" à "e", caberá recurso no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local. 
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III - O recurso ou o pedido de reconsideração relativa às penalidades acima dispostas será 
dirigido ao Secretário da unidade requisitante, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 
(cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO DO CONTRATO – O presente Contrato poderá ser 
rescindido nos casos e na forma previstos na Lei nº 8.666 de 21.06.93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA CISÃO, INCORPORAÇÃO OU FUSÃO – Em 
havendo a Cisão, Incorporação ou Fusão da futura empresa contratada, a aceitação de 
qualquer uma destas operações ficará condicionada à analise por esta administração 
contratante do procedimento realizado, tendo presente a possibilidade de riscos de 
insucesso na execução do objeto contratado, ficando vedada a sub-rogação contratual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO – A fiscalização da execução dos 
trabalhos será realizada por fiscal devidamente nomeado pela Autoridade Competente, que 
a CONTRATADA concorda a ela se submeter. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA APROVAÇÃO E DA EFICÁCIA DO CONTRATO – 
o presente Contrato terá eficácia plena a partir da data da sua assinatura. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DO FORO – As partes elegem, de comum acordo, com 
renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro da Comarca de Alta 
Floresta/MT - para dirimir as questões decorrentes do presente Contrato. 
 
E por assim estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento, por si e seus 
sucessores, em 03 (três) vias de igual forma e teor, rubricadas em presença de 02 (duas) 
testemunhas. 
Alta Floresta/MT, ____ de _______________ de 2016. 
 
 

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT 
ASIEL BEZERRA DE ARAÚJO 

CONTRATANTE 
 
 

SOCIEDADE DE ADVOGADOS 
XxxxxxxxXxxxxx 
CONTRATADA 

 
 
Testemunhas: 
a)_______________________ 
RG: 

b) _______________________ 
RG: 
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