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PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 056/2015 
TIPO: Menor Preço Por Item  
INTERESSADA: Secretaria Municipal de Infraestrutura   
OBJETO: Registro de preço para futura eventual contratação de empresa habilitada 
para serviço de frete para transportar materiais betuminoso a quente de Cuiabá/MT 
a Alta Floresta/MT, atendendo as necessidades do município de Alta Floresta/MT, 
constantes no termo de referência, tudo em conformidade com as disposições no 
edital e seus anexos, que o integram e complementam, para todos os efeitos 
jurídicos legais. 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT, com sede a Travessa 
Álvaro Teixeira Costa, nº 50, Centro, Alta Floresta/MT, pelo seu PREGOEIRO, torna 
público para conhecimento de todos os interessados, que fará realizar licitação na 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 
conforme descrito neste edital e seus anexos, de conformidade com as Leis 
10.520/2002; 8.666/93 e alterações posteriores, com os Decretos Municipais n° 
2227/2006 e n° 3.723/2010 e alterações posteriores, que regulamenta 
respectivamente o Pregão Presencial e o Registro de Preços no Município de Alta 
Floresta. 
Os envelopes contendo, a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação 
definidos no objeto deste edital e seus Anexos deverão ser entregues ao Pregoeiro 
até as 11h00min horas (Horário Oficial de Mato Grosso), do dia 29 de Julho 
de 2015, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Alta Floresta, na Travessa 
Álvaro Teixeira Costa, nº 50, Centro, Alta Floresta/MT, Estado de Mato Grosso. 
Havendo a necessidade da sessão pública se prorrogar, a mesma se fará nos dias 
subseqüentes à data de abertura, sempre obedecendo aos horários de 
funcionamento de expediente do Paço Municipal. 
 

1. DO OBJETO E DO FORNECIMENTO 

1.1 Registro de preço para futura eventual contratação de empresa habilitada para 
serviço de frete para transportar materiais betuminoso a quente de Cuiabá/MT a Alta 
Floresta/MT, atendendo as necessidades do município de Alta Floresta/MT 
representado pela Prefeitura Municipal, constantes no termo de referência, tudo em 
conformidade com as disposições no edital e seus anexos, que o integram e 
complementam, para todos os efeitos jurídicos legais 
1.2 – Os itens do objeto encontram-se elencados no termo de referência do 
presente edital. 
1.3. A minuta de contrato (Anexo VII) contém as condições para a prestação dos 
Serviços e deverá ser obedecida tanto na fase de proposta como na fase contratual. 
1.4. Na minuta de contrato estão fixados as condições de vigência, preço, valor do 
contrato, faturamento,pagamento, reajustes, condições para a prestação dos 



 
 
 

                                                      
 
             

Avenida Ariosto da Riva, 3.391, Centro – Alta Floresta – MT – CEP: 78.580-000 Fone: (0**66) 3521-3100                  
 

serviços, transferência das obrigações, penalidades, rescisão, disposições finais e 
foro. 
 

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

2.1. As despesas relativas a este processo licitatório correrão por conta de recursos 
previstos em Orçamento Municipal.  
 

3. DA PARTICIPAÇÃO: 

3.1. Somente será admitida a participação neste certame de licitantes, que 
devidamente atendam as exigências do edital e seus anexos, e estejam cadastradas 
ou efetuem renovação do CRC da Prefeitura Municipal de Alta Floresta (relação de 
documentos CRC conforme anexo V do edital). 
3.2. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas em 
quaisquer das hipóteses a seguir elencadas: 
a) que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou 
liquidação; 
b) que em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, seja 
controlada, coligada ou subsidiária entre si. 
c) que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com 
suspensão por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas 
Federal, Estadual ou Municipal, desde que o ato tenha sido publicado na imprensa 
oficial ou CRC (Certidão de Registro de Cadastro) do Município, conforme o caso, 
pelo órgão que o praticou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição; 
d) Estrangeiras que não funcionarem no País. 
 

4. DO CREDENCIAMENTO: 

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

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

ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
PREGÃO n. º 056/2015 
RAZÃO SOCIAL E N.º DO CNPJ 

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

ENVELOPE 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
PREGÃO N.º 056/2015 
RAZÃO SOCIAL E N.º DO CNPJ  

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

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS: 

6.1 A Proposta de Preços deverá ser apresentada em única via datilografada ou 
impressa, redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões 
técnicas de uso corrente, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas 
devidamente datadas e assinadas na última folha e rubricadas nas demais pelo 
representante legal da empresa licitante. 
6.2 Na proposta de Preços deverão constar: 
6.2.1. Razão social da licitante, n.º do CNPJ/MF ou CPF, Inscrição Estadual 
(se houver), endereço completo, telefone, fax para contato, nº da conta 
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corrente, agência e respectivo banco e, se possível endereço eletrônico (e-
mail); 
6.2.2. No preço proposto pela Proponente deverão estar inclusos todos os custos e 
despesas, encargos e incidências, diretos ou indiretos, inclusive IPI ou ICMS, se 
houver incidência, não importando a natureza, que recaiam sobre o fornecimento do 
objeto da presente licitação, inclusive o frete, a carga e descarga e seguro, que 
correrão por sua conta e risco. 
6.2.3. Prazo de validade da proposta; 
6.3 Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta 
ou incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma 
por caracterizar preço inexeqüível no julgamento das propostas, serão considerados 
como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou 
qualquer título, devendo os itens ser fornecidos sem ônus adicionais. 
6.4 A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do 
licitante, das condições estabelecidas neste edital e seus anexos, e no pleno 
reconhecimento de que não se enquadra em nenhuma das situações impeditivas de 
participação a seguir enumeradas: 
6.4.1 Inadimplência com fornecimento de itens junto a Prefeitura Municipal de Alta 
Floresta, não configurando como tal as licitantes que solicitaram formalmente 
prorrogação de prazo e este foi devidamente acatado; 
6.5 Em nenhuma hipótese poderão ser alterados o conteúdo da proposta 
apresentada, seja com relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que 
importe a modificação dos termos originais, ressalvadas apenas aqueles destinados a 
sanar evidentes erros materiais, alterações essas que serão avaliadas pela autoridade 
competente do Município de Alta Floresta. 
6.6 As propostas deverão ser apresentadas conforme ordem e descrições 
estabelecidas conforme Anexo I do edital. 
6.7 - Serão aceitas cotações com até 02 (DUAS) CASAS DECIMAIS após a 
vírgula. 
6.7.1. A não indicação dos prazos de entrega e validade exigidos na proposta não 
desclassificará a licitante, mas indicará que a mesma se compromete com os prazos 
estabelecidos neste Edital. 
6.7.1-A proposta de preço deverá conter oferta clara e precisa, sem alternativa de 
preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um 
resultado. 
6.8. A simples participação neste certame implica em: 
6.8.1. Plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste 
Edital e seus Anexos, bem como no dever de cumpri-las, correndo por conta das 
empresas interessadas todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de 
suas propostas, não sendo devida nenhuma indenização as licitantes pela realização 
de tais atos, sujeitando-se o licitante às sanções previstas no art. 87 da Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações, combinado com o art. 7º, da Lei nº 
10.520/2002, e no pleno reconhecimento de que não se enquadra em nenhuma 
das situações impeditivas de participação enumeradas no subitem 8.1.5; 
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6.8.2. Comprometimento da empresa vencedora em fornecer os SERVIÇOS objeto 
desta licitação em total conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. 
6.9 Serão desclassificadas as propostas que: 
a) Não obedecerem às condições estabelecidas no edital; 
b) Não estiverem assinadas pelo representante legal ou autorizado; 
c) Contiverem preços ilegíveis, ou seja, quando o preço unitário e o preço total não 
forem passíveis de leitura e entendimento (item a item). 
6.10. Serão desclassificados os itens com valores considerados inexequíveis. 
6.11. Havendo propostas com preços contendo mais de DUAS CASAS DECIMAIS, 
serão consideradas apenas DUAS, desprezando-se as demais. 
6.12. Serão corrigidos possíveis erros de soma e multiplicação, no caso de 
multiplicação serão considerados o preço unitário, e no caso de soma será 
considerado o valor correto a soma dos totais de todos os itens. 
6.12.1- O valor global da proposta poderá ser expresso por algarismo e por extenso, 
e em caso de divergência, será corrigido levando-se em conta a multiplicação do 
quantitativo x valor unitário e a somatória de todos os itens 6.12.2- Em caso de 
divergência do valor total referente a multiplicação quantitativo x valor unitário, 
prevalecerá o valor unitário. 
6.13. Não serão aceitos preços cujos valores unitários sejam iguais a zero, 
inexequíveis ou excessivos, sendo entendido como excessivos aqueles superiores ou 
praticado no mercado. 
 

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

7.1. O julgamento da licitação será pelo critério de menor preço, por item, sendo 
considerada vencedora a empresa que atender às exigências do edital e ofertar o 
menor preço por item; 
7.2. Aberta sessão, os interessados entregarão o CREDENCIAMENTO E OS 
ENVELOPES contendo a indicação do objeto e do preço oferecido, procedendo-se à 
sua imediata abertura e verificação da conformidade das propostas com os requisitos 
estabelecidos no Edital; 
7.2.1 – Uma vez entregue os envelopes e procedendo-se a abertura dos 
envelopes das propostas de preços, não será admitida desistência da 
proposta integral, salvo por motivo de fato superveniente e aceito pela 
Pregoeira. 
7.2.1.1 - O licitante poderá somente desistir de itens, durante o curso da 
sessão. 
7.3. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos 
estabelecidos neste Edital e seus Anexos, a Proposta será desclassificada; 
7.4. Será classificada pelo Pregoeiro, a licitante que apresentar a proposta de 
menor preço por item e aquelas que tenham apresentado propostas em valores 
sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor 
preço; 
7.5 Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços 
nas condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores 
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propostas subsequentes, até o máximo de 03 (três), para que seus autores 
participem dos lances verbais quaisquer que sejam os preços oferecidos nas 
propostas escritas; 
7.6- Caso ocorra a apresentação de duas ou mais propostas originais de preços 
iguais, observadas as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho 
e qualidade definidos no Edital, todos os proponentes com o mesmo preço serão 
convidados a participar dos lances verbais e caso as licitantes classificadas se 
recusarem a dar lances e consequentemente persistindo a igualdade de preços será 
adotado o critério de desempate por sorteio na forma do art. 45, parágrafo 2º, da 
Lei 8.666/93 e alterações posteriores, na própria sessão; 
7.7- Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos 
proponentes através dos seus representantes legais, que deverão ser formulados de 
forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes; 
7.8- O pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma 
seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada de maior 
preço e as demais, em ordem decrescente de valor sempre OBSERVANDO-SE os 
casos dispostos neste edital referente a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 
e as demais empresas que não se enquadram na LC 123/2006: 
a) A rodada de lances verbais será repetida até que se esgotem as ofertas por parte 
das licitantes;  
b) A convocação para a oferta de lances pelo Pregoeiro terá como referencial os 
valores ofertados, iniciando-se com a licitante ofertante do maior preço e finalizando 
com a ofertante do menor preço, devendo o lance ofertado cobrir o de menor preço. 
A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das propostas, o que 
definirá a seqüência dos lances seguintes; 
c) O primeiro lance verbal da sessão deverá ser de valor inferior ao da proposta 
escrita de menor preço e os demais lances deverão cobrir o lance de menor valor; 
d) A licitante que não apresentar seu lance na forma indicada na alínea acima, 
quando convocado pelo Pregoeiro, será excluída das próximas rodadas de lances, 
salvo se as demais licitantes também não oferecerem; 
e) Após este ato serão encerrados os trabalhos da etapa competitiva, e ordenadas as 
ofertas pelo critério de menor preço; 
7.9- A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, 
implicará a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção da sua 
última oferta, ou constante na sua proposta original ou do último lance oferecido, 
para efeito de ordenação das propostas; 
7.10- Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação; 
7.11- O pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e os valores 
apresentados pela proposta classificada em primeiro lugar, decidindo motivadamente 
a respeito; 
7.12- Sendo aceitável a proposta de menor preço por Item, será aberto o envelope 
contendo a documentação da habilitação da licitante que a tiver formulado, para 
confirmação das suas condições habilitatórias quanto 
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aos documentos da habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, 
qualificação econômica e financeira, Qualificação Técnica e outros 
documentos e declarações elencados nos documentos para habilitação. 
7.13- Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a 
licitante vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital e seus Anexos, pelo 
pregoeiro; 
7.14- Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências 
habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das 
licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo a respectiva licitante 
declarada vencedora e a ela adjudicada O(S) ITEM(S) definido no objeto deste 
Edital e seus Anexos; 
7.15- O pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que seja 
obtido preço melhor; 
7.16- Caso ocorra a apresentação de duas ou mais propostas originais de preços 
iguais, observadas as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho 
e qualidade definidos no Edital, as licitantes classificadas se recusarem a dar lances e 
consequentemente persistindo a igualdade de preços será adotado o critério de 
desempate por sorteio na forma do art. 45, parágrafo 2º, da Lei 8.666/93 e 
alterações posteriores, na própria sessão observando o subitem 7.7; 
7.17- Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste 
Edital e seus Anexos; 
7.18- Todos os documentos serão colocados à disposição dos presentes para exame 
e rubrica, conforme preceitua o artigo 43 § 2º da Lei de Licitações; 
7.19- Nesta fase o pregoeiro poderá convocar, a seu critério, assessoria técnica e/ou 
jurídica deste Município de Alta Floresta/MT, representado pela Prefeitura para 
auxiliá-lo na avaliação e obtenção do resultado e posterior divulgação do mesmo; 
7.20- No caso da sessão do Pregão, excepcionalmente, vir a ser suspensa antes de 
cumpridas todas as suas fases, os envelopes devidamente rubricados no fecho 
ficarão sob a guarda do Pregoeiro, e serão exibidos ainda lacrados e com as rubricas 
dos participantes na sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos; 
7.21- Se a licitante vencedora recusar-se a entregar o objeto licitado, as demais 
serão chamadas na ordem de classificação para fazê-lo, sujeitando-se a desistente às 
penalidades estabelecidas no item 14 deste Edital. 
 

8. DA HABILITAÇÃO: 

Tendo sido aceitável a proposta de MENOR PREÇO POR ITEM, será aberto o 
envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, 
para confirmação das suas condições habilitatórias deverá apresentar: 
8.1 – No envelope nº 02 “DOCUMENTAÇÃO” deverão ser apresentados os 
documentos a seguir discriminados, COM VALIDADE NA DATA DA LICITAÇÃO, 
os documentos elencados nas letras 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5 e 8.1.6 em 
original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou 
por servidor do Departamento de compras e Licitações do Alta Floresta/MT, 
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representado pela PREFEITURA MUNICIPAL, se apresentado os originais para 
conferência ou publicação em órgão da imprensa oficial, conforme determina o art. 
32 da Lei 8.666/93, e se possível, encadernados e com suas folhas numeradas 
seqüencialmente. 
8.1.1 Relativos à Habilitação Jurídica: 
a) Documento de identidade do representante legal da empresa proponente ou do 
proprietário, ou responsável pela empresa e assinante da proposta; 
b) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; 
c.1) Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações 
ou da consolidação respectiva; 
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 
de diretoria em exercício; e 
e) 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. 
8.1.1.1 - Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva, se houver; 
8.1.1.2 - No caso de sociedade Anonima fica dispensado o quesito da letra “a”. 
 
8.1.2 Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) Certidão Negativa de Tributos Federais e Certidão Negativa Quanto à Dívida Ativa 
da União; 
c) Certidão Negativa Quanto à Dívida Ativa do Estado expedida pela Procuradoria 
Geral Estadual ou outro órgão equivalente; 
c.1) Certidão Negativa de Débito de competência da Procuradoria Geral do Estado do 
respectivo domicílio tributário deverá ser DOCUMENTO ORIGINAL ou CÓPIA 
AUTENTICADA POR CARTÓRIO. 
d) Certidão Negativa de débitos estaduais da sede da licitante; 
e) Certidão Negativa de dívida ativa e tributos municipais da sede da licitante. 
f) Certidão Negativa de Débitos do INSS expedida pelo INSS. 
g) Certificado de Regularidade do FGTS expedida pela Caixa Econômica Federal. 
h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), a mesma pode ser retirada no 
site www.tst.jus.br/certidao 
8.1.2.1-PARA A REGULARIDADE FISCAL Serão aceitas certidões positivas com efeito 
de negativa e certidões positivas, que noticiem que os débitos certificados estão 
garantidos ou com sua exigibilidade suspensa. 
8.1.2.2-Os empresários, microempresas ou empresas de pequeno porte, deverão 
apresentar toda a documentação exigida nos subitens acima, mesmo que esta 
apresente alguma restrição (cfm. art. 43 da LC 123/2006). 
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8.1.3 Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 
a) Comprovação de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, que até a 
data da apresentação da proposta é igual ou superior a 10% da somatória dos itens 
que irá participar. 
a.1) O capital mínimo poderá ser comprovado através de certidão simplificada da 
Junta Comercial ou contrato Social em vigor a.2) O patrimônio liquido mínimo poderá 
ser comprovado através do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei. 
b) Certidão negativa de pedido de falência, recuperação de crédito ou insolvência 
civil, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em data não anterior a 
90 (noventa) dias da abertura da sessão pública deste PREGÃO, se outro prazo não 
constar no próprio documento. 
c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do 
ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, 
publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha 
substituir. 
c.1) A comprovação de que trata a alínea “c” devera ser feita atraves de copia do 
Livro Diario (nº do livro, Termo de Abertura e Encerramento), inclusive cópias 
autenticadas das folhas onde contém o balanço patrimonial e a demonstração do 
resultado do exercício, extraídas deste livro, com evidência de registro na Junta 
Comercial do Estado, de acordo com a personalidade jurídica da empresa licitante, 
devidamente assinada pelo seu titular ou representante legal e pelo contador. 
c.2) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados 
por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no 
Conselho Regional de Contabilidade. 
c.3) Para participação de processos licitatórios, para fins de valor jurídico, 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte são obrigadas a apresentar balanço 
patrimonial e demonstrações contábeis do exercício para sua devida habilitação no 
certame. 
c.4) Caso a empresa tenha sido constituída há menos de 12 meses será exigido 
balanço de abertura devidamente registrado na Junta Comercial. 
8.1.4 Comprovação de Qualificação Técnica da licitante: 
a) 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica fornecida por pessoa jurídica de direito 
público ou privado que PRESTOU SERVIÇO semelhante ou similar ao objeto deste 
certame. 
8.1.5 Todas as licitantes (cadastradas ou não) deverão apresentar ainda a 
documentação complementar abaixo para a habilitação do certame: 
a) Declaração de que inexistem superveniências de fatos que impeçam a habilitação, 
em ao § 2º, Artigo 32, da Lei Nº 8.666/93; 
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b) Declaração de que recebeu os documentos e de que tomou conhecimento de 
todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 
objeto da licitação; 
c) Declaração de sujeição e concordância com as condições estabelecidas no Edital; 
d) Declaração do licitante de que não possui em seu quadro funcional nenhum 
menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou 
qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, na forma do artigo 7, inciso XXXIII, 
da Constituição Federal; 
e) Declaração da licitante, sob as penas do Art. 299 do código Penal, de que terá a 
disponibilidade, caso venha a vencer o certame, dos SERVIÇOS licitado para 
realizar a entrega nos prazos e/ou condições previstas; e 
f) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal Servidores Públicos 
exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de 
decisão, (inciso III, do art 9º da Lei 8666/93 e inciso X, da Lei Complementar nº 
04/90). 
8.1.6 Alvará de localização e/ou fiscalização emitida na sede da licitante. 
8.2 Todas as licitantes deverão apresentar dentro do Envelope nº 02 os 
documentos específicos para a participação neste Pregão, devendo ser entregues 
enumerados e de preferência sequencialmente, a fim de permitir celeridade na 
conferência e exame correspondentes. 
8.3. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 
deverão estar: 
8.3.1 Em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o 
endereço respectivo: 
a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz; ou 
b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 
emitidos somente em nome da matriz; 
8.4. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, 
em cópia autenticada por cartório competente, ou em publicação da imprensa oficial 
ou em cópias simples, desde que apresentadas na sessão às originais para 
conferência e autenticação pelo pregoeiro, sendo que estas não deverão estar no 
interior do envelope, ressalvada as hipóteses da apresentação de documentos 
expedidos pela internet (desde que possibilite a averiguação completa pelo 
Pregoeiro); 
8.5 - O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, 
sempre que tiver dúvida e julgar necessário; 
8.6 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos; 
8.7 – Não será autenticada por servidor desta prefeitura, cópia de cópia autenticada 
em cartório, cópia de cópia autenticada por servidor desta prefeitura e afins. 
8.7.1 – Somente será autenticada por servidor desta prefeitura, cópia fiel 
de documento original, se apresentado o documento original. 
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8.8 – Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar 
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará o 
proponente inabilitado. 
8.9 – Os documentos expedidos pela Internet poderão ser apresentados em forma 
original ou cópia reprográfica sem autenticação e estarão sujeitos a verificação de 
sua autenticidade no ato da licitação via online. 
8.10 - Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou 
contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará o 
proponente inabilitado; 
8.11 - Poderá o Pregoeiro declarar qualquer fato formal, desde que não implique 
desobediência à legislação e for evidente a vantagem para a Administração, devendo 
também, se necessário, promover diligência para dirimir a dúvida, cabendo, 
inclusive, estabelecer um prazo máximo de 48 horas para a solução; 
8.12 - Constatando através da diligência o não atendimento ao estabelecido, o 
Pregoeiro considerará o proponente inabilitado e prosseguirá a sessão; 
8.13 A empresa estrangeira em funcionamento no País deverá apresentar, também, 
o Decreto de Autorização ou ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
8.14 As Certidões Negativas ou Positivas com efeito de Negativa cujo conteúdo não 
apresentar prazo da validade serão considerados o prazo de validade de 30 (trinta) 
dias contados a partir da data de expedição do referido documento.  
8.15 Aqueles que ensejarem declaração falsa, ou que dela tenha conhecimento, nos 
termos do artigo 299 do Código Penal, ficarão sujeito às penas de reclusão, de 
01(um) a 05 (cinco) anos, se o documento é público, e reclusão, de 01 (um) a 03 
(três) anos, e multa, se o documento é particular, independente da penalidade 
estabelecida no artigo 7 da Lei Federal nº 10.520/2002. 
 

9. DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE 

9.1. Nos termos da Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006, as microempresas e 
empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição.  
9.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis 
por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  Eventual 
interposição de recurso contra a decisão que declara o vencedor do certame não 
suspenderá o prazo supracitado.  
9.2.  A não-regularização da documentação no prazo previsto no item acima 
implicará da decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no art. 81 e Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração 
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convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 
9.3.  Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para 
as microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas 
situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais 
bem classificada e desde que a melhor oferta inicial não seja de uma microempresa 
ou empresa de pequeno porte.  
9.4. Ocorrendo o empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma:  
9.4.1.  A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;  
9.4.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno 
porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que 
porventura se enquadrem na hipótese do item 9.3, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito; 
9.4.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 
9.3, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 
poderá apresentar melhor oferta.  
9.4.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.  
9.5. No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte, que nos termos da Lei 
Complementar 123/2006, possuir alguma restrição na documentação referente à 
regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada. 
9.6. A micro-empresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de 
que trata a LC 123/2006, deverá apresentar na forma da lei, juntamente com os 
documentos de habilitação, declaração de que não se encontra em nenhuma das 
situações do § 4º do Art. 3º da referida Lei. 
9.7. A Empresa Licitante que quiser gozar dos benefícios da LC 123/2006, deverá 
apresentar requerimento próprio para este fim. 

10. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 

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

11. DOS RECURSOS: 

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

12. DA VIGÊNCIA E DOS PRAZOS DE FORNECIMENTO: 

12.1. Os serviços deverão ser prestados de acordo com a necessidade da Secretaria 
solicitante. 
12.4 Os serviços deverão ser prestados de acordo com os termos estabelecido no 
Termo de Referência do edital, nos locais indicados pela Prefeitura de Alta Floresta – 
MT.  
12.5. A ata de registro de preços terá validade 12 (doze) meses, contados a partir 
da data de sua assinatura; 
12.6. Os itens licitados somente serão adquirido-contratados se houver eventual 
necessidade de aquisição/contratação da Prefeitura Municipal de Alta Floresta; 
 

13. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

13.1- Pelo fiel e perfeito fornecimento do objeto desta licitação, o Município-
Prefeitura pagará o preço correspondente à quantia solicitada em Reais (R$), 
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mediante a entrega da nota fiscal, devidamente atestada pela contratante, que 
corresponderá ao valor dos SERVIÇOS prestados; 
13.2- No preço a ser pago deverão estar inclusas todas as despesas inerentes a: 
salários, encargos sociais, tributários, trabalhistas e comerciais, serviços, fretes, 
enfim todas as despesas necessárias ao fornecimento 
do objeto deste Pregão; 
13.3- Os pagamentos serão efetuados após a entrega do material, contados da 
apresentação da Nota fiscal devidamente atestada pelo responsável; 
13.3.1- Para a emissão da nota fiscal a órgão público, a contratada deverá 
observar o Decreto nº2948, de 27 de outubro de 2010, que introduz 
alterações no regulamento em decorrência da celebração do 
Protocolo ICMS nº85 de 09 de julho de 2010, aprovado pelo Conselho 
Nacional de Política Fazendária-CONFAZ, que altera o Protocolo ICMS nº 
42/2009. 
13.3.2- A nota fiscal deverá conter no verso atestados firmados pelo 
servidor encarregado de fiscalizar o recebimento, comprovando a entrega 
do objeto contratado; 
13.2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 
liquidação em qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de 
penalidade ou inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer compensação. 
 

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

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

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

15.1 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos de acordo com as 
disposições da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações posteriores e dos demais 
diplomas legais aplicáveis, desde que não colidentes com a legislação supracitada. 
Subsidiariamente, serão aplicados os princípios gerais do Direito. 
15.2 Decairão do direito de impugnar os termos deste edital o licitante que não o 
fizer até o segundo dia útil, que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, 
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
15.3 A impugnação feita tempestivamente dará ao licitante o direito de participar da 
licitação até o trânsito em julgado, na esfera administrativa, da decisão relativa à 
matéria impugnada. 
15.4 Aos licitantes que apresentarem questionamentos querem sob a forma de 
impugnação, aos termos do edital quer em caráter de recurso em sua fase cabível, 
para obter o retardamento do certame licitatório, aplicar-se-ão as penalidades 
previstas da legislação vigente. 
15.6 Na contagem dos prazos recursais deste edital serão excluídos o dia de início e 
incluído o dia de vencimento, considerando-se o expediente normal. 
15.7 Maiores esclarecimentos ou quaisquer outras informações suplementares com 
relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente edital poderão ser obtidas 
junto à Comissão Permanente de Licitação, no horário de 07h00min as 13h00min 
horas. 

 
Alta Floresta/MT, 15 DE JULHO DE 2015 

 
___________________________ 

VALDETI APARECIDA HEINZEN  
PREGOEIRA OFICIAL  
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ANEXO I  

 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 
PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA – MT  
 
REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2015 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 

ITEM  QUANT. UND. DESCRIÇÃO 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

1.0 500,00 TONELADAS 

SERVIÇO DE FRETE PARA 
TRANSPORTE DE MATERIAL 
BETUMINOSO A QUENTECOM 
ORIGEM BASE CUIABÁ/MT, 
COM DESTINO A ALTA 
FLORESTA/MT 
APROXIMADAMENTE 800KM 

  

 
VALOR GLOBAL POR EXTENSO:............................................................... 
 
A empresa .................................................. declara que estão inclusas nos preços 
dos SERVIÇOS todas asdespesas com mão-de-obra e, bem como, todos os tributos 
e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais NECESSÁRIOS 
PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO. 
 
FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: ........................ 
 

LOCAL E DATA  
 
 

__________________________________ 
ASSINATURA (ADMINISTRADOR DA EMPRESA) 

CARIMBO COM CNPJ  
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ANEXO II – MINUTA ATA PESSOA JURÍDICA 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0.........../2015 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº...../2015 

 
Pelo presente instrumento particular, nesta cidade de Alta Floresta, Estado de Mato 
Grosso, na sede da Prefeitura Municipal de Alta Floresta, de um lado o MUNICÍPIO 
DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE MATO GROSSO, inscrita no CGC/MF sob o n.º 
15.023.906/0001-07, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. ASIEL 
BEZERRA DE ARAÚJO, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade de 
Alta Floresta – MT, portador da Cédula de Identidade nº 38036688 SESP/PR e CPF 
nº 086.491.288-90, doravante denominado “MUNICÍPIO”, e do outro lado a 
empresa .............., inscrita no CNPJ sob o n.º..........., e Inscrição Estadual n.º........ 
estabelecida a ........., n.º......, bairro ..............., cidade de ..........., neste ato 
representada pelo Sr. .............., portador do CIRG n.º .......... SSP/PR e CIC n.º 
............ doravante denominada “PROMITENTE FORNECEDORA”, nos termos do 
artigo 15 da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 10.520/2002, 
Decretos Municipais nº 2227/2006 e nº 3.723/2010 e alterações posteriores, que 
regulamenta o Pregão Presencial e Registro de Preços no Município de Alta Floresta e 
das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do PREGÃO 
PRESENCIAL nº 055/2015, 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: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. O objeto IMEDIATO do presente instrumento é de registrar o preço UNITÁRIO 
obtido na licitação PREGÃO PRESENCIAL nº ......./............; enquanto o objeto 
MEDIATO será a contratação futura da empresa ..........................., visando o 
FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS constantes do aludido Termo de Referência que 
acompanhou o Edital da citada licitação e que ora o integra. 
 
1.2. As quantidades a serem fornecidas constantes do Termo de Referência que 
acompanhou o Edital da licitação são estimadas. 
1.3. Os instrumentos contratuais poderão ser substituídos por outros documentos 
hábeis, observados os ditames do artigo 62 e parágrafos da Lei 8.666/93. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA –DA VENCEDORA, DA ESPECIFICAÇÃO, 

QUANTIDADE, E PREÇO 
2.1. A licitante vencedora, o item, quantidade, unidade, especificação, fornecedor e o 
preço unitário estão registrados nessa Ata de Registro de Preço e encontram-se 
indicados na tabela abaixo: 
 
2.2. Fornecedor Registrado  
Empresa ......................................  
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CNPJ nº .......................................................  
I.E. nº .....................................................................  
Endereço: Rua .................. n° ....... Bairro ...................................................  
Cidade: ............... CEP: ..............Telefone: (__) .... e-mail: .......................... 
Representante legal: .............................................................  
Item(ns) .............................................................. 
 
ITEM QTD UND. DESCRIÇÃO VALOR UNIT. 

     
     

     
 
2.3. Em observância ao art. 11 inciso II e § 4º do Decreto 7892/2013, para fins de 
cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro 
colocado da ata, ficam registrados em forma de anexo I desta ata, o(s) item(ns), 
unidade, especificação, MARCA, fornecedor e o preço unitário dos licitantes em 2ª 
classificação, mediante anuência da classificada, que aceitaram cotar seus 
SERVIÇOS em valor igual ao do licitante classificado em 1º lugar (primeiro lugar). 
2.4. Na hipótese de cancelamento parcial de registro desta ata nos casos 
especificados na cláusula décima segunda, o órgão gerenciador ou aderente da 
ARP adquirirá o restante do SERVIÇOS das demais empresas classificadas em 2º 
lugar para o i t em interessado, que estão na ordem da última proposta da etapa 
competitiva conforme demonstrado no quadro comparativo e ata de lances 
constantes nos autos do processo. 
 
CLAUSULA TERCEIRA – DA CONTRATAÇÃO 
3.1. Para a presente contratação foi instaurado procedimento licitatório com 
fundamento nas Leis nº 10.520/02 e 8.666/93 e nos Decreto nº 7.892/13 publicado 
no Diário Oficial da União de 24 de janeiro de 2013 e 3.555/00, bem 
como as alterações . 
3.2. Regularmente convocado para retirar a ordem de fornecimento, o fornecedor 
cumprirá fazê-lo no prazo máximo de 03(três) dias úteis, prorrogáveis por uma única 
vez, se houver justificativa aceita pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT 
representado pela Prefeitura Municipal, sujeitando-se às penalidades legalmente 
estabelecidas. 
3.3. O fornecedor fica incumbido de apresentar procuração, contrato social, carta de 
preposição ou documento equivalente (original ou cópia autenticada), que designe 
expressamente o seu representante habilitado para retirada da solicitação de 
empenho. 
3.4. A assinatura de recebimento no verso da solicitação de empenho ou a assinatura 
na Ata de Registro de Preço supre a necessidade de convocação. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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4.1. O registro de preço constante desta Ata firmada entre a Prefeitura e a empresa 
que apresentou a proposta classificada em 1º lugar em conseqüência do presente 
certame, terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses contados 
a partir da assinatura da referida Ata de Registro de Preços. 
4.2. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze 
meses, incluídas eventuais prorrogações devidamente justificado e somente se 
quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais 
requisitos desta norma, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 
1993 
4.3. Durante o prazo de validade da ARP, o órgão gerenciador ou aderente não ficará 
obrigado a CONTRATAR O SERVIÇO exclusivamente pelo SRP, podendo realizar 
nova licitação quando julgar oportuno e conveniente, ou mesmo proceder às 
aquisições por dispensa ou inexigibilidade, se for o caso, nos termos da legislação 
vigente, não cabendo qualquer tipo de recurso ou indenização à empresa signatária 
do SRP. 
4.4. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a 
cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às 
penalidades pelo descumprimento de qualquer de suas cláusulas. 
CLÁUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 
5.1. A Gerência da Ata de Registro de Preços ficará a cargo da Secretaria Municipal 
de Coordenação e Finanças do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT,  representado 
pela Prefeitura Municipal, através de um fiscal de registro de preços, devidamente 
nomeado e designado para esse fim, nos termos das normas que regem a matéria e 
normatizações internas. 
5.2. A Ata de Registro de Preços oriunda deste certame, durante sua vigência, 
poderá a critério da licitadora, ser utilizada por órgãos e entidades interessadas, 
desde que previamente autorizada pelo órgão gerenciador 5.3. Os órgãos ou 
entidades interessados na utilização da Ata de Registro de Preços deverão 
encaminhar solicitação prévia à Secretaria Municipal de Coordenação e Finanças do 
Município de Guarantã do Norte – Prefeitura Municipal. 
5.4. A utilização desta Ata por outro órgão ou entidade fica condicionada aos 
seguintes pressupostos: 
a) Não-comprometimento da capacidade operacional do fornecedor; 
b) Anuência expressa do fornecedor. 
5.5 - O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata 
de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente 
do número de órgãos não participantes que aderirem. 
5.6- O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira 
aquisição ou contratação por órgão integrante da ata, exceto quando, 
justificadamente, não houver previsão no edital para aquisição ou contratação pelo 
órgão gerenciador. 
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5.7-Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá 
efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o 
prazo de vigência da ata. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO 
6.1. O preço unitario registrado para a empresa signatária deste instrumento é 
aquele constante na Planilha Demonstrativa de Preços e Classificação. 
6.2. Em cada fornecimento, o preço total será o valor unitário multiplicado pela 
quantidade de que se deseja do SERVIÇO. 
6.3. É vedado qualquer reajuste de preços exceto por força de legislação em vigor 
que assim o permita. 
6.4. Caso reste frustrada também a negociação com as demais empresas, o órgão 
gerenciador cancelará total ou parcialmente esta Ata adotando as medidas cabíveis 
para a nova aquisição desejada. 
6.5. Visando subsidiar eventuais revisões, o órgão gerenciador ordenará a realização 
de nova Pesquisa de preços. 
6.6. Nos preços unitários registrados estão incluídas todas as despesas e taxas de 
qualquer espécie relativas ao objeto registrado (encargos sociais etc.). 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - MODO DE RECEBIMENTO 
7.1. O recebimento provisório ocorrerá no momento da entrega ao Fiscal do Contrato 
que verificará e confrontará a qualidade dos SERVIÇOS entregues com o 
especificado no Termo de Referência. 
7.2. O recebimento definitivo deverá ocorrer após a entrega do SERVIÇOS. 
7.3. Em se verificando vícios na ENTREGA DO SERVIÇO, o fornecedor será 
informado para corrigi-lo imediatamente, ficando nesse período interrompida a 
contagem do prazo para recebimento definitivo. 
7.4. A informação ao fornecedor sobre vícios na ENTREGA DO SERVIÇO será 
realizada pelo Fiscal do Contrato, devidamente designado pela licitadora. 
7.5. Em relação a eventuais decréscimos, não se aplica a regra contida no artigo 65, 
§2º, inciso II, da Lei nº. 8.666/93, podendo os órgãos adquirirem quantidade inferior 
ao estimado, sem necessidade de anuência da signatária 
 
da ARP. 
CLÁUSULA OITAVA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
8.1. Será entregue à contratada a AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO dos 
SERVIÇOS adjudicados com antecedência de até 10 dias de prazo devendo a 
contratada se programar para a REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS do dia agendado 
pelo MUNICIPIO DE GUARANTÃ DO NORTE representado pela PREFEITURA 
MUNICIPAL. 
8.2. A cada fornecimento ou período, o órgão gerenciador ou aderente da ARP 
providenciará a expedição da ordem de fornecimento e notificará a empresa para 
proceder a retirada do mesmo. 
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8.2.1. A notificação poderá ser feita diretamente na sede da empresa, por fac- símile 
ou e-mail, conforme informações constantes na proposta. 
8.2.2. Caso a notificação ocorra diretamente na sede da empresa, a mesma poderá 
ser acompanhada da ordem de fornecimento. 
8.3. Recebida a notificação, a empresa terá 03 (três) dias úteis para retirada da 
ordem de fornecimento. 
8.4. A retirada da ordem de fornecimento somente poderá ser efetuada por preposto 
ou representante da empresa acompanhado de documento idôneo que comprove 
essa situação, bem como, do respectivo documento de 
identificação. 
8.5. Se a empresa com preço registrado em primeiro lugar não retirar ou se recusar 
a receber a ordem de fornecimento, sem justificativa plausível e aceita pelo órgão 
gerenciador, este convocará a empresa com preço registrado em segundo lugar para 
efetuar o fornecimento nas condições próximas do primeiro colocado, e assim por 
diante. 
8.6. O objeto solicitado deverá ser entregue no Município de Guarantã do Norte no 
dia e local programado, a partir da solicitação do fiscal do contrato ou pessoa 
indicada pelas Secretarias requisitantes. 
8.7. Os SERVIÇOS serão recebidos provisoriamente para verificação de 
conformidade da quantidade e da qualidade; 
8.8. O recebimento definitivo dar-se-á conforme apresentado no Termo de 
Referência; 
8.8.1. Em se verificando problemas na entrega do SERVIÇO, a empresa será 
informada para corrigi-los, ficando nesse período interrompida a contagem do prazo 
para recebimento definitivo. 
8.9. Os serviços, a cada solicitação, deverão ser executados e entregues no local 
indicado no Item 8.6 desta Ata, todavia, na hipótese de ocorrência de fato 
superveniente à data de apresentação da proposta, ensejador da aplicação 
da Teoria da Imprevisão, devidamente comprovado e aceito pela Administração, a 
entrega do serviço poderá ser fracionada e/ou prorrogada. 
8.10. Caso a empresa, ao participar do certame, tenha apresentado proposta de 
entrega parcial dos SERVIÇOS, o esgotamento do SERVIÇO será o limite máximo 
de quantidade que a empresa se dispôs a fornecer. 
8.11. Na hipótese do Item 8.10, o órgão gerenciador ou aderente da ARP 
ADQUIRIRÁ o restante do SERVIÇO das demais empresas classificadas em 2º ou 
3º lugar para o i t em interessado, que estão na ordem da última proposta da etapa 
competitiva conforme demonstrado no quadro comparativo e ata de lances 
constantes nos autos do processo. 
 
CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES GERAIS DO FORNECEDOR 
9.1. Manter, durante a vigência da ARP, todas as condições de regularidade fiscal, 
trabalhista e previdenciário exigidas no edital de licitação respectivo. 
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9.2. Executar fielmente o objeto desta Ata, comunicando, imediatamente, ao 
representante legal do órgão gerenciador ou aderente qualquer fato impeditivo de 
seu cumprimento. 
9.3. Responder às notificações no prazo estabelecido. 
9.4. Não assumir obrigações que comprometam ou prejudiquem a capacidade de 
fornecimento ao órgão gerenciador e aos órgãos parceiros. 
9.5. Efetuar a execução do objeto licitado, ainda que em quantidades diferentes ao 
previsto no Termo de Referencia. 
9.6. Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação 
exigidas em Edital. 
 
CLÁUSULA DECIMA - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
10.1. Gerenciar a ARP-Ata de Registro de Preço. 
10.2. Notificar o fornecedor para verificar o seu aceite em caso de fornecimento para 
órgãos aderentes (em casos de adesão). 
10.3. Encaminhar cópias da ARP aos órgãos aderentes. 
10.4. Conduzir o procedimento de penalização ao fornecedor, responsabilizando-se, 
inclusive, pela sua aplicação, exceto quando se tratar de litígio entre órgão aderente 
e fornecedor. 
10.4.1. Caberá ao órgão aderente à aplicação de penalidade ao fornecedor em caso 
de descumprimento das cláusulas desta ata, devendo ser encaminhada cópia para 
conhecimento da decisão de aplicação de penalidade ao fiscal da ARP. 
10.5. Cancelar, parcial ou totalmente, a ARP. 
Estado de Mato Grosso 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 
11.1. O órgão gerenciador ou aderente fiscalizará o exato cumprimento das cláusulas 
e condições estabelecidas no presente instrumento, cada qual na sua respectiva 
competência. 
11.1.1. A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá o fornecedor da 
integral responsabilidade pelos encargos que são de sua competência. 
11.2. Cada órgão aderente deverá indicar o fiscal-gestor do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS 
12.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, total ou parcialmente, de 
forma unilateral pelo órgão gerenciador, quando: 
I - descumprir as condições da ata de registro de preços; 
II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 
III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 
IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, 
de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 
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V- O fornecedor que não se dispuser a substituir os SERVIÇOS que vierem a 
apresentar defeitos de qualidade; 
VI- O fornecedor não cumprir com as obrigações constantes deste instrumento; 
VII- Demais sanções previstas no Edital e termo de referência. 
12.1.1- O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV 
será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. 
12.2- O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 
devidamente comprovados e justificados: 
I - por razão de interesse público; ou II - a pedido do fornecedor. 
12.3. O cancelamento da Ata de Registro de Preços, nas hipóteses previstas, 
assegurados o contraditório, será comunicado ao fornecedor e publicado na 
Imprensa Oficial. 
12.4. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na 
ocorrência de fatos supervenientes que venham a comprometer a perfeita execução 
contratual, devidamente comprovados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RETENÇÃO DE IMPOSTOS E 
CONTRIBUIÇÕES 
13.1.A Prefeitura efetuará a retenção dos impostos e encargos legais sobre as Notas 
Fiscais, quando for o caso;. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO 
14.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária emitida em favor da 
empresa contratada, na estrita ordem cronológica da data de sua exigibilidade, a 
partir da data de entrega da Nota Fiscal ao DEPARTAMENTO FINANCEIRO, a ser 
processada em duas vias, com todos os campos preenchidos discriminando valores 
unitários e totais do item, sem rasuras e devidamente atestada pelo servidor 
responsável pelo recebimento do bem, constando, ainda, o número do banco, da 
agência e da conta- corrente onde deseja receber seu crédito. 
14.2. A cada pagamento será verificada pela Diretoria de Finanças a situação de 
validade dos documentos exigidos na habilitação. 
14.3. Em existindo documento com prazo de validade vencido ou irregular, o 
fornecedor será notificado pela Diretoria de Finanças para regularizar. 
14.4. O fornecedor, depois de notificado, terá o prazo de 15 (quinze) dias para 
proceder à regularização. Findo o prazo, em não se manifestando ou não 
regularizando, o fato deverá ser certificado e comunicado à Secretaria Municipal de 
Coordenação e Finanças para as providências cabíveis. 
14.5. Caso a documentação esteja disponível na internet, o próprio órgão 
gerenciador ou aderente poderá baixá-la e carrear para os autos, sem necessidade 
de comunicar o fato ao fornecedor. 



 
 
 

                                                      
 
             

Avenida Ariosto da Riva, 3.391, Centro – Alta Floresta – MT – CEP: 78.580-000 Fone: (0**66) 3521-3100                  
 

14.6. Junto ao corpo da Nota Fiscal é recomendado que o fornecedor faça constar, 
para fins de pagamento, o nome e número do banco, da agência e da conta 
corrente, assim, como, se disponível, o número do fac-símile. 
14.7. Em caso de eventuais atrasos no pagamento, desde que o órgão comprador 
não tenha concorrido de alguma forma para tanto, os valores poderão ser corrigidos 
pela variação do IPCA ou outro índice que vier a sucedê-lo, havida entre as datas do 
vencimento e do efetivo pagamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CONDIÇÕES DE FATURAMENTO 
15.1. O documento de cobrança (Nota Fiscal, Fatura, etc.) deverá ser encaminhado 
ao órgão comprador, que terá o prazo de ate 30 (trinta) dias para dar a liquidacao 
da despesa, na forma estatuida no art. 40, XIV, “a” da Lei nº 8.666/93, ou 
interromper o prazo, no caso de qualquer incorreção detectada. 
15.2. O documento de cobrança será emitido em nome do órgão comprador, sem 
emendas ou rasuras, fazendo menção expressa ao número da ordem de 
fornecimento e contendo todos os dados da mesma. 
15.2.1. O número de inscrição no CNPJ da empresa deverá ser o mesmo da 
documentação apresentada para habilitação, da Proposta Comercial e do documento 
de cobrança, que serviu de base para emissão da ordem de fornecimento. 
15.3. Todos os tributos incidentes sobre os produtos ou serviços deverão estar 
inclusos no valor total do documento de cobrança, observada a legislação tributária 
aplicável à espécie. 
15.4. No documento de cobrança deverão constar o nome e o número do banco, 
bem como o nome e número da agência e o número da conta corrente na qual se 
executará o depósito bancário para pagamento repetindo-se os dados contidos na 
Proposta Comercial. 
15.5. Qualquer alteração de dados bancários somente será permitida desde que 
efetuada em papel timbrado da empresa, assinada por representante legal, 
devidamente comprovado por documento hábil e encaminhado ao órgão comprador, 
antes do processamento do respectivo pagamento. 
15.6. No documento de cobrança não deverá constar descrição estranha ao 
constante da ordem de fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
16.1. A recusa injustificada da empresa em retirar a ordem de fornecimento dentro 
do prazo estabelecido no Item 3.2 configurará falta grave e ensejará, a critério do 
órgão gerenciador, a aplicação de uma das seguintes penalidades, 
garantida a prévia defesa, de conformidade com o Decreto nº 7.892/13 publicado no 
Diário Oficial da União de 24 de janeiro de 2013 regulamentado por este município 
através do Decreto Municipal nº017/2013 que altera o Decreto Municipal nº067/2007 
ou com o art. 78 da Lei nº 8.666/93 e dos dispositivos neste instrumento. 
a) Descredenciamento e impedimento de licitar ou contratar com a Administração 
por até 05 (cinco) anos; ou 
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b) Declaração de inidôneo do fornecedor, impedindo-o de licitar ou ser contratado 
pela Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos, quando então poderá 
solicitar a sua reabilitação. 
16.2. O atraso injustificado na entrega do objeto deste certame sujeitará a empresa, 
à multa moratória, conforme estabelece o art. 86, da Lei nº 8.666/93, com aplicação 
do percentual de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez 
por cento), a juízo da Administração. 
16.3. A multa prevista neste item será recolhida em guia própria ao Município de Alta 
Floresta/MT, representado pela Prefeitura Municipal, e poderá cumular com as 
demais sanções administrativas, inclusive com a multa prevista 
no item 16.4, b. 
16.4. Em ocorrendo a inexecução total ou parcial do objeto contratado, a 
Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções administrativas, nos 
termos do artigo 87, da Lei nº 8.666/93: 
a) Advertência por escrito; 
b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte 
por cento) sobre o valor da parte inadimplida; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com o Município de Alta Floresta/MT representado pela Prefeitura Municipal, por 
prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem 
justificativa aceita pela Administração da Prefeitura, será aplicado o limite máximo 
temporal previsto para a penalidade que é de 02 (dois) anos; 
d) 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 art. 87 da Lei nº 8.666/93, c/c art. 7º da Lei nº 10.520/02 e art. 14 do 
Decreto nº 3.555/00. 
16.5. Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis contados da intimação por parte da Prefeitura, o respectivo valor será 
encaminhado para execução pela Procuradoria da Fazenda Municipal. 
16.6. 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. 
16.7. Serão publicadas na imprensa oficial as sanções administrativas previstas no 
item 16.4, c, d, deste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública. 
16.8. O Possível órgão aderente à ARP será o responsável pelas sanções 
administrativas aplicáveis ao fornecedor, inclusive aplicação da pena prevista nesta 
ARP, de acordo com o que preceitua a Lei nº 10.520/2002, 8.666/1993 e 
alterações posteriores.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 
17.1. Considerando o prazo de validade estabelecido na CLÁUSULA QUARTA da 
ata e, em atendimento ao Artigo 19 da lei federal 7.892/2013, é vedado qualquer 
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reajustamento de preços, até que seja completado o período de 12 (doze) meses 
contados a partir da data de recebimento das propostas indicadas no preâmbulo do 
edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº......./....., o qual integra a presente ata de 
Registro de Preços, observadas as disposições constantes do Decreto Municipal. 
17.1- Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de 
Registro de Preços; 
17.1.1- Considera-se Preço registrado aquele atribuido aos materiais, incluindo todas 
as despesas e custos até a entrega no local indicado, tais como: tributos (impostos, 
taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), transporte, embalagens, 
seguros, mão-de-obra e qualquer despesa, acessória e/ou complementar e outras 
não especificadas neste Edital, mas que incidam no cumprimento das obrigações 
assumidas pela empresa detentora da ata na execução da mesma. 
17.2- Os preços poderão ser revistos nas hipóteses de oscilação de preços, para mais 
ou para menos, devidamente comprovadas, em decorrência de situações previstas 
na alínea “d” do inciso II e do § 5º do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações 
(situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe, que configurem área econômica extraordinária e extracontratual). 
17.2.1- O índice a ser utilizado como base para eventuais reajustes será o 
IGPM/FGV. 
17.2.2 - O Órgão Gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços ou 
cancelamento do preço registrado no prazo máximo de dez dias úteis, salvo motivo 
de força maior devidamente justificado no processo. 
17.2.3 - No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço 
inicialmente estabelecido, o Órgão Gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar 
pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, 
sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação. 
17.2.4- Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no 
mercado, O Órgão Gerenciador notificará o fornecedor com o primeiro menor preço 
registrado para o item ou lote visando a negociação para a redução de preços e sua 
adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e 
especificações. 
17.2.5 - Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Órgão 
Gerenciador desonerará o fornecedor em relação ao item e cancelará o seu registro, 
sem prejuízos das penalidades cabíveis. 
17.2.6 - Simultaneamente procederá a convocação dos demais fornecedores, 
respeitada a ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de 
negociação. 
17.3 - Quando o preço registrado tornar-se inferior aos praticados no mercado, e o 
fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá, 
mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o 
cancelamento de seu registro. 
17.3.1- A comprovação, para efeitos de revisão de preços ou do pedido de 
cancelamento do registro, deverá ser feita por meio de documentação comprobatória 
da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada de planilha de 
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custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, 
encargos, etc, alusivas à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, 
sob pena de indeferimento do pedido. 
17.4 - A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado fornecedor, banco 
de dados, índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis para 
levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos para fins 
de graduar a justa remuneração do serviço ou fornecimento e no embasamento da 
decisão de deferir ou rejeitar o pedido; 
17.5 - Preliminarmente o Órgão Gerenciador convocará todos os fornecedores no 
sentido de estabelecer negociação visando a manutenção dos preços originariamente 
registrados, dando-se preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, 
sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação. 
17.6 - Não havendo êxito nas negociações para definição de novo preço ou as 
licitantes não aceitarem o preço máximo a ser pago pela Administração, o Órgão 
Gerenciador revogará a Ata de Registro de Preços, liberando os fornecedores dos 
compromissos assumidos, sem aplicação de penalidade. 
17.7 - Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá o 
Gestor da Ata proceder à nova licitação para a aquisição do produto, sem que caiba 
direito de recurso. 
 
CLÁUSULA DECIMA OITAVA DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 
 
18.1 – A presente ata poderá ser cancelada pelo MUNICÍPIO, de comum acordo, sem 
ônus, que deverá ser feito mediante notificação extrajudicial com antecedência 
mínima de 30(trinta) dias, no caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas do 
documento pelo “PROMITENTE FORNECEDORA”, sendo reconhecido o direito de 
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n.º 8.666/93 e ainda, 
unilateralmente pelo MUNICÍPIO. 
18.2. A presente Ata de Registro de Preços poderá será cancelada, automaticamente, 
por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados 
e, por iniciativa do Gestor da Ata quando: 
18.2.1 - a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata; 
9.2.2 - a detentora não retirar qualquer nota de empenho, no prazo estabelecido e a 
Administração não aceitar sua justificativa; 
18.2.3 - a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de 
registro de preços, a critério do MUNICÍPIO; observada a legislação em vigor; 
18.2.4 - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 
decorrente de registro de preços, se assim for decidido pelo MUNICÍPIO, com 
observância das disposições legais; 
18.2.5 - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 
mercado, e a detentora não acatar a revisão dos mesmos;  
18.2.6 - por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas 
pela Administração. 
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18.3 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos 
neste item, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o 
comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços. 
No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a 
comunicação será feita por publicação no Órgão Oficial do Estado, por 01 (uma) vez, 
considerando-se cancelado o preço e registrado a partir da última publicação. 
18.4 - Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 
impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo 
do MUNICÍPIO, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses 
previstas no artigo 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal nº 8.666/93. 
18.4.1 - A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá 
ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada á Administração a 
aplicação das penalidades previstas na cláusula sétima, caso não aceitas as razões 
do pedido. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA DA AUTORIZAÇÃO PARA 

AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO 
 

19.1 - As aquisições/contratação dos itens/serviços objeto da presente Ata de 
Registro de Preços serão autorizadas, em cada caso, pelo ordenador de despesa 
correspondente, sendo obrigatório informar ao Departamento de Compras do 
Município, os quantitativos das aquisições. 
19.1.1 - A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou 
parcial serão, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta 
delegar a competência para tanto. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA DO ORÇAMENTO 
 

20.1 As despesas decorrentes da presente Ata correrão por conta de recursos 
previstos no Orçamento da Prefeitura Municipal de Alta Floresta.  
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA  SEGUNDA  VINCULAÇÃO AO EDITAL 
 

21.1 Farão parte da presente ata, além de suas expressas cláusulas, 
independentemente de transcrição no corpo do presente, as instruções contidas no 
Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº. 055/2015, bem como os documentos a ele 
referentes, além da proposta apresentada pela PROMITENTE FORNECEDORA, no 
certame licitatório. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA DAS COMUNICAÇÕES 
 

23.1 - As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e 
controle da presente Ata, serão feitas sempre por escrito. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA DA FISCALIZAÇÃO 
 

24.1 A fiscalização da execução da referida ata de registro de preços será exercida 
por servidor (es) nomeado(s) através de Decreto Municipal. 
24.1.1. A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA. 
24.2 A contratada obriga-se a realizar os serviços conforme especificação 
estabelecida no edital 

 
CLÁUSULA VIGESIMA QUINTA DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
25.1 - Integram esta Ata, o edital da PREGÃO PRESENCIAL nº 056/2015 a 
proposta da empresa .................................................................... classificada em 
1º lugar no certame supranumerado. 
25.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e 
10.520/02, Decretos Municipais nº 2227/2006 e nº 3.723/2010 e alterações 
posteriores, no que não colidir com a primeira e as demais normas aplicáveis. 
Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA  SEXTA DO FORO 
 
26.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Alta Floresta – MT, como único 
competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das 
testemunhas abaixo. 

Alta Floresta – MT, .................................. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Prefeito Municipal 

 
EMPRESA 

PROMITENTE FORNECEDORA 
 

Testemunhas:  
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ANEXO III- TERMO DE REFERÊNCIA  
 

1. INTRODUÇÃO  
1.1 A Prefeitura Municipal de Alta Floresta necessita realizar licitação para Registro de preço 
para futura eventual contratação de empresa habilitada para serviço de frete para 
transportar materiais betuminoso a quente de Cuiabá/MT a Alta Floresta/MT, atendendo as 
necessidades do município de Alta Floresta/MT, constantes neste termo de referência. 
2. DOS ITENS DO OBJETO E VALOR UNITARIO DE REFERENCIA  

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÃO VALOR  
UNITARIO 

MAXIMO DE 
REFERENCIA 

01 500 TON. SERVIÇO DE FRETE PARA TRANSPORTE DE 
MATERIAL BETUMINOSO A QUENTECOM 
ORIGEM BASE CUIABÁ/MT, COM DESTINO 
A ALTA FLORESTA/MT APROXIMADAMENTE 
800KM 

 
 

330,00 

 

2. OBJETIVO/JUSTIFICATIVA 
2.1 – Os materiais solicitados serão armazenados no barracão de frotas da Secretaria de 
Infraestrutura e posteriormente utilizados na aplicação na lama asfáltica em diversas vias do 
MUNICIPIO DE ALTA FLORESA/MT. 
2.2 - As previsões para a contratação dos serviços foram baseadas na planilha e no 
memorando solicitado pela Secretaria Municipal de Infra Estrutura. 
3. ESPECIFICAÇOES/FORNECIMENTOS 

3.1 - Fornecer o objeto de primeira qualidade. 
3.1.1 – Atender a contratante em conformidade com as requisições solicitadas. 
3.2 – É de responsabilidade da CONTRATADA o fiel cumprimento das entregas do objeto 
solicitado. 
3.3 - Observar, na entrega do SERVIÇO, as Leis, os regulamentos, as posturas, inclusive de 
segurança pública, e as melhores normas técnicas específicas. 
3.4 – Prestar o Serviço mediante solicitação da contratante ou por pessoa indicada, de forma 
permanente eregular e nas quantidades solicitadas, dispondo de quadro de pessoal 
suficiente para o atendimento dos pedidos, sem interrupção, seja por motivo de férias, 
descanso semanal, licença, falta ao serviço, demissões e outros análogos. 
 4. VALOR ESTIMADO 
4.1-O valor estimado da contratação do referido objeto, perfaz a ordem de R$ 165.000,00 
(cento e sessenta e cinco mil reais). 
4.1.1-O valor global a que se refere o subitem 4.1 originado pelos quantitativos é 
meramente estimativo, podendo ser alterado, sem qualquer indenização ao CONTRATADO. 
5. CONDIÇÕES HABILITATÓRIAS MÍNIMAS 
 5.1 - Comprovação no ramo do objeto licitado. 
 5.2 - Atender às condições do edital.  
6. RELAÇÃO DE SERVIÇO E PRAZO DE VIGÊNCIA  
6.1 - A contratação vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do 
contrato, podendo ser prorrogada nos termos do art. 57, da lei n. 8.666/93.  
7. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA   

7.1 - O prazo para a entrega dos SERVIÇOS é no dia programado pela Secretaria 
requisitante, o que será fornecido à contratada a autorização de fornecimento mitida pelo  
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MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA/MT, com antecedência de até 10 dias de Prazo, devendo ser 
entregue no local indicado pela contratante 
8. DA PROPOSTA  
8.1 - Descrição do objeto ofertado, de acordo com as especificações e quantidades previstas 
neste Termo de Referência; 
8.2 – MENOR PREÇO POR ITEM expressos em algarismos. 
8.2.1-O valor global da proposta poderá ser expresso por algarismo e por extenso, e em 
caso de divergência, será corrigido levando-se em conta a multiplicação do quantitativo x 
valor unitário e a somatória de todos os itens. 
8.2.2-Em caso de divergência do valor total referente a multiplicação quantitativo x valor 
unitário, prevalecerá o valor unitário. 
8.3 - Validade mínima da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data de entrega dos 
envelopes de proposta e documentação, estipulada no preâmbulo deste Edital. O referido 
prazo ficará suspenso caso haja interposição de recursos. 
8.4 - Prazo de entrega do fornecimento de acordo com o estabelecido no Termo de 
Referência, deste edital a contar do recebimento, por parte da contratada, da solicitação de 
empenho ou documento similar. 
 
9. PREÇO 
9.1 - Entre outras exigências do edital, a licitante deverá apresentar em sua Proposta de 
preços o preço ofertado expresso no máximo com DUAS CASAS DECIMAIS. 
 
10. REAJUSTAMENTO DE PREÇOS  
10.1 - Considerando o prazo de validade estabelecido na CLÁUSULA QUARTA da ata e, em 
atendimento ao Artigo 19 da lei federal 7.892/2013, é vedado qualquer reajustamento de 
preços, até que seja completado o período de 12 (doze) meses contados a partir da data de 
recebimento das propostas indicadas no preâmbulo do edital do PREGÃO PRESENCIAL 
Nº056/2014, o qual integra a presente ata de Registro de Preços, observadas as 
disposições constantes do Decreto Municipal. 
11. VIGENCIA  
11.1 - O Contrato será lavrado a cada adjudicação e terá vigência contada a partir da sua 
assinatura até o último dia do ano vigente.  
12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 12.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária emitida em favor da empresa 
contratada, na estrita ordem cronológica da data de sua exigibilidade, a partir da data de 
entrega da Nota Fiscal ao DEPARTAMENTO FINANCEIRO, a ser processada em duas vias, 
com todos os campos preenchidos discriminando valores unitários e totais do item, sem 
rasuras e devidamente atestada pelo servidor responsável pelo recebimento do bem, 
constando, ainda, o número do banco, da agência e da conta- corrente onde deseja receber 
seu crédito. 
12.2. A cada pagamento será verificada pela Diretoria de Finanças a situação de validade dos 
documentos exigidos na habilitação. 
12.3. Em existindo documento com prazo de validade vencido ou irregular, o fornecedor será 
notificado pela Diretoria de Finanças para regularizar. 
12.4. O fornecedor, depois de notificado, terá o prazo de 15 (quinze) dias para proceder à 
regularização. Findo o prazo, em não se manifestando ou não regularizando, o fato deverá 
ser certificado e comunicado à Secretaria Municipal de Coordenação e Finanças para as 
providências cabíveis. 
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12.5. Caso a documentação esteja disponível na internet, o próprio órgão gerenciador ou 
aderente poderá baixá-la e carrear para os autos, sem necessidade de comunicar o fato ao 
fornecedor. 
12.6. Junto ao corpo da Nota Fiscal é recomendado que o fornecedor faça constar, para fins 
de pagamento, o nome e número do banco, da agência e da conta corrente, assim, como, se 
disponível, o número do fac-símile. 
12.7. Em caso de eventuais atrasos no pagamento, desde que o órgão comprador não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, os valores poderão ser corrigidos pela variação do 
IPCA ou outro índice que vier a sucedê-lo, havida entre as datas do vencimento e do efetivo 
pagamento. 
13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
13.1 - São obrigações da CONTRATADA: 
13.1.1 – Entregar o serviço apenas após emissão da correspondente requisição quando 
solicitado; 
13.1.2 - Entregar o SERVIÇO no dia e local programado, a partir da solicitação do fiscal do 
contrato ou pessoa indicada pelas Secretarias requisitantes. 
13.1.3 - Providenciar a substituição dos SERVIÇOS, sempre que o Contratante solicitar; 
13.1.4 - Atender as solicitações do Contratante para cancelamento dos SERVIÇOS, 
independentemente de motivação e sem quaisquer ônus adicionais; 
13.1.5 - Especificar na fatura a descrição detalhada do SERVIÇO, valor unitário e total. 
13.1.6 - Providenciar imediata correção das deficiências apontadas pela Contratante quanto 
à perfeita execução do contrato; 
13.1.7 - Indicar, a pedido do Contratante, telefone para contato fora dos horários normais de 
atendimento, inclusive finais de semana e feriados, para casos excepcionais; 
13.1.8 - Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, 
impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes 
aos produtos e serviços executados por seus empregados, uma vez inexistir, no caso, vínculo 
empregatício deles com o Contratante; 
13.1.9 - Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao Contratante ou a 
terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 
13.1.10 – Atender às solicitações, excepcionalmente, em regime de urgência e fora dos 
horários normais de funcionamento, inclusive sábados, domingos e feriados; 
13.1.11 – Fornecer o objeto licitado, no preço, prazo e forma estipulada na proposta; 
13.1.11.1- O prazo para a entrega dos SERVIÇOS é no dia programado pelas Secretarias 
requisitantes, o que será previamente fornecido à contratada através de autorização de 
fornecimento dos SERVIÇOS adjudicados emitida pelo MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA/MT 
com antecedência de até 10 dias de prazo devendo a contratada se programar para a 
REALIZAÇÃO DO SERVIÇO. 
13.1.12- Fornecer o serviço de boa qualidade, dentro dos padrões exigidos neste edital. 
13.1.12.1- Substituir, ás suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste Contrato em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua má execução. 
13.1.13- Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários no quantitativo do objeto da licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco 
por centro) do contratado em decorrência de adjudicação. 
13.1.14- Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste Contrato, não excluindo ou 
reduzindo dessas responsabilidades a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão 
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interessado. 
13.1.15- Manter, durante a execução do contrato as mesmas condições de habilitação; 

14.  OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE  
14.1 - O CONTRATANTE obriga-se a: 
14.1.1 - Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre quaisquer irregularidades constatadas, 
solicitando a regularização das mesmas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 
14.1.2 - Efetuar o pagamento devido à CONTRATADA, após emissão da Nota Fiscal, 
devidamente atestada pelo gestor do Contrato; 
14.1.3 - Fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias ao perfeito cumprimento 
das obrigações assumidas; 
14.1.5 – Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA com relação à execução do contrato; 
14.1.6 – Proporcionar, no que couberem, todas as facilidades para que a CONTRATADA 
possa executar suas entregas, dentro das normas deste Contrato. 
14.1.7 – Acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato por um representante 
devidamente designado. 
15. FISCLIZAÇÃO DO CONTRATO 
15.1 – O acompanhamento e fiscalização do contrato ficará sob a responsabilidade de 
servidor devidamente designado pela Secretaria solicitante. 
16. SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO 
16.1 – Prevista no artigo 86/87 da Lei nº. 8.666/93 
17- DAS PENALIDADES 

17.1- 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. 
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ANEXO IV  
 

(papel timbrado da empresa) 
  
  
PREGÃO Nº _____/________  
 
 
  

TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 

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

................., ......... de ...................   de 2015. 
  
  
 
 

_______________________________ 
Diretor ou Representante Legal 

 
  
  
 
 
 

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

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA FAZER CRC 
PESSOA JURÍDICA  

 
 Contrato social da empresa em vigor; 

 Telefone para contato; 

 RG e CPF dos sócios da empresa; 

 Alvará de funcionamento – ano atual; 

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

 Inscrição estadual - dentro do prazo de validade; 

 Certidão negativa de tributos municipais e da divida ativa municipal; 

 Certidão negativa de débitos da receita federal e divida ativa federal 

(conjunta); 

 Certidão de regularidade do FGTS 

 Certidão de regularidade do INSS; 

 Atestado de capacidade técnica 

 Carta de apresentação da empresa (especificando ramo de atividade, data de 

fundação, localização, se possui filiais, nome de sócios, nome dos gerentes ou 

diretores, etc); 

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

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

Constituição federal; 

 Declaração de disponibilidade de entrega dos produtos ou realização de 

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

 

 

Observação: Os documentos relativos à efetivação do CRC deverão ser 

encaminhados com antecedência ao Departamento de Protocolo do Município 

de Alta Floresta – MT, em cópia simples ou autenticada. Após será remetido ao 

Departamento de Licitação para analise minuciosa dos documentos encaminhados, 

onde, o referido Departamento procederá a sua analise. O Certificado de Registrado 

Cadastral somente terá validade enquanto todas as certidões nele constantes 

estiverem validas. Quanto à disponibilização do Certificado de Registrado Cadastral, 

o departamento de licitações realizara os procedimentos em conformidade com a Lei 

Federal nº 8.666/1993. 
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ANEXO VI 
 

MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 
 

(Timbre/logomarca da Pessoa Jurídica Emitente) 
 
 

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

Local e Data 
 
 
 
 

_________________________________________________________ 
(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica 

emitente deste atestado e sua assinatura) 
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ANEXO VII 
MODELO DE DECLARAÇÃO (PESSOA JURÍDICA) – Item 8.1, IV, “B” 

 
NOME DA EMPRESA N° 

CNPJ 

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

DECLARAÇÃO 

NOME DA EMPRESA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ n° 
______________________________ e   inscrição   estadual   n°   ____________,    
estabelecida   a_________________________________,    bairro   __________,       
Município   de____________________, estado de _____ 
CEP____________________, atraves de seu representante legal abaixo assinado, 
com cumprimento ao solicitado no edital de licitação DECLARA, sob as penas da lei, 
que: 

Não possui em seu quadro de pessoal, empregados com 
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei 8.666/93, com 
redação determinada pela lei 9.854/1999. 
 
O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.  

 
Município/ Estado, dia /mês/ano 

 
 
 

ASSINATURA RESPONSAVEL DA EMPRESA (Carimbo 
com CNPJ da empresa) 
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ANEXO VIII 
MODELO DE DECLARAÇÃO (PESSOA JURÍDICA) – Item 8.1, IV, “C” 

 
NOME DA EMPRESA N° 

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

DECLARAÇÃO 
 
 

NOME DA EMPRESA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ n° 
______________________________ e   inscrição   estadual   n°   ____________,    
estabelecida   a_________________________________,    bairro   __________,       
Município   de____________________, estado de _____ 
CEP____________________ DECLARO, sob as penas da lei que:  

 
 
Que recebi todos os documentos, tenho conhecimento de 
todas as informações e das condições estabelecidas no 
presente edital, bem como concordo com todos os itens 
estabelcidos no referido edital. 
 

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

Município/ Estado, dia /mês/ano 
 
 

ASSINATURA RESPONSAVEL DA EMPRESA (Carimbo 
com CNPJ da empresa) 
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ANEXO IX 
MODELO DE DECLARAÇÃO (PESSOA JURÍDICA) – Item 8.1, IV, “D” 

 
NOME DA EMPRESA N° 

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

 
DECLARAÇÃO 

 
 

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

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

 
Município/ Estado, dia /mês/ano 

 
 

ASSINATURA RESPONSAVEL DA EMPRESA (Carimbo 
com CNPJ da empresa) 
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ANEXO X 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE (PESSOA JURÍDICA) – Item 8.1, 
IV, “E” 

 
NOME DA EMPRESA N° 

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

 
 

DECLARAÇÃO 
  
  

A Signatária__________________________, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CPNJ n° ______________________________,    estabelecida   
a_________________________________,    bairro   __________,       Município   
de____________________, estado de _____ CEP____________________, atraves 
de seu representante legal abaixo assinado, com cumprimento ao solicitado no edital 
de licitação DECLARA, sob as penas da lei, que: 
 

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

  
  

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

Município/ Estado, Dia /Mês/Ano 
 
 

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

 
NOME DA EMPRESA N° 

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

 
 

DECLARAÇÃO 
  
  

A Signatária__________________________, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CPNJ n° ______________________________,    estabelecida   
a_________________________________,    bairro   __________,       Município   
de____________________, estado de _____ CEP____________________, atraves 
de seu representante legal abaixo assinado, com cumprimento ao solicitado no edital 
de licitação DECLARA, sob as penas da lei, que: 
 
Não possui em seu quadro de pessoal Servidores Públicos exercendo unções 
técnicas, comerciais, degerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do 
art 9º da Lei 8666/93 e inciso X, da Lei Complementar nº 04/90). 
Por ser a expressão da verdade, eu _______________________, representante legal 
desta empresa, firmo a presente. 
  

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

 
Município/ Estado, Dia /Mês/Ano 

 
 

ASSINATURA RESPONSAVEL DA EMPRESA (Carimbo 
com CNPJ da empresa) 
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ANEXO XII 

 
MINUTA DE CONTRATO Nº /....../2015 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
HABILITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
.........................FIRMADO ENTRE O  UNICÍPIO 
DE ALTA FLORESTA/MT,  EMPRESA ........... 

 
Pelo presente instrumento particular, nesta cidade de Alta Floresta, Estado de Mato 
Grosso, na sede da Prefeitura Municipal de Alta Floresta, de um lado o MUNICÍPIO 
DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE MATO GROSSO, inscrita no CGC/MF sob o n.º 
15.023.906/0001-07, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. ASIEL 
BEZERRA DE ARAÚJO, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade de 
Alta Floresta – MT, portador da Cédula de Identidade nº 38036688 SESP/PR e CPF 
nº 086.491.288-90, doravante denominado “MUNICÍPIO”, e do outro lado a 
empresa .............., inscrita no CNPJ sob o n.º..........., e Inscrição Estadual n.º........ 
estabelecida a ........., n.º......, bairro ..............., cidade de ..........., neste ato 
representada pelo Sr. .............., portador do CIRG n.º .......... SSP/PR e CIC n.º 
............ doravante denominada “PROMITENTE FORNECEDORA”, nos termos do 
artigo 15 da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 10.520/2002, 
Decretos Municipais nº 2227/2006 e nº 3.723/2010 e alterações posteriores, que 
regulamenta o Pregão Presencial e Registro de Preços no Município de Alta Floresta e 
das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do PREGÃO 
PRESENCIAL nº 055/2015, 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: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 - Registro de preço para futura eventual contratação de empresa habilitada para 
serviço de frete para transportar materiais betuminoso a quente de Cuiabá/MT a Alta 
Floresta/MT, atendendo as necessidades do município de Alta Floresta/MT, 
constantes no termo de referência, tudo em conformidade com as disposições no 
edital e seus anexos, que o integram e complementam, para todos os efeitos 
jurídicos legais, ata de registro de preço e Proposta do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
___/_____, que fica fazendo parte integrante deste Contrato, independentemente 
de transcrição. 
 
1.2. Os itens do objeto são os elencados na Planilha Demonstrativa de Preço da 
cláusula quinta deste instrumento. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO SUPORTE LEGAL E DA EXECUÇÃO 
2.1. O presente Contrato tem por fundamento a licitação na modalidade de Pregão 
Presencial - Sistema de Registro de Preços nº ......../..........., homologada 
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pela Prefeita Municipal em ...../...../....... em despacho exarado às fls. do processo 
próprio, com as disposições estabelecidas na Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 
3.555/2000, Decreto nº 7.892/13 publicado no Diário Oficial da União de 24 de 
janeiro de 2013 e Decretos Municipais nº 2227/2006 e nº 3.723/2010 e alterações 
posteriores, que regulamenta o Pregão Presencial e Registro de Preços no Município 
de Alta Floresta e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
atualizada, bem como disposições supletivas da Teoria Geral de Contratos e de 
Direito Privado. 
2.2. O presente contrato será executado de forma indireta, regime de empreitada 
por preço unitário. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA SUJEIÇÃO DAS PARTES 
3.1. As partes se declaram sujeitas às normas da Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 
3.555/2000, Decreto nº 7.892/13 publicado no Diário Oficial da União de 24 de 
janeiro de 2013 e do Decreto Municipal nº 2.227/2006 e Decreto Municipal nº 
3723/2007 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, atualizada, e às cláusulas deste 
contrato. 
3.2. De modo supletivo, poderão ser utilizados princípios da teoria geral de contratos 
e as disposições de direito privado, em especial a Lei nº 8.078/90 (Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor). 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 
4.1. O presente Contrato tem vigência pelo prazo de até ...../........./..............., 
contados a partir da sua lavratura. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO 
5.1. Os preços registrados para a empresa signatária deste instrumento é aquele 
constante na Planilha Demonstrativa de Preços e Classificação. 
5.2. Em cada fornecimento, o preço total será o preço unitário multiplicado pela 
quantidade de que se deseja do SERVIÇO. 
5.3. É vedado qualquer reajuste nos preços registrados exceto por força de 
legislação em vigor que assim o permita. 
 
ADJUDICAÇÃO Nº.......... 

Planilha Demonstrativa de Preço 
ITEM QUANT UNID. DESCRIÇÃO V. UNIT. V. TOTAL 

      
 
5.4. O Valor Global para o presente contrato é de R$ ___________ 
(___________________). 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTAMENTO,DA REVISÃO DOS PREÇOS E 
CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
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6.1- Considerando o prazo de validade estabelecido na CLÁUSULA QUARTA da ata 
e, em atendimento ao Artigo 19 da lei federal 7.892/2013, é vedado qualquer 
reajustamento de preços, até que seja completado o período de 12 (doze) meses 
contados a partir da data de recebimento das propostas indicadas no preâmbulo do 
edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº........./........, o qual integra a presente ata de 
Registro de Preços, observadas as disposições constantes do Decreto Municipal. 
6.2-Conforme preceitua o Artigo 17 do Decreto nº 7.892/13 os preços registrados 
poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no 
mercado ou de fato superveniente que eleve o custo dos serviços ou bens 
registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociacoes junto aos 
fornecedores, observadas as disposicoes contidas na alinea “d” do inciso II do caput 
do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
6.3- Nas revisões de preços registrados deverão ser observados os artigos 18,19, 20 
e 21 do Decreto nº 7.892/13, conforme segue: 
6.3.1 - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado 
por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para 
negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 
6.3.1.1 - Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores 
praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação 
de penalidade. 
6.3.1.2 - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 
preços aos valores de mercado observará a classificação original. 
6.3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
A) - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 
B) - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação. 
Parágrafo único. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá 
proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis 
para obtenção da contratação mais vantajosa. 
6.3.3 -. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
A) - descumprir as condições da ata de registro de preços; 
B) - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
C) - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 
D) - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, 
de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 
Parágrafo único. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, 
II e IV do caput será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
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6.3.4 -. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 
devidamente comprovados e justificados: 
A) - por razão de interesse público; ou 
B) - a pedido do fornecedor. 
6.4. A revisão negociada de valores, para cima ou para baixo, poderá ocorrer de 
ofício ou a pedido do licitante signatário, DEVIDAMENTE JUSTIFICADO, nas 
seguintes condições: 
6.4.1. Para cima, visando manter o equilíbrio econômico financeiro inicial da 
proposta, nos termos do artigo 65, § 6º, da Lei 8.666/93, desde que demonstrada 
por meio de planilhas de preços, cópias de notas fiscais que demonstrem por parte 
do fornecedor que houve aumento de preços por parte da indústria, alteração 
substancial nos preços praticados no mercado, por motivo de fato superveniente ou 
de difícil previsão; 
6.4.2. Para baixo, quando a Administração verificar que o preço registrado encontra-
se substancialmente superior ao praticado no mercado; 
6.5. Não será aceita como justificativa para o reequilíbrio econômico financeiro 
apenas a variação cambial do dólar, será necessário comprovar o preço equivalente 
na época da proposta e o preço atual solicitado, por meio de cópias de notas fiscais. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO MODO DE RECEBIMENTO/ACEITE 
 
7.1. Os SERVIÇOS serão entregues no endereço indicado pela contratante. 
7.2. Pelo fiel e perfeito fornecimento do objeto desta licitação, ao Município-
Prefeitura pagará o preço correspondente à quantia solicitada em Reais (R$), 
mediante a entrega da nota fiscal, devidamente atestada pela contratante, que 
corresponderá ao valor do item do OBJETO fornecido; 
7.3. No preço a ser pago deverão estar inclusas todas as despesas inerentes a: 
salários, encargos sociais, tributários, trabalhistas e comerciais, materiais, serviços, 
fretes, enfim todas as despesas necessárias ao fornecimento do objeto deste Pregão; 
7.4. Os pagamentos serão efetuados após a entrega do material, contados da 
apresentação da Nota fiscal devidamente atestada pelo gestor do Contrato; 
 
7.4.1 - Para a emissão da nota fiscal a órgão público, a contratada deverá 
observar o Decreto nº2948, de 27 de outubro de 2010, que introduz 
alterações no regulamento em decorrência da celebração do Protocolo 
ICMS nº85 de 09 de julho de 2010, aprovado pelo Conselho Nacional de 
Política Fazendária-CONFAZ, que altera o Protocolo ICMS nº 42/2009. 
 
7.4.2 - A nota fiscal deverá conter no verso atestados firmados pelo 
servidor encarregado de fiscalizar o recebimento, comprovando a entrega 
do objeto contratado; 
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7.5. A contratada deverá indicar no corpo da nota fiscal o número e nome do banco, 
agência e número da conta, na qual deverá ser feito o pagamento, via ordem 
bancária; 
7.6. O pagamento será feito por meio de ordem bancária, endereçada ao banco 
discriminado na nota fiscal, e só será efetuado mediante conferência on line pela 
Assessoria de Finanças, das seguintes certidões: 
a) do comprovante de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal; 
b) do comprovante de regularidade às Contribuições Previdenciárias, expedido pelo 
INSS; 
7.7. Ficará a cargo da contratada os tributos federais, estaduais e municipais, 
conforme legislação vigentes, incidentes sobre o pagamento dos valores previstos 
neste instrumento contratual. 
7.8. Para os casos de rejeição do SERVIÇO REALIZADO, será prorrogado 
automaticamente o atestado de recebimento proporcionalmente ao prazo de 
reposição, o que, conseqüentemente, provocará a prorrogação do pagamento da 
respectiva nota fiscal/fatura, sem qualquer ônus adicional para o Município de Alta 
Floresta/MT. 
7.9. Para o SERVIÇO rejeitado será dado o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas para reposição e será sem ônus para a contratante. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS 
8.1 Aquisição do objeto que trata o presente Edital ocorrerá por conta da previsão do 
Orçamento do Município, e das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes 
Orçamentária e na do Plano Plurianual, na seguinte dotação 
orçamentária: 
...................................................... 
8.2. As despesas para esta licitação serão oriundos de: 
Recursos próprios. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
9.1 - São obrigações da CONTRATADA: 
9.1.1 – Entregar o serviço apenas após emissão da correspondente requisição 
quando solicitado; 
9.1.2 - Entregar o SERVIÇO no dia e local programado, a partir da solicitação do 
fiscal do contrato ou pessoa indicada pelas Secretarias requisitantes. 
9.1.3 - Providenciar a substituição dos SERVIÇOS, sempre que o Contratante 
solicitar; 
9.1.4 - Atender as solicitações do Contratante para cancelamento dos SERVIÇOS, 
independentemente de motivação e sem quaisquer ônus adicionais; 
9.1.5 - Especificar na fatura a descrição detalhada do SERVIÇO, valor unitário e 
total. 
9.1.6 - Providenciar imediata correção das deficiências apontadas pela Contratante 
quanto à perfeita execução do contrato; 
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9.1.6.1 – Comunicar a contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a 
execução do objeto contratual, diligenciado nos casos que exigirem providencia 
corretivas 
9.1.7 - Indicar, a pedido do Contratante, telefone para contato fora dos horários 
normais de atendimento, inclusive finais de semana e feriados, para casos 
excepcionais; 
9.1.8 - Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de 
acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem 
devidas e referentes aos produtos e serviços executados por seus empregados, uma 
vez inexistir, no caso, vínculo empregatício deles com o Contratante; 
9.18.1 – Arcar com eventos prejuízos causados à Contratante e / ou terceiros, 
provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados por 
seus empregados e / ou prepostos envolvidos na execução do objeto. 
9.1.9 - Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao 
Contratante ou a terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou 
dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais 
a que estiver sujeita; 
9.1.10 – Atender às solicitações, excepcionalmente, em regime de urgência e fora 
dos horários normais de 
funcionamento, inclusive sábados, domingos e feriados; 
9.1.11 – Fornecer o objeto licitado, no preço, prazo e forma estipulada na proposta; 
9.1.11.1 - O prazo para a entrega dos SERVIÇOS é no dia programado pelas 
Secretarias requisitantes, o que será previamente fornecido à contratada através de 
autorização de fornecimento dos SERVIÇOS adjudicados emitida pelo MUNICIPIO DE 
ALTA FLORESTA/MT com antecedência de até 10 dias de prazo devendo a 
contratada se programar para a REALIZAÇÃO DO SERVIÇO. 
9.1.12- Fornecer o serviço de boa qualidade, dentro dos padrões exigidos neste 
edital. 
9.1.12.1- Substituir, ás suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste Contrato 
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua má 
execução. 
9.1.13- Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem necessários no quantitativo do objeto da licitação, até o limite de 25% 
(vinte e cinco por centro) do contratado em decorrência de adjudicação. 
9.1.14- Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste Contrato, não 
excluindo ou reduzindo dessas responsabilidades a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo órgão interessado. 
9.1.15- Manter, durante a execução do contrato as mesmas condições de 
habilitação; 
 
CLÁUSULA DECIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
10.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, o CONTRATANTE se 
compromete a: 
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10.1.1 - Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre quaisquer irregularidades 
constatadas, solicitando a regularização das mesmas no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas; 
10.1.2 - Efetuar o pagamento devido à CONTRATADA, após emissão da Nota Fiscal, 
devidamente atestada pelo gestor do Contrato; 
10.1.3 - Fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias ao perfeito 
cumprimento das obrigações assumidas; 
10.1.4 - Manter, arquivada junto ao processo administrativo, toda a documentação 
referente ao mesmo. 
10.1.5 – Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela CONTRATADA com relação à execução do contrato; 
10.1.6 – Proporcionar, no que couberem, todas as facilidades para que a 
CONTRATADA possa executar suas entregas, dentro das normas deste Contrato. 
10.1.7 – Acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato por um representante 
devidamente designado. 
10.1.8 – Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a 
execução do objeto contratual, diligenciado nos casos que exigirem providencia 
corretivas 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO 
CONTRATO 
10.1 - O acompanhamento e a fiscalização da execução do presente Contrato será 
feito pelo servidor 
...........................designado pela Secretaria .............................. , nos termos do 
art. 67 da Lei nº 8.666/93, competindo-lhe tomar todas as providências, de modo 
assegurar que este seja executado de acordo com as cláusulas avençadas. 
11.2. Nos casos em que houver necessidade de substituição do fiscal, esta se dará 
por meio de decisão do Ordenador de Despesa; 
11.2.1. Em havendo ausência justificada, o acompanhamento e a fiscalização se 
darão por servidor indicado pelo fiscal quando do seu afastamento; 
11.3. No exercício da fiscalização, o responsável pelo acompanhamento da execução 
do Contrato, poderá, a critério do Contratante, emitir relatórios circunstanciais, 
devidamente visitados pela Contratada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
12.1. O atraso injustificado realização do objeto deste contrato sujeitará a empresa, 
a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de 
atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o art. 86, da Lei nº 
8.666/93. 
12.2. Da inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá 
aplicar à contratada, as seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo 87, 
da Lei nº 8.666/93: 
a) Advertência por escrito; 
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b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte 
por cento) sobre o valor total parte inadimplida; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte, por prazo não superior a 02 (dois) 
anos, sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela 
Administração da Prefeitura, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a 
penalidade (02) dois anos e; 
d) 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 art. 87 da Lei nº 8.666/93, c/c art. 7º da Lei nº 10.520/02 e 
art. 14 do Decreto nº 3.555/00. 
12.3. Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, contados da intimação por parte da Prefeitura, o respectivo valor será 
encaminhado para execução pela Procuradoria da Fazenda Municipal. 
12.4. 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. 
12.5. Serão publicadas na imprensa oficial as sanções administrativas previstas no 
item 12.2, c, d, deste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública. 
12.6. As multas previstas neste capítulo deverão ser recolhidas, em guia própria, 
emitida pela Prefeitura. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PRERROGATIVAS 
 
13.1. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, relativos ao presente 
contrato, a seguir especificado: 
13.1.1. Modificá-lo unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do 
interesse público, nos termos do artigo 65 da Lei nº 8.666 de 21.06.93, respeitados 
os direitos da CONTRATADA; 
13.1.2. Extinguí-lo, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 
da Lei nº 8.666/93; 
13.1.3. Aplicação das sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 
13.1.4. Fiscalização da execução do ajuste. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VALIDADE E DA PUBLICAÇÃO 
 
14.1. O CONTRATANTE, para fins de eficácia do presente Contrato e dos eventuais 
termos de aditamentos, fará publicar na imprensa oficial, resumidamente, o seu 
extrato, de acordo com o artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. 
14.2. Os eventuais apostilamentos referentes a reajustes ordinários ou alteração de 
empenho não serão publicados, devendo apenas ser anexados ao presente 
instrumento. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO 
 
15.1. O presente contrato poderá ser rescindido, por acordo entre as partes, 
mediante notificação expressa, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data 
desejada para o encerramento, de conformidade com o artigo 79, II, da Lei nº 
8.666/93 e atualizações. 
15.1.1. Em situações excepcionais, desde que o Contratante concorde, o prazo 
previsto no item 14.1 poderá ser diminuído. 
15.2. O presente contrato também poderá ser rescindido, por conveniência 
administrativa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer ação ou interpelação judicial 
nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93 e 
atualizações. 
15.3. No caso de rescisão administrativa ou amigável, esta deverá ser precedida de 
autorização escrita e fundamentada. 
15.4- Outros casos previstos na Lei 8.666/93 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
16.1. A CONTRATADA obriga-se a manter, em compatibilidade com as obrigações 
por ela assumidas, todas as condições iniciais do Contrato, inclusive quanto à 
documentação. 
16.2. Não haverá nenhum vínculo empregatício entre a Prefeitura e o pessoal da 
empresa contratada, como também todos e quaisquer encargos de ordem fiscal, 
social, trabalhista, inclusive o acidente de trabalho, previdenciário e tributário 
devidos em decorrência direta ou indireta da execução do presente instrumento 
serão de responsabilidade exclusiva da Contratada. 
16.3 – A Contratada assume como exclusivamente seus os riscos e as despesas 
decorrente da boa e perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se 
, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos 
ou subordinados, e , ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causadas ao 
Contratante ou a terceiros. 
16.4 – O Contratante não responderá por quaisquer ônus, direito ou obrigações 
vinculados à legislação tributária, trabalhista, previdência ou securitária, e 
decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade 
caberão, exclusivamente à Contratada. 
16.5 – O Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, 
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
16.6 A Contratada manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de 
habilitação e qualificação que lhe foram exigi das na licitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
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17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Alta Floresta/MT, para dirimir quaisquer 
questões oriundas do presente contrato, que não puderem ser resolvidas pela via 
administrativa, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
17.2. E assim, por estarem de acordo, após lido e assinados as partes firmam o 
presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, 
na presença de duas testemunhas. 
 

Alta Floresta – MT, .................................. 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 

Prefeito Municipal 
 
 

EMPRESA CONTRATADA 
 

Testemunhas:  
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