TERMO DE RETIRADA DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2014
Empresa:
Endereço:
CNPJ:
Telefone:
Fax:
e-mail:
Retirei junto ao setor de Licitações, do Município de Mirassol D’Oeste (MT), cópia do Edital do
Pregão Presencial Nº 68/2014, cujos envelopes de Propostas de Preços e Habilitação serão recebidos
pelo (a) Pregoeiro (a) às 8 horas do dia 25/11/2014 no setor de Licitações da Prefeitura do Município
de Mirassol D’Oeste/MT.
É necessário o preenchimento dos dados obrigatórios solicitados no formulário.
____________(Cidade) _____, ____ de __________ de 2014.
Assinatura
ATENÇÃO:
Os interessados que retirarem o edital, DEVERÃO PREFERENCIALMENTE ENCAMINHAR
ESTE COMPROVANTE, devidamente preenchido, ao setor de licitações através do fax nº (065)
3241-1914, RAMAL 212 ou do e-mail: licitacao@mirassoldoeste.mt.gov.br.
As respostas aos pedidos de esclarecimentos formulados serão encaminhadas via e-mail ou fax acima
indicados, ficando as empresas interessadas em participar do certame obrigadas a encaminhá-las ao
Pregoeiro. O Núcleo de Licitações não se responsabilizará pela falta de informações relativas

ao procedimento àqueles interessados que não confirmarem, pelos meios expostos, a retirada
do Edital e os dados para contrato.

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL No 68/2014
1. PREÂMBULO
1.1 A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D’OESTE através de seu (sua) PREGOEIRO (A),
designado pela Portaria no 92/2014, torna público, para conhecimento de todos os interessados, que fará
realizar licitação na modalidade de PREGÃO, do tipo MENOR PREÇO, de acordo com o descrito neste
edital e seus anexos, de conformidade com a Lei Federal 10.520/2002, subsidiariamente pela Lei Federal
8.666/93 e posteriores alterações, bem como a Lei Complementar 123/2006, e com o Decreto Municipal no
1563/2005.
1.2 Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação definidos no objeto deste
Edital e seus Anexos, deverão ser entregues ao (à) Pregoeiro (a), Srª FATIMA BORGHI MARTINS, até às 8
horas do dia 25 de Novembro de 2014, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Mirassol D’Oeste MT, situada na Rua Antônio Tavares, nº. 3.310, 78.280-000, telefone 3241-1914.
1.3 Não havendo expediente na data acima estabelecida, a sessão se realizará no primeiro dia útil subsequente,
mantidos o horário e o local.
2. DO OBJETO E DO PRAZO
2.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE
ELABORAÇÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO PATRIMONIAL, nos termos fixados neste
EDITAL e seus anexos, mais especialmente no Anexo IV – Termo de Referência.
2.2 O prazo máximo previsto para o início da execução dos serviços ora licitados, é de 03 (três) dias corridos
contados da emissão da Ordem de Serviço expedida pela Administração Pública, e o prazo de vigência do
contrato é de 60 (sessenta) dias, respeitados os respectivos créditos orçamentários, em conformidade com o
artigo 57, inciso IV da Lei 8.666/93.
2.3 DOS DEMAIS ELEMENTOS
Os demais dados integrantes juntamente com os anexos compõem os elementos necessários e indispensáveis à
formalização das propostas pelas empresas interessadas.
3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
3.1 Correrão por conta da empresa participante todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de
suas propostas, não sendo devida nenhuma indenização às licitantes pela realização de tais atos.
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, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução ou liquidação;
b) que atuem em regime de consórcio, juridicamente constituído;
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 pelo órgão que o praticou, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição;
d) estrangeiras que não funcionem no País;
e) que não comprovarem sua condição de empresa legalmente constituída, e não demonstrarem, através de seu
Contrato e/ou estatuto Social, que é objeto da empresa a entrega dos produtos afetos aos objetos da presente
licitação;

f) cujos sócios, representantes, gestores ou responsáveis técnicos participam de mais de uma empresa
especializada no ramo do objeto desta licitação, pois somente uma delas (empresas), poderá participar do
certame.
4. DA REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO
4.1 Para representação e credenciamento, a empresa deverá apresentar cópias dos seguintes documentos:
a) Quando sócio: contrato social e alterações que apontem quem representa a pessoa jurídica (cópias simples)
acompanhado de documento de identificação pessoal do representante legal (cópia autenticada);
b) Quando procurador: procuração com poderes para participação neste pregão ou Carta de Credenciamento
(modelo Anexo I) com firma reconhecida do outorgante em ambos os casos, acompanhada de documento de
identificação pessoal do procurador (cópia autenticada) e contrato social e alterações que apontem a
representação legal da pessoa jurídica (cópias simples);
4.2 As licitantes apresentarão ainda, no inicio da sessão, as seguintes declarações:
a) Declaração de que a Licitante é Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (Anexo V do Edital) (SE
FOR O CASO);
a.1) Caso a licitante seja ME ou EPP, faça jus aos benefícios da LC 123/06 e não apresente a devida
Declaração, a mesma poderá ser providenciada pelo (a) Pregoeiro (a) na Abertura da Sessão, sendo de pronto
assinada pelo representante legal da pessoa jurídica.
b) Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de Habilitação (Anexo II do Edital).
b.1) Caso a licitante não apresente a declaração, o (a) Pregoeiro (a) providenciará termo equivalente para
recolher a assinatura do representante legal.
4.3 Não será efetuado credenciamento sem a apresentação de todos os documentos devidamente autenticados
ou com firma reconhecida, se for o caso.
4.3.1 O pregoeiro poderá autenticar cópias acompanhadas dos originais, após constatação de sua autenticidade.
4.4 A falta de representação não impedirá a licitante de participar do certame licitatório, ficando, porém
impedida de manifestar-se durante as sessões, inclusive quanto à formulação de lances verbais e intenção de
interpor recurso.
4.5 O representante legal poderá ser substituído em qualquer fase do processo, podendo ser indicado a
qualquer tempo um representante, caso tal providência não tenha sido efetivada inicialmente, desde que
apresente a documentação solicitada, em conformidade com os ditames deste Instrumento Convocatório.
4.6 No início da sessão, dia, horário e local estabelecidos no preâmbulo deste edital, cada empresa licitante
poderá credenciar apenas um representante, o qual deverá identificar-se junto ao (à) Pregoeiro (a),
apresentando os documentos para credenciamento.
4.7 Uma vez dado início ao credenciamento no horário previsto no preâmbulo deste edital, não serão mais
aceitos novos participantes no certame.
5. DO RECEBIMENTO, ANÁLISE E DA ABERTURA DOS ENVELOPES
5.1 A reunião para recebimento e abertura dos dois envelopes contendo a Proposta de Preços e os
Documentos de Habilitação será pública, dirigida por um (uma) Pregoeiro (a), em conformidade com este

Edital e seus Anexos, no local e horário determinados no item 1.2.
5.2 O envelope da Proposta de Preços deverá ser apresentado fechado, contendo em seu exterior as seguintes
informações:
ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D’OESTE
PREGÃO No 68/2014
RAZÃO SOCIAL E No DO C.N.P.J. DO LICITANTE
5.3. 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 MIRASSOL D’OESTE
PREGÃO No 68/2014
RAZÃO SOCIAL E No DO C.N.P.J. DO LICITANTE
5.4. Inicialmente, todos os presentes assinarão os lacres dos envelopes, e será aberto o Envelope 1 - Proposta
de Preços, e em seguida o (a) Pregoeiro (a) procederá da seguinte forma:
5.4.1 Rubrica, conferência, análise e classificação das propostas em confronto com o objeto e exigências deste
edital;
5.4.2 O estabelecido no subitem anterior estende-se aos licitantes presentes;
5.5. Análise de todas as propostas quanto à sua conformidade com as exigências do edital e seus anexos,
procedendo-se à desclassificação daquelas desconformes e a sua substituição por outra, de forma a definir
aquelas que se encontrarem aptas para a fase de lances verbais.
5.6 Uma vez encerrada a sessão de lances verbais e definida a licitante de menor preço, será aberto o Envelope
2 – documento de Habilitação.
6. DA PROPOSTA DE PREÇOS
6.1 As propostas serão julgadas tomando-se por base o MENOR PREÇO, e deverão ser entregues no local
estabelecido neste instrumento convocatório e até o dia e horário marcados para a abertura da sessão.
6.2 As propostas serão apresentadas em envelope distinto dos demais, com a seguinte indicação:
“PROPOSTA DE PREÇOS”, na forma prevista no item 5 do presente instrumento convocatório, atendendo
aos requisitos abaixo:
6.2.1 Ser datilografada e/ou digitada sem emendas, entrelinhas ou rasuras, assinada pelo representante legal,
conter: razão social, CNPJ, endereço da proponente, referência ao número deste Pregão;
6.2.2 Ofertar preços unitários em algarismo e globais por lote em algarismo e por extenso, em moeda nacional,
respeitando os valores máximos consignados no Anexo IV.
6.2.3 Conter declaração de que se incluem nos preços propostos, todos os tributos, encargos sociais e
trabalhistas, custos diretos e indiretos, mão de obra, materiais (se for o caso), despesas com transporte, bem
como quaisquer outras, necessárias ou que possam incidir sobre o fornecimento.
6.2.3.1 Os preços consignados, não podendo ultrapassar duas casas decimais após a vírgula (Ex: R$ 0,90),
estando inclusos nestes, todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas, custos diretos e indiretos, mão de

obra, materiais (se for o caso), despesas com transporte, bem como quaisquer outras necessárias ou que
possam incidir sobre o fornecimento.
6.3 Indicar prazo de validade da proposta que não será inferior a 60 (sessenta) dias, em caso de omissão o (a)
Pregoeiro (a) considerará como válido tal prazo;
7. CRITÉRIO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
7.1 As propostas, assinadas, sem emendas ou rasuras serão classificadas segundo a ordem CRESCENTE DOS
PREÇOS, devendo estar assinadas pelo responsável legal da pessoa jurídica, ou procurador, sendo
desclassificadas aquelas que:
a) Não atendam às condições deste instrumento convocatório, notadamente em relação aos preços máximos
tolerados ou sejam manifestamente inexeqüíveis por decisão do (a) Pregoeiro (a);
b) Estejam incompletas, ou seja, não contenham todas as informações, ou declarações ou certificações exigidas
neste instrumento convocatório;
c) Contenham limitações ou condições contrastantes com o instrumento convocatório.
7.2 Havendo divergência entre valores unitários e valores globais, considerar-se-ão como válidos os valores
unitários, caso a discrepância seja entre os valores em algarismo e por extenso prevalecerão os últimos.
7.3 Após a abertura dos envelopes relativos às Propostas de Preços, o (a) Pregoeiro (a) poderá suspender a
reunião a fim de que tenha melhores condições de análise, marcando na oportunidade, nova data e/ou horário
em que voltará a reunir-se com os interessados, ocasião em que será dada continuidade ao certame.
7.4 O não comparecimento de qualquer dos licitantes à nova reunião marcada, não impedirá que ela se realize,
não cabendo ao ausente o direito à reclamação de qualquer natureza.
7.5 Não serão consideradas, com critérios de classificação ou desempate das propostas, quaisquer ofertas de
vantagens não previstas neste edital;
7.6 Para maior agilidade nos procedimentos de abertura, os papéis que contém as propostas de preços deverão
estar dispostos e numerados em ordem crescente.
7.7 Após a fase de abertura de “Proposta de Preços”, não caberá desistência da mesma, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente.
8. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
8.1. Deverão ser apresentadas as seguintes declarações:
a) Declaração pela licitante de inexistência de fato impeditivo de habilitação, na forma do parágrafo 2°,
art. 32 da Lei 8.666/93 (Anexo VI).
b) Declaração que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, de perigo ou insalubre, não
emprega menor de dezesseis anos, na forma do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de acordo com a
Lei Federal nº 9.854/02 (conforme modelo - Anexo VI);
c) Declaração que não possui em seu quadro de funcionários, servidores públicos exercendo função de
gerência, administração ou qualquer outra que lhe de poderes para decidir no âmbito da empresa
(Inciso III do art.9º da Lei 8666/93 e inciso X s Lei complementar nº 04/90), (conforme modelo Anexo VI).
8.2 Para habilitação, as empresas interessadas deverão apresentar os seguintes documentos:

8.2.1 – Habilitação Jurídica
a) Para Empresa Individual: Registro Comercial;
b) Para Sociedade Comercial: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações
subseqüentes, devidamente registrados;
c) Para Sociedade por Ações: Inscrição do ato constitutivo e alterações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores, em exercício;
d) Para Sociedade Civil: Inscrição do ato constitutivo e alterações no registro civil das pessoas jurídicas,
acompanhada de prova da diretoria em exercício;
e) Para Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Brasil: Decreto de autorização, e ato
de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade
assim o exigir.
f)

Cópia da Cédula de identidade dos sócios da empresa.

8.2.1.1 Os documentos relacionados nas alíneas de “a” a “f” do subitem 8.2.1 não precisarão constar do
envelope dos Documentos de Habilitação se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão,
conforme prevê o item 4.3.
8.2.2 Regularidade Fiscal
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto do Contrato Social.
c) Certidão de quitação de tributos e contribuições federais administrados pela Secretaria da Receita
Federal.
d) Certidão negativa quanto a Dívida Ativa da União.
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;
f) Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa do Estado, expedida na sede ou domicílio do licitante;
g) Prova de regularidade / Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa Municipal, expedidas na sede ou
domicílio do licitante;
h) Prova de regularidade relativa à seguridade Social (INSS, conforme Lei 8.212/91);
i) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS, conforme Lei
8.036/90);
j) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
Além de impressos, devem ser copiados em arquivo JPG e entregues ao Pregoeiro em meio digital
(CD, Pendrive, etc) para fim de atendimento ao Layout do sistema APLIC do Tribunal de Contas do
Estado de Mato Grosso, os seguintes documentos exigidos nos itens 4, 6 e 8 (credenciamento,
proposta de preço e documentos de habilitação):
- procuração ou carta de credenciamento do representante da empresa;
- documento de identificação do representante da empresa;
- proposta de preços da empresa;
- contrato social ou qualquer outro documento de constituição da empresa (item 8.2.1)
- cédula de identidade do (s) proprietário (s) da empresa;
- certidões de regularidade fiscal exigidas no item 8.2.2.
8.2.3 Qualificação Técnica
1. A Qualificação Técnica se comprovará da seguinte forma:

1.1. A empresa deverá comprovar aptidão para o desempenho de atividade compatível com o objeto da
licitação, devendo fazê-lo por meio de atestado (os) fornecido (os) por pessoas jurídicas de direito público,
para a (s) qual (ais) já tenha prestado serviço similar;
1.1.1 O (s) atestado (s) deverá (ão) ser produzido em papel timbrado da pessoa jurídica e devidamente
carimbado e assinado pelo representante legal;
1.2. A empresa deverá comprovar a existência de profissional com formação em Ciências Contábeis (nível
técnico ou superior) em seus quadros para executar os serviços contratados, conforme Anexo VIII,
apresentando obrigatoriamente a prova de registro junto à respectiva entidade profissional competente.
1.2.2 O vinculo com o profissional poderá ser comprovado através de:
- Cópia da Carteira de Trabalho que demonstre a identificação e vinculação do profissional (vinculo
trabalhista);
- Cópia da Ata da Assembléia que investiu o profissional no cargo ou cópia do Contrato Social em vigor
(vinculo societário);
- Cópia do contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil comum (vinculo
autônomo);
8.3 A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país deverá apresentar, também, o Decreto de
Autorização ou o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando
a atividade assim o exigir.
8.4 Os documentos para os quais se exige a autenticação poderão ser apresentados em original, em cópia
autenticada por cartório competente, ou em publicação da imprensa oficial ou em cópias simples, desde que
acompanhadas dos originais para conferência e autenticação pelo (a) Pregoeiro (a).
9. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
9.1 O julgamento da habilitação dos interessados será realizado com a abertura do envelope de
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da pessoa jurídica melhor classificada e será feito à vista do exame
dos documentos apresentados.
9.2 Após a abertura dos envelopes relativos à documentação de habilitação, o (a) Pregoeiro (a) poderá
suspender a reunião a fim de que tenha melhores condições de análise, marcando na oportunidade, nova data
e/ou horário em que voltará a reunir-se com os interessados, ocasião em que será apresentado o resultado do
julgamento da habilitação.
9.3 O não comparecimento de qualquer dos licitantes à nova reunião marcada não impedirá que ela se realize,
não cabendo ao ausente o direito à reclamação de qualquer natureza.
9.4 Será julgado habilitado o licitante que apresentar os documentos exigidos, validamente e em conformidade
com este instrumento convocatório.
9.4.1 Será julgado inabilitado o licitante que não atender às exigências deste instrumento convocatório,
notadamente quanto a não apresentação ou apresentação irregular de qualquer documento solicitado.
9.5 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, atendendo o que determina o artigo
43, da Lei Complementar n° 123/06.

9.6 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal será assegurado o prazo de 02 (dois) dias
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento imediatamente posterior à declaração de vencedora da
licitação, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação.
9.7 A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 9.6, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no na Legislação pertinente, sendo facultado à instituição
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou cancelar a
licitação.
9.8 Todos os documentos deverão estar dentro do prazo de validade, salvo aqueles que não tenham validade
(Documentos relativos à qualificação jurídica, Cartão do CNPJ, inscrição no cadastro de contribuintes
estaduais ou municipais), para os demais, quando o prazo de validade não estiver mencionado explicitamente,
somente serão aceitos quando emitidos até 90 (noventa) dias antes da apresentação dos documentos de
habilitação e propostas.
9.9 Os documentos exigidos quando emitidos através da INTERNET, poderão ter sua autenticidade
averiguada pelo Pregoeiro e equipe de apoio.
9.10 Para maior agilidade nos procedimentos de abertura, a documentação deverá estar disposta e numerada
em ordem crescente.
9.11 Não constituirá causa de inabilitação ou desclassificação, a irregularidade formal que não afete o conteúdo
ou a idoneidade do documento.
10. DO PROCEDIMENTO NO PREGÃO
10.1 Instaurada a sessão, realizar-se-á o credenciamento dos representantes legais, apresentando as licitantes
por intermédio de seus representantes DECLARAÇÃO DANDO CIÊNCIA DE QUE CUMPREM
PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, conforme item 4.2, b.
10.2 Em seguida, realizar-se-á o credenciamento dos representantes legais e efetuar-se-á a abertura dos
envelopes contendo as propostas de preços das licitantes rubricando-as facultando-se aos representantes das
licitantes o seu exame, registrando-se em ata as anotações solicitadas;
10.3 O procedimento licitatório terá início com a abertura de “Propostas”, sendo realizado julgamento das
mesmas de forma objetiva, em conformidade com o tipo de licitação, critérios estabelecidos neste instrumento
convocatório, e com fatores exclusivamente nele referidos;
10.4 Será verificado o atendimento das propostas às condições definidas neste edital, sendo desclassificadas,
pelo (a) Pregoeiro (a) aquelas que não atendam ao Instrumento Convocatório (conforme acima);
10.5 Da desclassificação das propostas de preço somente caberão pedidos de reconsideração à própria
comissão de licitação, com a justificativa de suas razões, a ser apresentado, de imediato, oralmente ou por
escrito, na mesma sessão pública em que vier a ser proferida;
10.6 O Pregoeiro analisará e decidirá de imediato o pedido de reconsideração, sendo-lhe facultado, para tanto,
suspender a sessão pública;
10.7 Da decisão relativa ao pedido de reconsideração não caberá recurso;
10.8 Dentre as licitantes classificadas serão selecionadas para a fase de lances verbais a proposta de menor
preço e as demais propostas cujos valores estejam no intervalo de no máximo 10 % (dez) por cento do menor
preço classificado;

10.9 Quando não for possível obter pelo menos 03 (três) propostas escritas de preços, nas condições do
subitem acima, serão classificadas as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 03 (três), salvo
empate, para poderem participar da etapa de lances verbais;
10.10 A validade do pregão não será comprometida se for inviabilizada a fase de lances em virtude da
apresentação e/ou classificação de apenas uma proposta escrita, como também a classificação de apenas 02
(duas) propostas escritas de preço não inviabilizará a realização da etapa de lances verbais;
10.11 Em continuação, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos lançadores
selecionados, que deverão ser formular lances de sucessivamente, em valores distintos e decrescentes;
10.12 o (A) Pregoeiro (a) fará uma rodada de lances convidando o representante da licitante que ofereceu a
proposta escrita de maior preço, a fazer o seu lance e, em seguida, os representantes das demais empresas
selecionadas na ordem decrescente de preço, e assim sucessivamente até que se obtenha a proposta de menor
valor;
10.13 Só serão aceitos lances verbais inferiores ao menor preço obtido;
10.14 O licitante que não apresentar lance para um item não ficará impedido de participar dos próximos, caso
ocorra;
10.15 Em não havendo mais lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenada às ofertas,
exclusivamente segundo o critério de MENOR PREÇO;
10.16 Caso as propostas apresentadas por Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam em até 5%
(cinco por cento) superiores à proposta de menor preço, lhes será assegurada preferência de contratação,
situação denominada por empate ficto, conforme disposto na LC n.º 123/2006.
10.16.1 Ocorrendo o empate ficto, será adotado o seguinte procedimento:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço
inferior àquela de menor preço;
b) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
enquadrem na situação de empate ficto, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro poderá apresentar proposta melhor;
c) não sendo habilitada a microempresa ou empresa de pequeno porte, beneficiada pela regra do empate ficto,
na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes, observada a ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito;
d) na hipótese de empate ficto, a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada para apresentar nova
proposta, terá prazo máximo de 05 (cinco) minutos, para fazê-lo, sob pena de preclusão;
e) na hipótese de não contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, o objeto da licitação será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;
f) os dispositivos legais atinentes ao empate ficto somente serão aplicáveis quando a melhor oferta final não
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
10.17 Na hipótese de não ocorrer nenhum lance verbal, será verificada pelo (a) Pregoeiro (a) a aceitabilidade da
proposta escrita de menor preço, face ao valor estimado para a contratação, decidindo a respeito;
10.18 Em todos os casos será facultado o (a) Pregoeiro (a) negociar diretamente com as licitantes em busca do
menor preço;

10.19 Após a finalização das etapas de classificação (propostas escritas e lances verbais, se houver), procederse-á a abertura do envelope 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO do licitante vencedor (classificado
em primeiro lugar), caso este seja inabilitado será aberto o envelope de habilitação do 2º lugar e assim
sucessivamente até que o seguinte classificado que preencha as condições de habilitação seja declarado licitante
vencedor, nas condições propostas.
10.20 Os documentos de habilitação das licitantes remanescentes permanecerão em poder do (a) Pregoeiro (a)
até a assinatura do contrato pelo licitante vencedor e serão retirados mediante recibo pelo representante legal
da licitante.
10.21 Após o desenrolar de todos, será lavrada ata circunstanciada da sessão, a qual será assinada pelo (a)
Pregoeiro (a), Equipe de Apoio e pelas licitantes presentes.
10.22 Caso algum licitante deseje impetrar recurso administrativo único contra decisão do (a) Pregoeiro (a)
deverá consignar tal intenção em ata de forma fundamentada, sob pena de decair tal direito;
10.23 O prazo para impetração de memoriais escritos do recurso administrativo é de 03 (três) dias corridos no
caso de impetração contra declaração de vencedor (Lei 10.520/2002, artigo 4º, XVIII) e 05 (cinco) dias úteis
nos demais casos (Lei 8.666/93, artigo 109), contados a partir da data de comunicação do ato que o motivou.
.
10.24 O Município de Mirassol D’Oeste/MT poderá conferir prazo de 08 (oito) dias úteis para as licitantes,
caso todas sejam desclassificadas ou inabilitadas (todas numa mesma fase), a fim de que as mesmas possam
adequar propostas ou documentação, conforme o caso.
11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
11.1 Após declaração de vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção
de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso
escritas, ficando facultado aos demais licitantes desde logo apresentar contra-razões em igual número de dias,
que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;
(Lei 10.520/2002, artigo 4º, XVIII)
11.2 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;
11.3 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará em decadência do direito de recurso,
com a conseqüente adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor pela autoridade competente.
11.4 O recurso contra decisão do (a) Pregoeiro (a) não terá efeito suspensivo.
11.5 Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sede da Prefeitura
Municipal de Mirassol D’Oeste.
12. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
12.1 No prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento da proposta o ato convocatório
do pregão poderá ser impugnado, caso não haja impugnações preclui possibilidade posterior de impugnação de
toda matéria nele constante.
12.2 Os pedidos de esclarecimento, providências ou impugnações, deverão ser encaminhados por escrito e
contra recibo ao (à) Pregoeiro (a), na Rua Antonio Tavares, nº 3310, centro, Mirassol D’Oeste/MT, no prazo
disposto no subitem acima, no horário das 07h às13h de segunda a sexta feira.
12.3 Impugnações ou pedidos de esclarecimentos protocolados fora do prazo não serão considerados.

13. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
13.1 Os pagamentos serão efetuados em duas parcelas, de acordo com o especificado no Termo de Referência
(Anexo IV do Edital) até o quinto dia útil depois da apresentação da Nota Fiscal junto à Secretaria de Fazenda
do Município, devidamente atestada a prestação do serviço.
13.2 Nenhum pagamento será efetuado a contratada enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual.
13.3 Deverá obrigatoriamente a empresa manter em compatibilidade com as responsabilidades por si
assumidas todas as condições exigidas na licitação.
13.4 Os preços são fixos e irreajustáveis no decorrer da execução do contrato.
14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
14.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos recursos específicos
consignados no orçamento da seguinte forma: 0057 – 03.001.04.122.0002.2005.3.3.90.39.
15. DAS PENALIDADES
15.1 Quem não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato (inadimplência total ou parcial
das obrigações assumidas), comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará suspenso de licitar
e contratar com o município de Mirassol D’Oeste/MT, pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo da
aplicação de multas, conforme abaixo, nesta hipótese poderá o município de Mirassol D’oeste/MT rescindir
unilateralmente o contrato.
15.2 Independentemente do disposto no item 15.1, acima, poderá também o município de Mirassol
D’Oeste/MT, pelo inadimplemento total ou parcial, por culpa da CONTRATADA, aplicar multa irredutível
de 10% (dez por cento) acrescida de 1% (um por cento) de juros de mora ao mês, sobre o valor total do
contrato. Caso esta multa, tenha que ser cobrada em juízo, ao montante se acrescerá mais 20% (vinte por
cento) a título de honorários advocatícios.
PARÁGRAFO ÚNICO: Esta multa será cobrada ao mês proporcional aos dias de atraso.
15.3 Para aplicação das penalidades aqui previstas, a licitante será notificada para apresentação de defesa prévia,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.
15.4 As penalidades previstas neste Instrumento Convocatório são independentes entre si, podendo ser
aplicada s isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
15.5
A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da fatura a que fizer
jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a
receber da Prefeitura Municipal de Mirassol D’Oeste, ser-lhe-á concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o
pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa da
Prefeitura Municipal de Mirassol D’Oeste, podendo, ainda a Prefeitura Municipal de Mirassol D’Oeste
proceder à cobrança judicial da multa.
15.6 As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou
prejuízos que seu ato punível venha causar a Prefeitura Municipal de Mirassol D’Oeste.
15.7 Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição

no Cadastro de Fornecedores, e, no que couber, às demais penalidade referida no Capítulo IV da Lei n.º
8.666/93.
15.8 As sanções de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração da Prefeitura Municipal de Mirassol D’Oeste, e declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante vencedora concomitantemente com as
de multa.
15.9 Das decisões proferidas pela Administração cabem:
a) Recurso por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos casos previstos no art. 109, § 4º da Lei
Federal nº 8.666/93;
b) Representação a Prefeitura Municipal de Mirassol D’Oeste, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da
intimação da decisão relacionada com o objeto do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico.
c) Pedido de reconsideração da Decisão da Prefeitura Municipal de Mirassol D’Oeste nos casos de
declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, no prazo de 10 (dez)
dias úteis a contar da intimação do ato.
16. DA FISCALIZAÇÃO
16.1. A prestação dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por
representante da Administração da Contratante, com atribuições específicas, devidamente designadas pela
autoridade competente. (Artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93).
17. DAS CONDIÇÕES DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
17.1 O contrato a ser celebrado com a vencedora observará rigorosamente as condições estabelecidas neste
Edital, resguardadas as disposições regulamentares da Minuta de Contrato, constante do ANEXO VII do
presente Edital.
17.2 O contrato vigorará pelo período de 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado caso seja necessário para
conclusão do serviço, nos termos da Lei nº 8.666/93, observado o interesse público e as conveniências
administrativas, econômicas e financeiras da contratante.
17.3 A Administração, a qualquer tempo, poderá promover a extinção antecipada do Termo Contratual:
a) Unilateralmente, desde que se configure qualquer das hipóteses elencadas na Seção V, art. 78, incisos I ao
XII e XVII e XIII da Lei federal 8.666/93, com suas alterações.
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes reduzidas a termo no processo de licitação, desde que haja
conveniência para a Administração na forma da lei.
c) Judicialmente, nos termos da legislação.
18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1 É facultada ao (à) Pregoeiro (a) ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
18.2 A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões de interesse
público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato
escrito e fundamentado.

18.2.1 A anulação do procedimento induz à do contrato, quando formalizado.
18.2.2 Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório,
ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no
cumprimento do contrato.
18.3 Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta e a Prefeitura
Municipal de Mirassol D’Oeste, não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente
da condução ou do resultado do processo licitatório.
18.4 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.
18.5 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde
que sejam possíveis as aferições das suas qualificações e as exatas compreensões da sua proposta, durante a
realização da sessão pública de PREGÃO.
18.6 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre
os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.
18.7 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação, ficando assegurado ao
município de Mirassol D’Oeste/MT o direito de adiar, cancelar no todo ou em parte, a presente licitação, sem
que em decorrência de qualquer dessas medidas, tenham os participantes direito à indenização, compensação
ou reclamação de qualquer natureza.
18.8 A simples participação na presente licitação evidencia ter o licitante, se candidatado ao certame licitatório,
examinado cuidadosamente o objeto do instrumento convocatório e seus anexos, se inteirando de todos os
seus detalhes e com eles haver concordado. O município de Mirassol D’Oeste/MT não admitirá declarações
posteriores à abertura das propostas de desconhecimento de fatos, no todo ou em parte, que dificultem ou
impossibilitem julgamento das propostas ou a adjudicação ao licitante vencedor.
18.9 As decisões provenientes do curso desta licitação poderão ser comunicadas aos licitantes por e-mail, facsímile, carta, publicação, ou qualquer outro meio que cientifique a(s) licitante(s).
18.10 A Autoridade Superior, a que se refere este edital é o Prefeito Municipal.
18.11 A Prefeitura Municipal de Mirassol D’Oeste providenciará o comprovante da publicação do aviso do
edital, do resultado da licitação, do extrato do contrato e dos demais atos relativos a publicidade do certame.
18.12 Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei 10.520/2002, da Lei 8.666/93, do
Decreto Municipal Nº 1560, e da Lei Complementar 123/2006.
18.13. São partes integrantes deste Edital:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV
ANEXO V
ANEXO VI

–
–
–
–
–

g) ANEXO VII
h) ANEXO VIII

-

Modelo de Carta de Credenciamento.
Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação.
Modelo Proposta de Preços
Termo de Referência
Declaração de que é Micro ou Pequena Empresa.
Declaração de Inexistência de fato impeditivo para habilitação;
Declaração de que não emprega menores;
Declaração de que não emprega servidores públicos
Minuta de Contrato
Relação de Profissionais Técnicos.

Mirassol D’Oeste – MT, 06 de novembro de 2014.

Fátima Borghi Martins
Pregoeiro(a) Oficial
Portaria 092/2014

ANEXO I
(Papel timbrado da empresa)
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D’OESTE - MT
REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA MODALIDADE PREGÃO.
Nº. 68/2014 TIPO MENOR PREÇO.

CARTA DE CREDENCIAMENTO
Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a)..............................................................., portador(a) do
RG n........................... e do CPF n..............................., a participar da licitação instaurada pela Prefeitura do
município de Mirassol D’Oeste/MT, na modalidade Pregão Presencial n. 68/2014, 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 2014.

Atenciosamente,

_____________________________________
Nome:
Função na Empresa:
RG:
CPF:

Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada com firma reconhecida acompanhada de documentos
pessoais do Outorgado e documentos que dão poderes ao outorgante para firmá-la ou poderá ser
substituida por procuração devidamente antenticada em cartório.

ANEXO II
(Modelo de que a empresa cumpre todos os requisitos para habilitação)

(NOME DA EMPRESA) _________________________________________, CNPJ No
_________________________________,
sediada
___________________(endereço
completo)
____________________________________, declara, sob as penas da lei, que cumpre plenamente todos os
requisitos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.

Mirassol D’Oeste(MT), _____________/__________/_______________

_____________________________________
Nome:
Função na Empresa:
RG:
CPF:

ANEXO III
MODELO PROPOSTA DE PREÇO
Proposta que faz a empresa ____________________________________ inscrita no CNPJ (MF) n.
___________________, localizada ____________________, CEP_____, fone ________, fax ________, email: __________ , para a execução do objeto do Pregão Presencial Nº 68/2014, de acordo com todas as
especificações e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, promovida pelo município de Mirassol
D’Oeste/MT:
Tel Fax: (_______)__________
E-mail: _________________
Tel Celular: (_____)____________
Endereço: _________________________________________________________________
Conta Corrente: ____________ Agência:________________ Banco: ____________________
ITEM
Reforma administrativa

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL
.....................................

Declaro que nos preços apresentados nesta proposta, estão inclusos os custos de despesas, tais como: custos
diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa administrativa, serviços, transporte para atendimento local,
encargos sociais e trabalhistas com prepostos, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste
Edital.
Declaro que nossa proposta tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias.
___________________
Nome:
Função na Empresa:
RG:
CPF:

ANEXO IV
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de inventário patrimonial de
bens móveis e imóveis, com acompanhamento em todos os níveis de identificação, avaliação, reavaliação e
depreciação dos bens, observando as normas do MCASP (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor
Publico), normas legais da Lei nº 4.320/64 e em especial às normatizações que regem a matéria, com previsão
de 15.000 bens.
2. JUSTIFICATIVA
A presente contratação busca atender a legislação vigente, além da necessidade imperiosa do
Município em manter um rigoroso controle dos seus bens patrimoniais, melhorando todos os processos
internos de onde originam dados e/ou informações para a contabilidade, tendo em vista que o Município não
dispõe de pessoal no quadro efetivo para realizar os serviços.
3. PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E QUANTIDADE
Especificação
Qtde
- Inventário patrimonial dos Bens Móveis e Imóveis;
Aproximadamente
- Apresentação de relatórios de baixas, termos de 15.000 bens
responsabilidade, bens adquiridos nos exercícios anteriores e
atual;
- Fornecimento de toda carga patrimonial perfeitamente
cadastrada em banco de dados e devidamente conciliada com a
contabilidade;
- Consolidação das diversas modalidades de baixas;
- Resultado da conciliação contábil/gerencial;
- Cadastro mobiliário atualizado;
- Resultado técnico de depreciação e flutuação;
- Resultado dos valores históricos dos bens;
- Elaboração da Norma Patrimonial;
- Relatório de possíveis extravios de bens.

4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1 – Levantamento físico com identificação pormenorizada de cada bem, com todos os elementos
possíveis para perfeita identificação, observando todas as etapas burocráticas administrativas necessárias para o
quadro de trabalho que o evento requer, analisando os bens a serem incorporados ou excluídos da carga
patrimonial, seguindo os princípios de Fé Pública, determinando maior consistência ao processo;
4.2 – Levantamento financeiro com atualização de valores, através de pesquisas de mercado junto a
fabricantes, representantes e/ou revendedores, além da realização de cotações de preços de bens similares;

4.3 – Emitir termo de baixa patrimonial contábil e gerencial, bem como a baixa de bens obsoletos e em
desuso, para descarga patrimonial;
4.4 – Catalogação, levantamento e registro físico dos bens móveis (plaquetas, etiquetas e/ou adesivos),
com emplaquetamento de todos os bens móveis e cadastramento dos bens imóveis em banco de dados para
possível regularização em cartório;
4.5 – Levantamento de bens de uso comum (ruas, avenidas, praças, estradas vicinais e pontes)
4.6 – Conciliação contábil e financeira;
4.7 - Emissão de livro personalizado do Inventário Patrimonial;
4.8 - Treinamento de servidores para implantação e cadastro mobiliário da carga; implementação dos
termos de responsabilidade e identificação dos responsáveis por setores/órgãos e outros documentos gerados,
para um ajuste perfeito do controle de patrimônio, a fim de permitir o levantamento de inventários físicos
periodicamente com segurança e confiabilidade;
4.9 - Orientação dos procedimentos de avaliação dos bens móveis que não possam ter os valores de
aquisição ou de doação aferidos através de documentos hábeis, mediante a elaboração de laudo técnico dentro
dos critérios exigidos na avaliação;
4.10
– Acompanhamento para reavaliação e depreciação dos bens móveis, com estrita observância
das normas do MCASP (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Publico), normas legais da Lei
4.320/64 e às regras que regem a matéria;
4.11
– Levantamento físico em todas as unidades administrativas da Prefeitura Municipal no
montante dos bens móveis e imóveis, com aproximadamente 01 Distrito, 02 Escolas Rurais, 07 Escolas
Urbanas, 03 Unidades de Saúde Rural, 08 Unidades de Sáude Urbana, 08 Secretarias.

5.
5.1

OBRIGAÇÕES DAS PARTES
– DA CONTRATANTE

a)

Arcar com as despesas cartorárias para regularização e reavaliação dos bens
imóveis;

b)
c)
d)

e)
f)
g)

5.2

a)

Disponibilizar se for o caso, documentação que comprove a aquisição, doação
ou outra forma de propriedade dos bens, a fim de confrontar com o levantamento efetuado
Fornecer informações pertinentes a inventários anteriores;
Informar todas as unidades administrativas sobre o procedimento do trabalho a
ser realizado, a fim de que não haja movimentação de bens durante o período de realização dos
trabalhos. Havendo necessidade imperiosa e imprescindível de movimentação, esta deverá ser
informada obrigatoriamente à empresa contratada, para o devido registro e controle;
Adotar medidas sempre que necessárias, visando sanar qualquer dificuldade
encontrada para a perfeita realização dos trabalhos;
Fornecer as informações solicitadas com a maior brevidade possível, para que
não haja atraso na execução dos serviços.
Fornecer as plaquetas, etiquetas e/ou adesivos autocolantes para o procedimento
de registro físico dos bens;

– DA CONTRATADA

Fornecer relatórios com cópias impressas e encadernadas, bem como mídia
digital do inventário definitivo;

b)

Arcar com as despesas operacionais, fiscais, trabalhistas, estadia e alimentação e
as relativas aos deslocamentos dos seus profissionais entre as unidades administrativas, inclusive da
zona rural, ficando o Município absolutamente isento desta responsabilidade;

6.

PRAZO PARA EXECUÇÃO
O prazo para execução dos serviços será de 60 dias, contados da data de assinatura do instrumento
contratual, podendo ser prorrogado por mais 30 dias.

7.

FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento será efetuado em 02 (duas) parcelas, sendo:
- a primeira parcela igual a 50% (cinqüenta por cento) do valor contratado no término do
levantamento físico e emissão dos termos de responsabilidade;
- a segunda parcela igual a 50% (cinqüenta por cento) do valor contratado,
na conclusão da conciliação gerencial/contábil com a entrega do relatório de inventário final.

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

[Nome da empresa], [qualificação: tipo de sociedade (Ltda, S.A, etc.), endereço completo], inscrita no CNPJ
sob o nº [xxxx], neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da Carteira de
Identidade nº [xxxx], inscrita no CPF sob o nº [xxxx], DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra
como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14
de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se
enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

_____________________________________
Nome:
Função na Empresa:
RG:
CPF:

ANEXO VI
(Modelo de Declarações de Inexistência de Fato Impeditivo da Habilitação)

(NOME DA EMPRESA) _________________________________________, CNPJ No
_________________________________,
sediada
___________________(endereço
completo)
____________________________________, sob as penas da lei:
Declara que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação para o
presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, especialmente que
não se encontra cumprindo pena de "INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, em relação a qualquer de suas esferas Federal, Estadual, Municipal e no
Distrito Federal (art. 87, da Lei nº 8.666/93).
Declara, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
Declara, ainda, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro de funcionários, servidores
públicos exercendo função de gerência, administração ou qualquer outra que lhe de poderes para decidir no
âmbito da empresa (Inciso III do art. 9º da Lei 8666/93 e inciso X s Lei complementar nº 04/90).

Mirassol D’Oeste (MT), _____________/__________/_______________.

_____________________________________
Nome:
Função na Empresa:
RG:
CPF:

ANEXO VII
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº____/2014- PMMO
CONTRATO DE ...............................................QUE
FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE
MIRASSOL D’OESTE – MT E A EMPRESA
.............
O Município de Mirassol D’Oeste, Estado de Mato Grosso, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede
administrativa à Rua Antônio Tavares, 3.310, Bairro Centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº
03.755.477/0001-75, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr ELIAS MENDES LEAL FILHO,
RG nº ...........
CPF nº .............., doravante denominado CONTRATANTE e a
empresa......................................................., inscrita no CNPJ sob o nº .............................., estabelecida à
Rua........................................, nº .............na cidade de ................................, Estado de ...............................,
representada neste ato por seu................................., Sr ......................................................................RG.
nº..................................e CPF nº......................................, doravante denominada CONTRATADA, resolvem
celebrar o presente contrato nos termos do Edital de Pregão Presencial nº 20/2014, mediante as cláusulas e
condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO
DE INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO PATRIMONIAL, nos termos fixados no Pregão 68/2014 e
seus anexos, com fundamento legal na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, contemplando:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
O regime de execução dos serviços é de forma indireta, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, alínea “a” da Lei
nº 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO
REAJUSTAMENTO DO PREÇO
a)
O valor global para a execução do presente contrato é de R$-............. (........................).
b)
O valor parcelado fixado é de R$-............... (.............).
c)
Os pagamentos serão efetuados de acordo com a execução dos trabalhos e cumprimento do
cronograma ajustado entre as partes, mediante apresentação de nota fiscal de prestação de serviços e
relatório de atividades, até o décimo dia útil do mês seguinte ao da execução do serviço.
d)
Será considerado como inadimplemento de cada parcela o atraso superior de 30 (trinta) dias.
e)
Os preços são fixos e irreajustáveis.
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA, EXECUÇÃO E DA PRORROGAÇÃO DO
CONTRATO
4.1 O presente contrato vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado por 30 (trinta) dias
para conclusão dos serviços em conformidade com a Lei 8666/93, lavrando-se o competente termo de
aditamento antes do término de sua vigência.
4.2 O prazo de execução do contrato é de 60 (sessenta) dias e o início da execução é contado a partir do 1º dia
subsequente à sua assinatura, data em que deverão ter inicio as atividades em conformidade com cronograma

apresentado.
CLÁUSULA QUINTA – DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÃO AS DESPESAS
5.1 A execução do presente contrato será custeada com os recursos próprios previstos no Orçamento Anual
do Município do Exercício de 2014 na seguinte rubrica orçamentária: ....................................
CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
6.1
6.1.1
6.1.2

6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.1.7
6.1.8
6.1.9
6.1.10
6.1.11
6.1.12
6.1.13
6.1.14
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.2.7

DA CONTRATANTE
Ter reservado o direito de não mais utilizar os serviços da contratada caso a mesma não cumpra o
estabelecido no presente contrato, aplicando ao infrator as penalidades previstas na Lei nº 8.666/93;
Acompanhar o andamento dos serviços e expedir instruções verbais ou escritas sobre a sua execução
podendo impugnar/rejeitar os serviços que estejam mal executados, ou em desacordo com as
especificações do Contrato e do Edital, os quais deverão ser refeitos, correndo as despesas oriundas
destes serviços por conta da contratada;
Intervir na prestação dos serviços ou interromper a sua execução nos casos e condições previstos na
Lei nº 8.666/93;
Exigir a correção dos serviços que estiverem em desacordo com o pactuado;
Modificar ou rescindir unilateralmente o contrato nos casos previstos na Lei nº 8.666/93;
Permitir o acesso dos profissionais da licitante vencedora, devidamente credenciados, às
dependências da Prefeitura, e ainda o acesso a dados e informações necessários ao desempenho das
atividades previstas no Contrato.
Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto do contrato, que venham a ser
solicitados pelos profissionais disponibilizados pela Contratada;
Fornecer, no caso de atividade desenvolvida nas dependências da Prefeitura, instalações adequadas ao
bom desempenho da equipe;
Fornecer à Contratada arquivos em versão Word ou PDF dos Relatórios, leis vigentes e outros
documentos relacionados ao objeto da contratação;
Convocar, a qualquer tempo, a contratada para sanar dúvidas;
Efetuar os pagamentos devidos à contratada pelos serviços executados de acordo com as disposições
do presente contrato;
Enviar à contratada o documento comprovante de arrecadação competente toda vez em que ocorrer a
retenção de impostos sobre a Nota Fiscal de Prestação de Serviços;
Disponibilizar à contratada toda a documentação necessária para o desenvolvimento dos trabalhos;
Denunciar as infrações cometidas pela contratada e aplicar-lhe as penalidades cabíveis nos termos da
Lei nº 8.666/93;
DA CONTRATADA
Executar todos os serviços objetos deste contrato de acordo com a sua proposta de preço,
independentemente de sua transcrição, sob as penas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Levantar todos os dados necessários para a formulação do objeto contratado;
Cumprir fielmente a metodologia de desenvolvimento, constante no Termo de Referência anexo ao
Edital de Pregão n. 20/2014;
Gerenciar todos os aspectos técnicos, necessários ao desenvolvimento do trabalho;
Realizar os serviços, objeto deste termo, com técnica adequada e em conformidade com a legislação
pertinente;
Fornecer, sempre que solicitada, todas as informações e documentos relativos à realização dos
trabalhos, objeto deste Contrato;
Assumir em caráter exclusivo, toda e qualquer responsabilidade de natureza civil, trabalhista ou
previdenciária e respectivos ônus, tanto em relação a si, quanto ao pessoal eventualmente contratado
para a execução dos serviços do objeto do presente contrato; respondendo em relação à sua equipe
por todas as despesas decorrentes da execução do serviço, tais como: salários; seguros de acidentes;
taxas, impostos e contribuições; indenizações; e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas
pelo Governo.

6.2.8
6.2.9
6.2.10
6.2.11
6.2.12
6.2.13
6.2.14
6.2.15
6.2.16
6.2.17
6.2.18
6.2.19
6.2.20

Arcar com todos os custos de deslocamento, hospedagem e alimentação dos profissionais
disponibilizados para a execução dos serviços contratados;
Responder por quaisquer danos causados diretamente ao Poder Executivo Municipal ou a terceiros,
quando estes tenham sido ocasionados por seus profissionais credenciados para a execução do
serviço;
Arcar com a despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus
profissionais quando da execução do serviço;
Substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o serviço executado em que se verificar incorreções
ou incompatibilidades com as sugestões dos grupos participantes;
Tratar como confidenciais todas as informações e dados técnicos, administrativos e financeiros
contidos nos documentos da contratante, guardando sigilo perante terceiros;
Providenciar a transferência de todos os direitos sobre os documentos produzidos, que passarão a
pertencer ao Município;
Manter os seus profissionais sujeitos às normas disciplinares da Contratante, porém sem qualquer
vínculo empregatício com a mesma;
Manter, ainda, os seus profissionais devidamente identificados por crachá quando em trabalho,
devendo substituí-los imediatamente caso sejam considerados inconvenientes à boa ordem e às
normas disciplinares da Contratante;
Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários
nos serviços objeto do presente instrumento até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato observado as disposições do art. 65 da Lei nº 8.666/93;
Emitir as Notas Fiscais da prestação dos serviços fazendo discriminar no seu corpo a dedução dos
impostos quando exigido pela contratante.
Receber todo o apoio logístico, disponibilização de ambiente adequado e de todos os documentos que
se fizerem necessários para o desenvolvimento do trabalho.
Exigir da contratante o cumprimento da legislação, bem como das orientações emanadas pelos seus
consultores, visando o sucesso da Administração Pública Municipal;
Suspender, eventual ou definitivamente, os serviços contratados no caso de descumprimento do
pagamento das parcelas deste contrato, quando a inadimplência ultrapassar a 60 (sessenta) dias.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DOS VALORES DAS MULTAS
5.1 As penalidades contratuais aplicáveis são:
a) Advertência verbal ou escrita;
b) Multas;
c) Declaração de inidoneidade e;
d) Suspensão do direito de licitar e contratar de acordo com o Capítulo IV, da Lei nº 8.666, de 21/06/93 e
alterações posteriores.
5.2 A advertência verbal ou escrita será aplicada independentemente de outras sanções cabíveis, quando
houver descumprimento de condições contratuais ou condições técnicas estabelecidas.
5.3 As multas e as demais penalidades previstas são as seguintes:
13 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na entrega dos serviços solicitados;
14 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a quaisquer das cláusulas do
contrato;
15 2,0% (dois por cento) sobre valor contratual restante, na hipótese de rescisão do contrato nos casos
previstos em Lei, por culpa da contratada ou da contratante, sem prejuízo da responsabilidade civil ou
criminal incidente e da obrigação de ressarcir as perdas e danos que der causa;
16 Suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar com o Município por prazo
não superior a dois anos;
17 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, Estadual ou
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação do infrator perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
5.4 De qualquer sanção imposta a contratada poderá, no prazo máximo de cinco dias contados da intimação
do ato, oferecer recurso à contratante, devidamente fundamentado;
5.5 As multas previstas nos itens anteriores são independentes e poderão ser aplicadas cumulativamente;

5.6 A multa definida na alínea “a” do item 7.3, poderá ser descontada de imediato sobre o pagamento das
parcelas devidas e a multa prevista na alínea “b” do mesmo item será descontada por ocasião do último
pagamento;
5.7 A contratada não incorrerá na multa prevista na alínea “b” acima referida, na ocorrência de caso fortuito
ou de força maior, ou de responsabilidade da contratante.
CLÁUSULA OITAVA – DOS CASOS DE RESCISÃO
6.1 A rescisão do presente contrato poderá ocorrer de forma:
1. Amigável – por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo de licitação, desde que haja
conveniência técnica ou administrativa para a contratante.
2. Administrativa – por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a XII,
XVII e XVIII do art. 78 da Lei nº 8.666/93;
3. Judicial – nos termos da legislação processual;
6.2 A contratada reconhece os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo
77 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
9.1 Os Contratos decorrentes da presente Licitação, poderão ser alterados, devidamente justificados, conforme Art. 65
da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DA LICITAÇÃO
10.1O presente contrato está vinculado em todos os seus termos ao processo licitatório realizado na
modalidade de Pregão Presencial n° 68/2014, e seus respectivos anexos, bem como à proposta de preços
vencedora, que faz parte integrante deste contrato independentemente de sua transcrição.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CONTRATO E AOS
CASOS OMISSOS
11.1Aplica-se a Lei nº 8.666, de 21/06/1993 com suas alterações posteriores e o Código Civil Brasileiro ao
presente contrato e em especial aos seus casos omissos.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
E QUALIFICAÇÃO
12.1A contratada deverá manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por
ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação ou na assinatura do
presente instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
13.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Mirassol D’Oeste – MT com recusa expressa de qualquer outro por
mais privilegiado que seja para dirimir as dúvidas oriundas deste contrato.
Por estarem justos e contratados, mutuamente assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de
igual teor e para todos os efeitos legais, na presença de 02 (duas) testemunhas idôneas e civilmente capazes.
Mirassol D’Oeste - MT, de
CONTRATANTE

CONTRATADA

de 2014.

____________________________________
PREF. MUN. DE MIRASSOL D’OESTE

________________________________

TESTEMUNHAS
____________________________________
NOME:
RG:
CPF:

_______________________________________
NOME:
RG:
CPF:

ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO
QUE SERÁ VINCULADO À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Edital de Pregão Presencial n. 68/2014/PMMO
Objeto:
Data:
Licitante:
Nome do Profissional

Qualificação

(Cidade),______/_____/______
_________________________________
ASSINATURA
Nome:
Cargo que ocupa na empresa
RG:
CPF:

